
รายงานประจำป� 2563

เพื�อการเติบโตอย�างมั�นคง
ในระดับภูมิภาค

เสริมสร�าง
ความแข็งแกร�ง
ของธุรกิจ



สารบัญ

01 ข�อมูลทั�วไปของบร�ษัท
 
 
 

 
 
 
 

02
 
 

 

03 91 

 
วิสัยทัศน� พันธกิจ และค�านิยมองค�กร
สารจากคณะกรรมการต�อผู�ถือหุ�น
สารจากคณะเจ�าหน�าที�บริหารกลุ�ม
สรุปข�อมูลสำคัญทางการเงิน
เรื�องเล�าองค�กร
ความเป�นมาของบริษัทฯ
รางวัลและการรับรอง

06
10
14
16
21
48
50

การประกอบธุรกิจ
กลยุทธ�และการพัฒนาเพื�อการเติบโตทางธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี�ยนแปลงสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
การพัฒนาการที�สำคัญในแต�ละสายงาน
การบริหารจัดการความเสี�ยง
แนวโน�มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต�ป� 2564

54
55
71
74
84
89

การพัฒนาอย�างยั�งยืน



04	 ธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ
	 การควบคุมภายใน	 114 
	 การกำากับดูแลกิจการ	 117 
	 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ	 120 
	 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 134 
	 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 136	
	 รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล	 137

05	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น	 	 
 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	 140 
	 ข้อมูลทั่วไป	 142 
	 รายการระหว่างกัน	 151

06	 บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 157 

07 รายงานทางการเงินและข้อมูลเพิ่มเติม* 

*รายงานทางการเงินและข้อมูลเพิ่มเติม	ปรากฎในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.siamcitycement.com
รายงานประจำาปีฉบับนี้จัดทำาตามหลักเกณฑ์ของแบบ	56-1	One	Report

สารบัญ

01 ข�อมูลทั�วไปของบร�ษัท
 
 
 

 
 
 
 

02
 
 

 

03 91 

 
วิสัยทัศน� พันธกิจ และค�านิยมองค�กร
สารจากคณะกรรมการต�อผู�ถือหุ�น
สารจากคณะเจ�าหน�าที�บริหารกลุ�ม
สรุปข�อมูลสำคัญทางการเงิน
เรื�องเล�าองค�กร
ความเป�นมาของบริษัทฯ
รางวัลและการรับรอง

06
10
14
16
21
48
50

การประกอบธุรกิจ
กลยุทธ�และการพัฒนาเพื�อการเติบโตทางธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี�ยนแปลงสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
การพัฒนาการที�สำคัญในแต�ละสายงาน
การบริหารจัดการความเสี�ยง
แนวโน�มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต�ป� 2564

54
55
71
74
84
89

การพัฒนาอย�างยั�งยืน



4



1

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

5



วิิสััยทััศน์์องค์์กร

เราจะสัืบสัาน์ค์วิามไวิ้วิางใจและค์วิามผููกพััน์ทั่�ดี่ เพัื�อสัร้าง
ค์วิามเชื่ื�อมั�น์ต่่อกัน์ให้้กับค์ู่ค์้า พัน์ักงาน์ และชืุ่มชื่น์ 
เราต่้องการสัร้างสัิ�งทั่�ดี่ทั่�สัุดี และอน์าค์ต่ทั่�ยั�งยืน์
ให้้กับทัุกค์น์

พััน์ธกิจ
เราผูลิต่สัิน์ค์้าทั่�ไดี้มาต่รฐาน์สัูงสัุดีและให้้บริการดี้าน์วิัสัดีุ
ก่อสัร้างซึ่่�งม่ค์วิามสัำาค์ัญต่่อการเต่ิบโต่ทัางเศรษฐกิจของ
ประเทัศไทัยและภููมิภูาค์ใกล้เค์่ยง

เรามุ่งมั่นในการดำาเนินงานที่เป็นเลิศและตอบสนองเกิน
ความคาดหวังของทุกคน	โดยผสานแนวคิดด้านความ
ยั่งยืนและการสร้างสรรค์นวัตกรรม	ภาพลักษณ์ที่ดีของ
เรามาจากผลการดำาเนินงานที่ยอดเยี่ยม	ทั้งในเรื่องการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	การบริการที่สร้างความพึงพอใจ
ให้กับคู่ค้า	ความทุ่มเท	พร้อมทั้งทักษะความชำำานาญของ
พนักงาน	ความห่วงใยชำุมชำนและความตั้งใจแน่วแน่ใน
การสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสำาหรับอนาคต

ค์่าน์ิยมองค์์กร

ทัำางาน์เป็น์ทั่ม 
เราเป็นกลุ่มบริษัทฯ	ที่ยึดมั่นในวิสัยทัศน์เดียวกัน	
และรวมใจกันเป็นหนึ่งร่วมกับคู่ค้า	เพื่อความสำาเร็จ 
ของทุกคน

ทัำาสัิ�งถููกต่้อง
ซื่อสัตย์ต่อกัน	ปฏิิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	
และยึดถืือจรรยาบรรณทั้งด้วยคำาพูด	และการกระทำา

กล้าค์ิดี กล้าทัำา
เราคือองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์	และเปิดรับแนวคิด
ใหม่ทางธุรกิจ	เรามุ่งมั่นกล้าทำาด้วยความกระตือรือร้น	
และนำาเสนอทางเลือกใหม่ที่เหนือความคาดหมาย

ห้่วิงใย..ใสั่ใจอน์าค์ต่
เรายึดมั่นการสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่นต่อไป	
เราใส่ใจ	พนักงาน	ดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นมิตรกับชำุมชำน	
และเป็นองค์กรที่ดีของประเทศ

พันธสัญญา
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สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

เร่ยน์ ทั่าน์ผูู้ถูือหุ้้น์

ปี	2563	กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	ต้องเผชำิญกับ
วิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19	 
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและสภาวะทางการค้าในภูมิภาคได้รบัผลกระทบ 
เลวร้ายมากกว่าทีค่าดการณ์ไว้	ซึง่กระทบถึืงแผนงานปรับปรุง
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ	ที่ได้ดำาเนินการมาตั้งแต่ต้นปี	2562	
จนถืึงต้นปี	2563	นอกจากนั้น	บริษัทในเครือทุกบริษัทในภูมิภาค
ต่างได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้			
การดำาเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัทฯ	จึงจำาเป็นต้องดำาเนินการภายใต้
ข้อจำากัด	ซึ่งคณะกรรมการคาดว่าสถืานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นไป
อย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชำาชำนทั่วไปเพื่อ
ป้องกนัการขยายตวัของเช้ืำอไวรัสฯ	ทีจ่ะแพร่กระจาย	อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทเชำื่อว่า	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจยังคงม ี
ความท้าทายต่อไปตลอดทั้งปี	2564	และอาจต่อเนื่องไปถืึง 
ในปีถืัดไปด้วย

ผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งชำะลอตัวลงในชำ่วง
ปลายปี	2562	ควบคู่ไปกับการแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโคโรนา	
ทำาให้ฝ่่ายจัดการต้องจัดหามาตรการแก้ไขและปรับปรุงการทำางาน
เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่กำาลังซื้อสินค้าลดลงอย่างมาก	อีกทั้งต้อง
เผชำิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาคด้วย 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้พยายามใชำ้ประโยชำน์ของราคาพลังงานที่ลดลง	 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนการผลิตเข้ามาชำ่วยลดต้นทุน
การผลิตให้สามารถืแข่งขันด้านราคาได้ในระดับหนึ่ง

ในเดือนมีนาคม	กลุ่มบริษัทฯ	ได้เริ่มโครงการจัดการภาวะวิกฤต 
ทั่วทั้งกลุ่ม	และมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพื่อจัดการกับภาวะ
เศรษฐกิจที่ถืดถือยลงอย่างรุนแรง	และผลกระทบทางธุรกิจจาก
การแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสฯ	จึงทำาให้บริษัทฯ	ต้องปรับเปลี่ยน
กำาลังการผลิตบางส่วนอย่างรวดเร็ว	ควบคุมให้มีเฉพาะค่าใชำ้จ่าย 
ที่เป็นต้นทุนหลักและจำากัดค่าใชำ้จ่ายเพื่อการลงทุน	นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัท	ยังได้มอบหมายให้ฝ่่ายจัดการดำาเนินการ 
เพื่อสร้างมาตรฐานการกำากับดูแลในกระบวนการทำางานทางธุรกิจ
และการควบคุมประสิทธิภาพภายในทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ	

ถืือเป็นเรื่องดีที่ครึ่งปีหลังนั้นตลาดในบางประเทศฟื้้�นตัวเร็วกว่า 
ที่คาดการณ์ไว้โดยเฉพาะประเทศศรีลังกา	ส่วนตลาดในประเทศ 
อื่นๆ	ก็เริ่มคงที่และมีเสถืียรภาพมากขึ้นในระดับหนึ่ง	คณะ
กรรมการบริษัทเชำื่อว่าบริษัทฯ	ได้ผ่านจุดวิกฤตตำ่าสุดไปแล้ว	แต่
อย่างไรก็ตามจะยังคงใชำ้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่และเตรียม
พร้อมสำาหรับการปรับโครงสร้างที่จำาเป็นต่อไป	หากสภาพธุรกิจใน
พื้นที่ทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ	ถืดถือยลงอีก

แม้กลุ่มบริษัทฯ	จะเผชำิญกับความท้าทายและอุปสรรคที่ไม่เคย 
คาดการณ์มาก่อน	แต่ก็ยังสามารถืปรับปรุงประสิทธิภาพทางการ
เงินได้	เห็นได้จากกำาไรสุทธิหลังหักภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถืือหุ้น
จำานวน	3.6	พันล้านบาท	เมื่อเทียบกับ	3.2	พันล้านบาทในปี	2562	
และกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานจำานวน	8.9	พันล้านบาท	เมื่อ
เทียบกับ	7.6	พันล้านบาทในปี	2562	ทั้งหมดนี้ทำาให้สิ�นปี	2563	 
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงเหลือร้อยละ	61	และคณะกรรมการ
บริษัทมีความยินดีที่จะเสนอเงินปันผลประจำาปีให้ที่ประชำุมสามัญ 
ผู้ถืือหุ้นพิจารณาอนุมัติในอัตรา	9	บาทต่อหุ้น	เทียบกับเงินปันผล 
ปีที่ผ่านมาในอัตราหุ้นละ	8	บาท

คณะกรรมการบริษัทและฝ่่ายจัดการมีความตื่นตัวอย่างมาก 
ต่อความท้าทายในธุรกิจที่เป็นอยู่	และยังคงมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ		
จะสามารถืพฒันาประสทิธภิาพด้านการดำาเนนิงานและผลประกอบการ
ด้านการเงินได้ต่อไป	โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะดำาเนินงานต่อไปภายใต้
ระบบการบริหารที่รัดกุมและเข้มงวด	ซึ่งได้เริ่มดำาเนินการไว้ตั้งแต่
ปี	2562	อันเป็นการเตรียมรากฐานที่มั่นคงและเตรียมความพร้อม
ให้กลุ่มบริษัทฯ	สำาหรับโครงการริเริ่มและการลงทุนใหม่ๆ	เพื่อการ
เติบโตที่ยั่งยืน
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ในนามของคณะกรรมการบริษัท	ผมขอขอบคุณพนักงานของเรา
ทุกคนสำาหรับความทุ่มเทและการมีส่วนร่วมในการนำาพา 
กลุ่มบริษัทฯ	ของเราให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปข้างหน้าและตอบสนอง
ความคาดหวังในด้านต่างๆ		อีกทั้งทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	มีผลการ
ดำาเนินงานสูงขึ้นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน	และขอขอบคุณผู้ถืือหุ้น
ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้บริษัทฯ	ขอขอบคุณ 
เป็นอย่างยิ่งสำาหรับความไว้วางใจจากคู่ค้า	ลูกค้า	และชำุมชำน 
ในพื้นที่ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	ได้ดำาเนินกิจการสำาหรับความร่วมมือและ
ความไว้วางใจที่ท่านมีต่อกลุ่มบริษัทฯ	เสมอมา	

ความสามารถืในการปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง	 
อาจไม่ใชำ่คำาทั่วไปที่ใชำ้อธิบายการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ	ได้ดี
มากนัก	แต่เมื่อมองย้อนกลับไปการที่กลุ่มบริษัทฯ	ของเราก้าวข้าม
ความท้าทายและประสบความสำาเร็จนบัเป็นเวลากว่าคร่ึงศตวรรษแล้ว	
คำาดังกล่าวเหมาะสมอย่างยิ่งในการอธิบายการบริหารงาน 
ทุกเรื่องราวความสำาเร็จของเราเกิดจากบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ
เสมอมา	และผมขอยกความดีให้แก่บุคลากรเหล่านั้น	ที่พวกเขา
ทำาให้เรายืนหยัดอยู่ในวันนี้ด้วยความสมบูรณ์และเต็มไปด้วย 
พลังใจ

น์ายพัอล ไฮน์ซึ่์ ฮูเกน์โทัเบลอร์

ประธานกรรมการ
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ทุกเรื่องราวความสำาเร็จของเราเกิดจากบุคลากรที่ดีและมี
คุณภาพเสมอมา	และผมขอยกความดีให้แก่บุคลากรเหล่านั้น	
ที่พวกเขาทำาให้เรายืนหยัดอยู่ในวันนี้ด้วยความสมบูรณ์และ
เต็มไปด้วยพลังใจ



คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

1

4

2

5 6

3

1 น์ายเอเดีน์ จอห้์น์ ไลน์ัม 
	 	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

2 น์ายศิวิะ มห้าสััน์ทัน์ะ 
	 สมาชำิก 
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	 
	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	 
	 ประเทศไทย		

3 น์ายฟิลลิป เบอน์าร์ดี ริชื่าร์ทั 
	 สมาชำิก 
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- 
	 บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด

4 น์ายมาร์ก อน์าโต่ล ชื่มิดีต่์ 
	 	สมาชำิก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- 
กลุ่มการเงิน

5 น์ายเบน์จามิน์ วิิลเล่�ยม พัิน์น์่ย ์
	 สมาชำิก 
	 Group	Strategy,	Transformation	 
	 and	Performance

6 น์างสัาวิอน์ุต่ต่รา พัาน์โพัธิ์ทัอง 
	 สมาชำิก 
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- 
	 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
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เมื่อแนวโน้มทิศทางตลาด 
ได้เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น   
กลุ่มบริษัทฯ มีความตั้งใจ 
ที่จะรักษาอัตรากำาไรขั้นต้น 
และกระแสเงินสดที่ดีขึ้น 
เอาไว้เช่นกัน
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สารจากคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

เร่ยน์ ทั่าน์ผูู้ถูือหุ้้น์

ปี	2563	เป็นปีแห่งความไม่แน่นอนในทางธุรกิจปีหนึ่งและเป็นปี
แห่งประวัติการณ์จากการเกิดการแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโคโรนา
หรือโควิด-19	ซึ่งมีผลกระทบอย่างหนักกับกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจทั่วโลก	รวมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศที่ 
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงดำาเนินธุรกิจอยู่	ผลการดำาเนินงาน
โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ	ปี	2563	ประสบกับการลดลงของรายได้
ร้อยละ	12	ทำาให้กลุม่บริษทัฯ	ต้องปรบัการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
ทางธุรกจิอย่างรวดเร็วและรอบคอบ	โดยพจิารณาถึืงความเหมาะสม
ทั้งในด้านของการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน	และเสถืียรภาพ
ของห่วงโซ่อุปทานภายในกลุ่มบริษัทฯ		และนำาวิกฤตการณ์มาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งได้มีการปรับ
โครงสร้างองค์กร	และการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กร	
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชำัดเจนในการทำาให้องค์กรกลับมาแข็งแกร่ง	
ภายใต้สถืานการณ์ชำีวิตวิถืีใหม่	(New	Normal)	

การรับมือและการตอบสนองต่อสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ
ภายในปี	2563	กลุ่มบริษัทฯ	ได้นำาความคิดริเริ่มใหม่ๆ	รวมถืึง 
การปรับปรุงการทำางานในหลายด้าน	เพื่อทำาให้การดำาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ	เติบโตได้อย่างยั่งยืน	ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ	เหล่านี้
เปรียบเสมือนแรงกระตุ้นทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	มีส่วนต่างของผลกำาไร
ปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชำัดในหลายกลุ่มธุรกิจ	ซึ่งนำาไปสู่ผลกำาไร
สุทธิในปี	2563	สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ	17	

อย่างไรก็ตาม	ตลอดระยะเวลาของความไม่แน่นอนนี้	กลุ่มบริษัทฯ	
ยังคงมุ่งมั่นนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า	และยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแสดงความรับผิดชำอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างยั่งยืน

สำาหรับประเทศไทย	ซึ่งสภาพเศรษฐกิจในชำ่วงต้นปีมีการชำะลอตัว
อยู่แล้ว	ก่อนที่จะมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัส 
โควิด-19	ในชำ่วงกลางปีมีการชำะลอตัวมากขึ้นในภาคการก่อสร้าง
อาคารประเภทที่พักอาศัย	และการลงทุนจากภาครัฐทางด้าน
สาธารณูปโภคซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนอุปทานก็ยังคง
เป็นไปชำ้ากว่าที่วางแผนไว้	ในขณะที่ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาด 
ส่งออกได้ปรับตัวลดลง	บริษัทฯ	จึงได้ตัดสินใจหยุดสายการผลิต
ปูนซีเมนต์	จำานวนหนึ่งสายการผลิตที่โรงงานจังหวัดสระบุรีเพื่อ

ปรับเปลี่ยนกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	พร้อมกันนั้นบริษัทฯ	 
ยังได้นำาแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
ในการผลิตปูนซีเมนต์ให้กับฝ่่ายกิจการสระบุรี	เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจได้ว่า	บริษัทฯ	มีความพร้อมในการผลิตเพื่อจัดจำาหน่ายทั้ง
ตลาดภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศอย่างเพียงพอ

ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการลดต้นทนุด้านพลงังาน	รวมทัง้การปรับตวัลดลง
ของต้นทุนในกลุ่มธุรกิจคอนกรีต	หิน	และทรายในประเทศไทย	 
ซึ่งถืือเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างชำัดเจนของอัตรากำาไรจากผลการ
ดำาเนินงานและเพิ่มความสามารถืในการทำากำาไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา

บริษัท	สยาม	ซิตี้	เทรดดิ�ง	จำากัด	ได้เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของ
ลูกค้าและกิจกรรมการค้าขายด้วยการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปทุกพื้นที่
อย่างกว้างขวาง	อาทิ	ประเทศจีน	ไต้หวัน	บังกลาเทศ	และ
ออสเตรเลีย	รวมทั้งจัดส่งไปยังบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงที่ต่างประเทศอีกด้วย

กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซีย	ได้รับ
ผลกระทบจากการลดลงของภาคการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย	
และการชำะลอตัวลงอย่างชำัดเจนของกิจกรรมการขายปลีกแบบ 
โมเดิร์นเทรด	ในขณะที่ธุรกิจกำาจัดของเสีย	อินทรี	อีโคไซเคิล	 
พบว่ามีการลดลงของจำานวนโครงการบริการทางด้านอุตสาหกรรม
ในกลุ่มของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม	และปิโตรเคมีทั่วประเทศ

นอกจากประเทศไทยแล้ว	การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	 
ในต่างประเทศก็ต้องเผชำิญกับความกดดันทางด้านรายได้อย่างมี
นัยสำาคัญในชำ่วงตลอดทั้งปี	2563	เนื่องมาจากสภาพตลาดที่หดตัว
และแรงกดดันในด้านราคาของผลิตภัณฑ์	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	
(เวียดนาม)	จำากัด	สามารถืชำดเชำยในส่วนนี้ได้ด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์								
การลดต้นทนุด้านพลงังาน	และการปรบัปรงุผลการดำาเนินงานของ 
แผนกบริหารจัดการกากของเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าง					
มีนัยสำาคัญ

14

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท



ในขณะทีก่ารดำาเนินธรุกจิในประเทศศรลีงักา	ทีต่ลาดได้รบัผลกระทบ
อย่างหนักในชำ่วงของการปิดประเทศ	จากการแพร่ระบาดของ 
เชำื้อไวรัสโควิด-19	ในไตรมาสที่สอง	แต่ก็ยังสามารถืปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำากำาไรโดยรวมและเพิ่มผลประกอบการของ 
รายได้สุทธิมากกว่าปีที่แล้วอย่างมีนัยสำาคัญ	จากการปรับตัวลดลง
ของต้นทุนวัตถืุดิบและพลังงานความร้อน

ในทำานองเดียวกันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ในประเทศบังกลาเทศ
ก็ประสบความสำาเร็จในผลประกอบการที่สูงกว่าปีที่แล้วด้วยการ 
มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการลดต้นทุน	นอกจากนี้ยังสามารถื
ชำดเชำยภาษีของรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการนำาเข้าวัตถืุดิบได้บางส่วน

ถืึงแม้ราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดประเทศกัมพูชำาจะได้รับผลกระทบ
อย่างหนักในปี	2563	จากการแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโควิด-19	
ซึ่งทำาให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่กำาลังสดใสต้องหยุดชำะงักลง
อย่างกะทันหัน	แต่ธุรกิจก็ยังมีผลประกอบการที่ดีขึ้นมากกว่าปีที่
แล้ว	ด้วยปัจจัยเสริมจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลง	และการเริ่ม
ดำาเนนิการของธรุกจิอโีคไซเคลิทีเ่ก่ียวกบัการบริหารจัดการของเสยี

ในปี	2564	ที่จะมาถืึงนี้กลุ่มบริษัทฯ	มีความมั่นใจอย่างมากใน
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพทางโครงสร้างและต้นทุนที่ 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ริเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี	2563	ให้เกิดความยั่งยืน	
และเมือ่แนวโน้มทศิทางตลาดได้เร่ิมมกีารปรับตวัดขีึน้	กลุม่บริษทัฯ	
มีความตั้งใจที่จะรักษาอัตรากำาไรขั้นต้นและกระแสเงินสดที่ดีขึ้น
เอาไว้เชำ่นกัน

ในด้านสังคม	สิ่งแวดล้อม	และธรรมาภิบาล	กลุ่มบริษัทฯ	ยังคง 
มุ่งเน้นในการลดผลกระทบที่เกิดจากการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	และการใชำ้นำ�าอย่างต่อเนื่อง	ในขณะเดียวกัน 
ก็พยายามลดผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชำีวภาพ 
ซึ่งเกิดจากการทำาเหมืองของกลุ่มบริษัทฯ	ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด	
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงยึดถืือมาตรฐานสูงสุดในระดับสากล

ของธรรมาภิบาลในการกำากับดูแลกิจการขององค์กรและข้อปฏิิบัติ
ของอุตสาหกรรมทางด้านอาชำีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทำางาน	ทั้งยังคงมุ่งมั่น	และปฏิิบัติตามแนวทางของการแสดงความ
รับผิดชำอบต่อสังคมกับพนักงานและชำุมชำนรอบข้างอีกด้วย

ผมในฐานะตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มขอขอบคุณอย่างยิ่ง 
ที่ได้ให้ความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนอย่างดีตลอดมาจาก 
ผู้ถืือหุ้น	คณะกรรมการ	ลูกค้า	คู่ค้า	ชำุมชำน	และผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน	คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มขอให้ความมั่นใจแก่ทุกท่าน
ว่า	เราจะทุม่เททำางานเพือ่ให้สามารถืตอบสนองตรงกบัความต้องการ	
หรือเกินความคาดหวังของท่านในปีหน้าและปีต่อๆ	ไป

 

น์ายเอเดีน์ จอห้์น์ ไลน์ัม

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	
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สัายผูลิต่ภูัณฑ์ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ขายสัุทัธิ

ปูนซีเมนต์   26,610 63 28,722 60 29,650 66 

คอนกรีต หิน และทราย 6,632 16 8,477 18 8,045 18 

เทรดดิ้ง 5,167 12 6,428 13 3,461 8 

วัสดุก่อสร้าง 2,391 6 2,630 6 2,403 5 

อื่นๆ 1,200 3 1,336 3 1,205 3 

รวิมขายสัุทัธิ 42,000 100 47,593 100 44,764 100

กลุ่มธุรกิจปูน์ซึ่่เมน์ต่์
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์	รวมถืึงกลุ่มธุรกิจผลิตไฟื้ฟื้้าจากลมร้อนเหลือใชำ้	

กลุ่มธุรกิจค์อน์กร่ต่ ห้ิน์ และทัราย
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ	หิน	และทราย	

กลุ่มวิัสัดีุก่อสัร้าง
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์สำาเร็จรูป	(มอร์ตาร์)	ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์	วัสดุตกแต่งทดแทนไม้
จากไฟื้เบอร์ซีเมนต์	และผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาด้วยเทคโนโลยีการผลิตระบบออโตเคลฟื้	
(Autoclave)	

ธุรกิจการค์้า
ดำาเนินธุรกิจการค้าส่งออกปูนซีเมนต์และปูนเม็ด	นำาเข้าและส่งออกส่วนประกอบแร่	และเชำื้อเพลิง

ธุรกิจอื�น์ 
ธุรกิจให้บริการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม	ธุรกิจให้บริการทำาความสะอาดภาคอุตสาหกรรม	 
ธุรกิจให้บริการครบวงจรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และเทคโนโลยีดิจิทัล	

สรุปข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
โค์รงสัร้างรายไดี้ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงาน	ทั้งสิ�น	5	ส่วนงาน	ดังนี้	

* แสดงตามงบการเงินรวมที่ปรับปรุงรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจแล้ว 
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ผูลการดีำาเน์ิน์งาน์เต่ิบโต่อย่างมั�น์ค์ง ปี 2563

รายได้สุทธิจากการขาย
และบริการ

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถืือหุ้นบริษัทฯ

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	

42,000 
ล้านบาท

3,680 
ล้านบาท

12.35 บาท
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79,563

78,206

77,670

34,541

32,671

34,712

10.14

10.59

12.35

สินทรัพย�รวม
ล�านบาท

ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม
ล�านบาท

กำไรสุทธิต�อหุ�น
บาท

2561 2562 2563

รายได�สุทธิจากการขายและบริการ
ล�านบาท

44,764

47,593

42,000

8,807

8,929

10,104

3,022

3,157

3,680

กำไรจากการดำเนินงานก�อนภาษีเงินได� 
ดอกเบี�ยจ�ายและค�าใช�จ�ายทางการเงิน 
ค�าเสื�อมราคาและค�าตัดจำหน�าย (EBITDA)
ล�านบาท

กำไรสุทธิส�วนที�เป�นของผู�ถือหุ�นบริษัทฯ
ล�านบาท

อัตราส�วนเงินป�นผลจ�ายต�อกำไรสุทธิ อัตราส�วนหนี�สินทางการเงินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

76% 73%79% 76% 61%82%



ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
2563 2562 2561

กำาลังการผูลิต่  (ล้าน์ห้น์่วิย) 

ปูนซีเมนต์ชนิดเม็ด (ตัน) 14.7 14.7 14.5 

ปูนซีเมนต์ชนิดผง  (ตัน) 25.2 25.2 25.0 

ปูนสำาเร็จรูป  (ตัน) 0.8 0.8 0.8 

แผ่นบอร์ด  (ตัน) 0.2 0.2 0.2 

หินและทราย (ตัน) 4.8 4.8 4.6 

ล้าน์บาทั 

รายได้สุทธิจากการขายและบริการ 42,000 47,593 44,764 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA) 10,104 8,929 8,807 

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 3,680 3,157 3,022 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 8,932 7,586 6,989 

เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 705 1,462 2,026 

สินทรัพย์รวม 77,670 78,206 79,563 

หนี้สินทางการเงินสุทธิ 21,017 24,863 28,277 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 34,712 32,671 34,541 

อัต่ราสั่วิน์ (%) 

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่าย
ทางการเงินค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA) 24% 19% 20% 

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 9% 7% 7% 

อัตรากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 21% 16% 16% 

อัต่ราสั่วิน์ทัางการเงิน์ 

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 12.35 10.59 10.14 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 9.00 1 8.00 8.00 

อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำาไรสุทธิ (%) 73% 76% 79% 

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 61% 76% 82%

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (%) 55% 58% 57%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 5% 4% 4% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11% 9% 9% 

บุค์ลากร

กลุ่มบริษัทฯ 4,734 5,711 5,700 

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ 3,234 3,895 3,939 
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1	ได้รับความเห็นชำอบจากที่ประชำุมคณะกรรมการของบริษัท	วันที่	11	กุมภาพันธ์	2564
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การกำาหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับการเริ่มฟื้้�นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ 
เชำื้อไวรัสโคโรนา	หรือโควิด-19	ในแต่ละภูมิภาค	รวมถืึงสภาพอากาศโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไป	 
นับเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก	กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจึงมุ่งมั่นเดินหน้าดำาเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชำอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ด้วยการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ระบบ
เครือข่ายคมนาคม	ที่อยู่อาศัย	การส่งมอบนำ�าสะอาดที่มีคุณภาพ	และการตอบสนองต่อความต้องการ 
ที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละชำุมชำนที่กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจอยู่	ตลอดจนพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มี
คุณภาพชำีวิตที่ดียิ่งขึ้น		

การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค	รวมถืึงการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
อุตสาหกรรมส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ	เพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถืแข่งขันได้ในธุรกิจที่มีการแข่งขัน 
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ		

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้ในชำ่วงเวลาไม่กี่ป ี
ที่ผ่านมาเราได้กลายเป็นกลุ่มบริษัทฯ	ในระดับภูมิภาคที่มีชำื่อเสียงในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
ที่หลากหลาย	ควบคู่ไปกับธุรกิจการค้าและส่งออกปูนซีเมนต์	การบริการด้านการจัดการของเสีย	 
และการบริการภาคอุตสาหกรรม

เราได้กำาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ	ไว้อย่างชำัดเจน	โดยมุ่งเน้นตลาดที่มีศักยภาพ 
ในการเติบโต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่มีความต้องการก่อสร้างระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ในช่ำวงทศวรรษหน้า	ซ่ึงกลุม่บริษัทปนูซเีมนต์นครหลวงมคีวามพร้อมอย่างมากเนือ่งจากบุคลากรทกุคน
ของเราล้วนมีความมุ่งมั่น	ความรู้ความสามารถื	ประสบการณ์	พร้อมนำาความคิดริเริ่ม	และนวัตกรรม
ใหม่ๆ	มาปรับใชำ้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใชำ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	

ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	 
ล้วนต้องเผชำิญกับความท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ	เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์หลวงร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคเอเชีย	
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ศรีลังกา

อินทรีซีเมนต์ 
อินทรีคอนกรีต 
อินทรี อีโคไซเคิล

บังกลาเทศ

อินทรีซีเมนต์

ประเทศไทย

ปูนอินทรี 
อินทรีคอนกรีต 
อินทรีมอร์ตาร์ 
อินทรีอะกรีเกต 
อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก 
อินทรี อีโคไซเคิล 
อินทรี ดิจิตอล 
คอนวูด 
เทรดดิ้ง

เวียดนาม

อินทรีซีเมนต์ 
อินทรี อีโคไซเคิล

อินโดนีเซีย

คอนวูด

กัมพูชา

อีโคไซเคิล 
ซีเมนต์
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ประเทัศไทัย 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) 
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชำั้น	3,	10,	12	 
เลขที่	199	ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	ประเทศไทย 
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000

เว่ิยดีน์าม 
บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด 
Etown	Central	-	11	Doan	Van	Bo,	Ward	12,	 
District	4,	Ho	Chi	Minh	City,	Vietnam 
โทรศัพท์	+	84	28	73	017	018	

ศร่ลังกา 
บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จำากัด 
Level	25,	Access	Tower	II,	No.	278/4,	 
Union	Place,	Colombo	2,	Sri	Lanka 
โทรศัพท์	+	94	11	7	800800

บังกลาเทัศ 
บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(บังกลาเทศ)	จำากัด 
Tower	52	(9th	Floor),	Road-11,	Block-C 
Banani	Model	Town,	Dhaka-1213,	Bangladesh 
โทรศัพท์	+	88	09609	011	200

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

กัมพัูชื่า 
บริษัท	ชำิป	มง	อินทรีซีเมนต์	คอร์ปอเรชำั่น	 
ANINA	Building,	No.	240,	Street	271,	 
Sangkat	Boeung	Tumpun,	 
Khan	Mean	Chey,	Phnom	Penh,	Cambodia 
โทรศัพท์	+	855	23	216	380	
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27

รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะมอบความไว้วางใจและความน่าเชำื่อถืือผ่านผลิตภัณฑ์	บริการ	และกระบวนการ
ทำางานของเรา	โดยเราเชำื่อว่าลูกค้าคือผู้ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ	ดังนั้นเพื่อสร้างความเชำื่อมั่น
ให้กับลูกค้า	กลุ่มบริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับทุกๆ	ขั้นตอนของการผลิตและส่งมอบตาม
มาตรฐานสากลภายใต้หลักสี่ประการ	คือ	การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	ความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ	การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	และร่วมดูแลสภาพแวดล้อมในชำุมชำนโดยรอบ 
ทีเ่ราดำาเนนิธรุกจิอยู่	นอกจากนีย้งัต้องมุง่มัน่พฒันากระบวนการขัน้ตอนต่างๆ	อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่สร้าง
ความเชำื่อมั่นภายใต้ตราสินค้า	“อินทรี”

หนึ่งในพันธกิจของปูนอินทรี	คือ	การส่งมอบ 
ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า	

ภูาพัก่อน์ห้น์้า		Thao	Dien	 
เมืองโฮจิมินห์	ประเทศเวียดนาม

ขวิา		การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



เรื่องเล่าองค์กร
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ซึ่้าย		การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือสังคมของชุำมชำน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทำางานร่วมกับชำุมชำนในระดับภูมิภาคและท้องถืิ่นที่มีความหลากหลาย	
ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน	คือ	การสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ชำุมชำน	เราเชำื่อว่าการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
เกิดจากการร่วมมือกันของทุกฝ่่าย	โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถืทำาควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม	เพราะพวกเราทุกคนได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมรอบตัว	การยกระดับมาตรฐาน 
การดำารงชำีวิตจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่กลุ่มบริษัทฯ	ได้มุ่งมั่นส่งเสริมมาโดยตลอด	

เป้าหมายของเรา	คือ	การสร้างอนาคตที่สดใส 
ให้แก่ชุมชน	
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



คุณภาพเริ่มจาก 
ความมานะ อุตสาหะ  
ของทุกคนร่วมกัน 
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



ภูาพัก่อน์ห้น์้า		ความสำาเร็จ 
เกิดขึ้นจากการทำางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ขวิา		อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ 
วัสดุก่อสร้าง

จากรากฐานที่ยาวนานและมั่นคงกว่า	52	ปี	ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับการยอมรับเป็นอย่างด ี
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค	ปัจจุบันเราประกอบธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศบังกลาเทศ	ศรีลังกา	
เวยีดนาม	และกมัพชูำา	นอกจากธรุกจิปนูซเีมนต์และคอนกรตีผสมเสรจ็	เรายังขยายกจิการในธรุกจิใหม่
ด้านการบริหารจัดการของเสีย	และการบริการภาคอุตสาหกรรม	กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	ไฟื้เบอร์ซีเมนต์	 
และปูนซีเมนต์สำาเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์	

กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันและ 
สนองตอบทุกความต้องการมาอย่างต่อเนื่องในการเข้าถืึงตลาดระดับภูมิภาค	นวัตกรรมใหม่ๆ	 
ของกลุ่มบริษัทฯ	สามารถืแผ่ขยายวงกว้างเพิ่มเป็นทวีคูณไปทั่วภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วโดยมีลูกค้า 
เป็นศูนย์กลาง		

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งสู่ระดับภูมิภาค
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กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงใชำ้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชำ่วยให้ลูกค้าดำาเนินธุรกิจให้ง่ายขึ้น	และ 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต	เพราะเราเข้าใจปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า	และโอกาส
ทีล่กูค้าจะสามารถืพฒันาประสิทธภิาพการดำาเนินงานของตนเอง	เราจงึเตรยีมเคร่ืองมอืและระบบดจิทิลั
เพื่อชำ่วยให้ลูกค้าดำาเนินธุรกิจให้ง่ายขึ้น	ตั้งแต่การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า	ระบบ 
การสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์	การชำำาระเงิน	ไปจนถืึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ 
อย่างง่ายดายและรวดเร็ว	

เพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต	กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้ติดตั้งระบบ
ควบคุมกระบวนการผลิตที่ใชำ้ระบบ	AI	ที่โรงงานของเราอีกด้วย	

เทคโนโลยีดิจิทัล	

ซึ่้าย		เทคโนโลยีทำาให้การทำางาน	 
ง่ายขึ้น	สะดวกมากขึ้น	 
และปลอดภัยมากขึ้น
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



ขวิา		มุ่งสร้างแนวทางปฏิิบัติ 
ท่ีย่ังยืนเพ่ือเด็กรุ่นใหม่

เรายังดูแลห่วงใยบุคลากรของเรา	เพราะเรายึดมั่นมาโดยตลอดว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานและ 
การมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง	คือ	พื้นฐานของความสำาเร็จ 
ของเรา	กลุ่มบริษัทฯ	กำาหนดเป้าหมายในการทำางานไว้อย่างชำัดเจน	เพื่อให้บุคลากรของเรากว่า	 
5,000	คนทั่วทั้งภูมิภาคร่วมมือร่วมใจกันทำางานฟื้ันฝ่่าอุปสรรค	และความท้าทายต่างๆ	

เรายังปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความดูแลใส่ใจ	และห่วงใยชำุมชำนโดยรอบที่เราดำาเนินกิจการอยู่	 
และได้รับการยอมรับในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ	เราให้การสนับสนุน	ชำ่วยเหลือ	ส่งเสริมชำุมชำนให้ม ี
สภาพแวดล้อมที่ดี	และให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในชำุมชำนอย่างจริงจัง	

แนวทางปฏิิบัติเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ	มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงด้านอาชำีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย	การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์	การใชำ้ทรัพยากรนำ�าอย่างมีประสิทธิภาพ	และ 
การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชำีวภาพ	การปฏิิบัติเชำ่นนี้เป็นการตอกยำ�าในการสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าอินทรี	และในฐานะผู้นำาด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม 
ที่กล่าวมาข้างต้นจะแทรกอยู่ในวิธีการดำาเนินธุรกิจ	และการบริหารงานของเราโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ	ที่เราปฏิิบัติเสมอมา	

ปูนซีเมนต์นครหลวง	เป็นผู้ผลิตรายแรกในอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคที่เข้าร่วมในบันทึกความเข้าใจ 
กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชำาติและทรัพยากรธรรมชำาติ	(IUCN)	ในปี	2561	
IUCN	เป็นองค์กรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชำาติโดยมีฐานสมาชำิกประกอบด้วยภาครัฐ	
ภาคเอกชำน	และองค์กรภาคประชำาสังคม	ก่อตั้งขึ้นในปี	2491	ปัจจุบันเป็นเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	โดยมีองค์กรเครือข่ายมากกว่า	1,300	แห่งและได้รับการสนับสนุนจากผู้เชำี่ยวชำาญ
กว่า	13,000	คน		IUCN	ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทฯ	ในการบริหารจัดการผลกระทบที่มีต่อ 
ความหลากหลายทางชำีวภาพในระยะยาวจากการดำาเนินงานในพื้นที่เหมืองหินของเราให้ดียิ่งขึ้น

ห่วงใยบุคลากร	ใส่ใจชุมชมรอบข้าง
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กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงแสดงเจตนารมณ์ที่ชำัดเจนในการมีส่วนร่วมลดปริมาณของ 
ก๊าชำคาร์บอนไดออกไซด์	โดยทำางานร่วมกับสถืาปนิก	ผู้ที่ทำางานออกแบบพื้นที่ใชำ้สอยและพื้นที่ทำางาน
แบบครบวงจร	และการทำางานร่วมกับวิศวกรโยธา	ผู้ใชำ้งานการออกแบบได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยใชำ้วัสดุที่มีคาร์บอนตำ่ากว่ามาทำาให้เกิดประโยชำน์สูงสุด	กลุ่มบริษัทฯ	ยังตระหนักดีว่าเราควรจะต้อง
ลดปริมาณความเข้มข้นของปูนเม็ดในปูนซีเมนต์และปูนซีเมนต์ในคอนกรีต	โดยไม่ส่งผลเสียต่อระดับ
ความแข็งแกร่งและการใชำ้งานของคอนกรีตในลักษณะต่างๆ	และในทางกลับกันจะต้องหาทางลด 
ความเข้มข้นของคาร์บอนในปูนซีเมนต์	ผลิตภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง	และปูนเม็ดอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านสังคม	สิ่งแวดล้อม	และธรรมาภิบาล	(ESG)	ไปจนถืึงปี	2573	
เรากำาลังดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ	รวมถืึง
การดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการนำ�า	และการลดผลกระทบด้านความหลากหลาย 
ทางชำีวภาพ	การกำากับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี	และสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ	

เจตนารมณ์ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

ซึ่้าย		มุ่งมั่นในการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



เรื่องเล่าองค์กร

42



ซ้ึ่าย		ภาพถ่ืายมุมสูง	 
เหนือสวนม่ิงมงคล	จ.สระบุรี
ประเทศไทย

การแพร่ระบาดของเช้ืำอไวรัสโคโรนา	หรอืโควดิ-19	ทำาให้กจิกรรมการก่อสร้างในหลายประเทศชำะลอตวัลง	
และมีปริมาณปูนซีเมนต์ล้นตลาด	แต่เรายังกระตือรือร้นมุ่งมั่นสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายจาก 
การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน	และการปรับปรุงต่อเติมบ้านพักซึ่งมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	เมื่อประเทศ
ต่างๆ	เริ่มเปิดประเทศหลังการแพร่ระบาดของโรค	คาดว่าการบริโภคปูนซีเมนต์และคอนกรีตจะค่อยๆ	
ฟ้ื้�นตวัขึน้จากการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในวงกว้าง	และจากจำานวนประชำากรทีเ่พิม่ขึน้ในตลาดต่างๆ

กลุ่มบริษัทฯ	จะสานต่อแนวปฏิิบัติที่เป็นเลิศทั่วทั้งภูมิภาค	ด้วยการสร้างชำื่อเสียงในฐานะผู้ร่วมทำาธุรกิจ
ที่สร้างคุณค่าและมีความรับผิดชำอบต่อสังคม	สร้างความเจริญเติบโตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชำีย	ในอนาคต
กลุม่บริษทัปนูซเีมนต์นครหลวงมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใช้ำแนวทางทีร่อบคอบและย่ังยืน	จดัลำาดบัความสำาคญั 
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	รวมถืึงการมีงบดุลที่แข็งแรงเพื่อให้เกิด
ความเชำื่อมั่นแก่นักลงทุน	

แนวทางในอนาคต
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



ความสำาเร็จของเราเกิดจาก
พัฒนากลยุทธ์ กระบวนการ
ทำางาน โครงสร้างองค์กร  
และบุคลากรที่มีคุณภาพ 
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เรื่องเล่าองค์กร
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



ขวิา		มุ่งแสดงเจตจำานง 
และวิสัยทัศน์	เพ่ือนำาพาองค์กร 
ไปสู่ความสำาเร็จ

นับตั้งแต่บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	ได้ก่อตั้งขึ้นในปี	2512	นับเป็นเวลา	52	ปี	
บริษัทฯ	ได้มีการปรับขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทชำั้นนำา 
ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ระดับโลก	โดยมีปัจจัยความสำาเร็จ	ได้แก่	การดำาเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดล้อม	การพัฒนาความสามารถืและประสิทธิภาพขององค์กร	
การพัฒนาองค์ความรู้	การปรับปรุงวิธีการดำาเนินงาน	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	การส่งมอบบริการที่ดีที่สุด	
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	และการแสดงความรับผิดชำอบต่อชำุมชำน	
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



48

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

2512

2524

2515

2532

2520

2536

ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2512	
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	100	ล้านบาท

เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของเอเชำีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ใชำ้ระบบผลิตไฟื้ฟื้้าจาก
ความร้อนเหลือใชำ้ในกระบวนการผลิต					
(Waste	Heat	Recovery	System)

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

เริ่มดำาเนินการผลิตปูนซีเมนต์

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชำนจำากัด	และ
เปลี่ยนชำื่อเป็น	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	
จำากัด	(มหาชำน)

เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศ			
ที่นำาถื่านหินลิกไนต์มาใชำ้ในกระบวนการผลิต
แทนนำ�ามันเตา
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2558

2559 2560-2561 2562

จัดตั้งบริษัท	ชำิป	มง	อินทรีซีเมนต์	
คอร์ปอเรชำั่น	บริษัทร่วมทุนแบบการร่วมค้า	
ในราชำอาณาจักรกัมพูชำา	โดยถืือหุ้น										
ร้อยละ	40	สร้างโรงงานเตาเผาแบบแห้ง												
ที่ทันสมัยที่สุดในราชำอาณาจักรกัมพูชำา

ครบรอบ	50	ปี	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	
จำากัด	(มหาชำน)

ปรับโครงสร้างบริษัทฯ	เสร็จสมบูรณ์	และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	3,000	ล้านบาท

 ■ ขยายการลงทุนใน	บริษัท	โฮลซิม									
(เวียดนาม)	จำากัด	ภายใต้ชำื่อ	บริษัท	
สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด

 ■ จดทะเบียนจดัตั�งบริษัทย่อย	ภายใตช้ำื่อ	
บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ�ง	จำากัด	
เพือ่ประกอบกิจการค้า	นำาเข้า	และส่งออก

เข้าซื้อทรัพย์สินกิจการผลิตคอนกรีต 
มวลเบา	2	แห่ง	จากบริษัท	ซุปเปอร์บล๊อก	
จำากัด	(มหาชำน)	จังหวัดสิงห์บุรี	และจาก
บริษัท	พรอสเพอริตี้คอนกรีต	จำากัด	 
จังหวัดราชำบุรี

 ■ ขยายการลงทุนในบริษัท	เซเม็กซ์	จำากัด	
ประเทศไทย	และประเทศบังกลาเทศ	
ภายใต้ช่ืำอ	บริษทั	ปนูซเีมนต์	ตราลูกโลก
จำากัด	และ	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์								
(บังกลาเทศ)	จำากัด

 ■ ขยายการลงทุนในบริษัท	โฮลซิม	(ลังกา)	
จำากดั	ภายใต้ช่ืำอ	บริษทั	สยาม	ซติี	้ซีเมนต์	
(ลังกา)	จำากัด

 ■ เข้าซื�อสินทรัพย์บางส่วนของบริษัท						
วาเลนซ์	คอร์ปอเรชำั่น	จำากัด	ซึ่งเป็น
บริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการทำาความ
สะอาดสำาหรับอุตสาหกรรม

2542 2556-2557
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

หุ้้น์ยั�งยืน์ของประเทัศไทัย (รางวิัลต่่อเน์ื�อง 2 ปี)
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	โดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

รางวิัลการกำากับดีูแลกิจการใน์ระดีับดี่เลิศ ประจำาปี 2563 (รางวิัลต่่อเน์ื�อง 5 ปี) 
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	โดย	สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

รางวิัลมูลค์่าแบรน์ดี์องค์์กรไทัยสัูงสัุดี ประเภูทัห้มวิดีธุรกิจวิัสัดีุก่อสัร้าง ประจำาปี 2563  
(รางวิัลต่่อเน์ื�อง 4 ปี)
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	โดย	คณะพาณิชำยศาสตร์และการบัญชำี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เก่ยรต่ิบัต่รรับรองการเป็น์สัมาชื่ิกแน์วิร่วิมปฏิิบัต่ิใน์การต่่อต่้าน์การทัุจริต่ค์อร์รัปชื่ัน์
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	โดย	สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	

รางวิัลอุต่สัาห้กรรมสั่เข่ยวิระดีับสัูงสัุดี ระดีับ 5-เค์รือข่ายสั่เข่ยวิ (ธุรกิจดี้าน์การจัดีการกาก
อุต่สัาห้กรรมรายแรกใน์ประเทัศไทัยทั่�ไดี้รับรางวิัลน์่�)
มอบให้แก่	บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จำากัด	โดย	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวิัลมาต่รฐาน์ค์วิามรับผูิดีชื่อบต่่อสัังค์มของกรมโรงงาน์อุต่สัาห้กรรม
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	(โรงงาน	1,	2,	3,	 
บริษัท	สยาม	ซิตี้	พาวเวอร์	จำากัด	และ	อินทรีมอร์ตาร์)	โดย	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 
กระทรวงอุตสาหกรรม

ความภาคภูมิใจของเรา	
รางวัลและการรับรอง
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

รางวัิลรักษามาต่รฐาน์เห้มืองแร่ส่ัเข่ยวิ ประจำาปี 2563 - ประเภูทัเห้มืองแร่
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	-	กิจการสระบุรี	โดย	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่	กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวิัล HR Asia Best Companies 
มอบให้แก่	บริษัท	พีที	คอนวูด	อินโดนีเซีย	โดย	Business	Media	International,	HR	Asia 

รางวิัล Best Trader 
มอบให้แก่	บริษัท	ชำิป	มง	อินทรีซีเมนต์	คอร์ปอเรชำั่น	โดย	กรมศุลกากรและสรรพสามิต	 
ประเทศกัมพูชำา	กระทรวงการเศรษฐกิจและการคลัง

รางวิัล SLIM Nielsen People’s Housing and Construction Brand of the Year 
มอบให้แก่	บริษทั	สยาม	ซติี	้ซีเมนต์	(ลงักา)	จำากดั	-	Sanstha	Cement	โดย	Sri	Lanka	Institute	 
of	Marketing

รางวิัล 10 บริษัทั วิัสัดีุก่อสัร้างทั่�ม่ชื่ื�อเสั่ยงมากทั่�สัุดีใน์ประเทัศเวิ่ยดีน์าม 
มอบให้แก่	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด	โดย	ความร่วมมือระหว่าง	Vietnam	Report	
กับ	Vietnamnet

รางวิัล Top 100 Sustainable Businesses in Vietnam in 2019
มอบให้แก่	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด	โดย	สภาธุรกิจแห่งเวียดนาม	เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	และหอการค้า	และอุตสาหกรรมเวียดนาม
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การประกอบธุรกิจ

กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
จากสถืานการณ์การแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโควิด-19	ในปี	2563	ซึ่งกระทบไปยังทุกอุตสาหกรรม 
ทั่วโลก	การทบทวนการบริหารจัดการงานในองค์กรและวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือผลกระทบทางธุรกิจ 
ถืือเป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่ง

ในปี	2563	ที่ผ่านมา	กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการทบทวนและชำะลอ
แผนการลงทนุใหม่	โดยเน้นการลงทนุในโครงการทีส่ร้างผลการ
ตอบแทนที่สูงและมีความจำาเป็นต่อการพัฒนาทางธุรกิจท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้ออำานวยต่อการดำาเนินงานทางธุรกิจ
เชำ่น	การประกาศปิดประเทศเพื่อแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข		
รวมถืึงความต้องการใชำ้ปูนซีเมนต์ลดลง

ในขณะที่รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมา	อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ	ยังคงรักษาความสามารถืใน
การทำากำาไรไว้ได้อย่างดีด้วยแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพ	การปรับแนวทางแผนการตลาดมุ่งไปสู่ตลาดที่มี
ศักยภาพทางธุรกิจสูงตลอดจนการรักษาคุณภาพและความสัมพันธ์
ที่ดีต่อการให้บริการแก่ลูกค้า	นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังคง 
เสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับ
โครงการพื้นฐานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ในหลายๆ	ประเทศ	ขณะที่ธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศของ
กลุ่มบริษัทฯ	มีการปรับตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วในการจัดหา
แหล่งวัตถืุดิบ	รวมถืึงมุ่งหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อการส่งออก
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	ท่ามกลางความผนัผวนในตลาดอตุสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ทั่วโลก	ทั้งนี้พบว่าแผนงานที่ก้าวสู่ความเป็นเลิศระหว่าง
กลุ่มบริษัทฯ	ที่ได้ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี	2562	สามารถืดำาเนินการ
ได้เป็นอย่างดีและชำ่วยให้เกิดความร่วมมือและปรับปรุงมาตรฐาน
การทำางานระหว่างหน่วยงานในทุกประเทศทั้งในด้านการตลาดและ
การขายรวมถืึงด้านกระบวนการผลิต	เพื่อให้เกิดผลประกอบการ
ทางธุรกิจที่ดีที่สุด

ท่ามกลางการบริหารจัดการองค์กรให้ผ่านพ้นชำ่วงวิกฤตดังกล่าว	
กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้พิจารณาแผนงานระยะเร่งด่วนเพื่อเสริมสร้าง
รากฐานขององค์กรให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนา
ธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคต	โดยเฉพาะชำ่วงหลังสถืานการณ์วิกฤต	
คณะเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการปรับแผนและทบทวนแนวทางธุรกิจ 
ในระดับภูมิภาคใหม่	ตลอดจนเน้นยำ�าถืึงจุดมุ่งหมายทางธุรกิจที่มี
ต่อองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนและความรับผิดชำอบต่อสังคม	ดังนี้	

1. ธุรกิจห้ลัก	กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการ
ทีด่ทีีส่ดุให้แก่ลูกค้าด้วยต้นทนุทีต่ำา่ทีส่ดุ	เพือ่สร้างความพงึพอใจ 
ให้กบัลกูค้ามากทีส่ดุ	กลุม่บริษทัฯ	ได้ประสบความสำาเร็จในการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพด้านการผลติ	และการพฒันาแนวคิดรเิร่ิม
ใหม่ๆ	เพื่อเข้าแข่งขันในตลาดที่มีความท้าทายโดยเฉพาะ
ตลาดในประเทศไทยและประเทศศรีลังกา	(และมีการขยาย 
ไปยังตลาดอื่นๆ	ด้วย)	ซึ่งถืือเป็นปัจจัยที่สำาคัญยิ่งในการเพิ่ม
ศักยภาพความยั่งยืนด้านการขายและบริการ

2. ธุรกิจวิัสัดีุก่อสัร้างและการบริการ	ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ
ไฟื้เบอร์ซีเมนต์	ธุรกิจคอนกรีตมวลเบา	ธุรกิจปูนซีเมนต์ผสม
สำาเร็จรูป	และธุรกิจให้บริการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม
และการให้บริการทำาความสะอาดภาคอตุสาหกรรม	กลุม่บริษทัฯ	
มุ่งเน้นให้กลุ่มธุรกิจนี้สร้างการเพิ่มมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์และ
เสนอแนวทางใหม่เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ให้ตรงจุด	พร้อมการพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์
และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ	ที่มีคุณค่าต่อลูกค้าอันนำาไปสู่
การต่อยอดทางธุรกิจในระดับภูมิภาค	

3. แผูน์งาน์การปรับต่ัวิไปสัู่ค์วิามเป็น์เลิศ	กลุ่มบริษัทฯ	มี 
จุดมุ่งหมายสำาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร 
และพัฒนาความสามารถืในการแข่งขันในตลาด	กลุ่มบริษัทฯ	
มีการวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้นำาองค์กรในหลายๆ	ด้าน	
โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะของบุคลากรในองค์กร	
ผ่านแนวคิดทางธุรกิจสี่แนวทางใหญ่ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจ	
อนัประกอบด้วย	การปรบัตวัไปสูค่วามเป็นเลศิในด้านการตลาด
และการขาย	ด้านกระบวนการผลิต	ด้านบุคลากรและองค์กร	
และด้านการเงิน	เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางในการดำาเนินงาน
ต่างๆ	นัน้มกีารสอดรบักบัการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิทีเ่กิดขึน้
และยังเสริมสร้างขีดความสามารถืและความได้เปรียบทาง 
การแข่งขันให้สูงขึ้น	ตลอดจนมุ่งมั่นในพันธกิจและดำาเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างแท้จริง	

ความก้าวหน้าที่ได้เกิดขึ้นในทั่วทุกมิติเหล่านี้ในปี	2563	จะส่งเสริม
และสนบัสนนุแผนงานระยะใกล้ของกลุม่บรษิทัปนูซเีมนต์นครหลวง
ได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจปูน์ซึ่่เมน์ต่์

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย
ปูนซีเมนต์ชำั้นนำาในประเทศไทยมานานกว่า	50	ปี	ใชำ้เทคโนโลยี 
การผลิตที่ทันสมัย	ผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพสูงสามารถืตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	
กลุ่มบริษัทฯ	ได้พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนแข็งแกร่งและขยาย
ธุรกิจไปในภูมิภาคเอเชำียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชำียใต้	

ปัจจบุนัประเทศทีม่กีารผลติปนูซีเมนต์	ภายใต้กลุม่บรษิทัปนูซเีมนต์
นครหลวง	ได้แก่

ประเทัศไทัย	-	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)

ประเทัศเวิ่ยดีน์าม -	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด	 
หรือ อินทรี เวียดนาม

ประเทัศศร่ลังกา -	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จำากัด  
หรือ อินทรี ลังกา

ประเทัศบงักลาเทัศ -	บริษัท	สยาม	ซติี	้ซีเมนต์	(บงักลาเทศ)	จำากัด  
หรือ อินทรี บังกลาเทศ

ประเทัศกัมพัูชื่า -	บริษัท	ชำิป	มง	อินทรีซีเมนต์	คอร์ปอเรชำั่น	

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังมุ่งเน้นในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ม ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทั้งคู่ค้าทางธุรกิจ	ลูกค้า	ชำุมชำน	ตลอดจน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ผูลิต่ภูัณฑ์และการบริการ

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในปัจจุบันนำาเสนอผลิตภัณฑ์ 
หลักทางด้านปูนซีเมนต์ทั้งหมดสี่ประเภท	รวมถืึงมอร์ตาร์ภายใต้
ตราสินค้าต่างๆ	ในแต่ละตลาด	ดังนี้

 ■ ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ปอร์ต่แลน์ดี์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นปูนซีเมนต์ที่ถืูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ
สำาหรับใชำ้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพดีไว้วางใจได้	
รวมทั้งกระเบื้องคอนกรีตคุณภาพสูง	และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ	
อีกมากมาย

 ■ ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ไฮดีรอลิก

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	คือ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คอมโพสิตที่					
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ■ ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ผูสัม

ปูนซีเมนต์ผสมได้ถืูกผลิตขึ้นมาจากสูตรพิเศษเพื่อใชำ้ในงานก่ออิฐ
และฉาบปูนโดยเฉพาะ

 ■ ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ก่อฉาบ

ปูนซีเมนต์ก่อฉาบใชำ้สำาหรับงานฉาบละเอียดเพื่อให้ได้พื้นผิวที่	
เรียบเนียนเป็นพิเศษ
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การประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นทำางานร่วมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย		
ทุกกลุ่มเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์
และการบริการเพื่อให้สามารถืตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดได้ดียิ่งขึ้น	ตัวอย่างเชำ่น	ในประเทศศรีลังกาที่การพัฒนา			
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	เกิดจากโครงการ	อินทรี	i2i	ซึ่งเป็นการทำางาน
ร่วมกันในรูปแบบของการคิดค้นนวัตกรรม	สู่การพัฒนาให้เป็น
สินค้าอุตสาหกรรม	นับเป็นความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรม
การก่อสร้างภายในประเทศศรีลังกากับหน่วยงานค้นคว้าวิจัยและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ	ในประเทศที่ทำาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์					
ที่สามารถืตอบสนองต่อความท้าทายได้จริง	อาทิ	การลดการ				
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตและ					
การตอบสนองเพื่อเติมเต็มความต้องการในด้านอื่นๆ	ของตลาด				
ที่ยังไม่สามารถืทำาได้มาก่อน

 ■ ประเทศศรีลังกา	มีการลงนามในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชำนที่สำาคัญหลายโครงการเพื่อส่งเสริม
ความเชำี่ยวชำาญในวิชำาชำีพหลายสาขา	อาทิ	การเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำา	การค้นคว้าวิจัย	และนวัตกรรมใหม่ๆ	ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ของกลุ่มบริษัทฯ	ยังคงเป็นผู้นำาของตลาด				
ในประเทศไทย	ศรีลังกา	เวียดนาม	และกัมพูชำา	บริษัท	สยาม	ซิตี้	
ซีเมนต์	(ลังกา)	จำากัด	ได้วางแผนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ให้เป็นร้อยละ	38-40	ในปี	2564	ในขณะที่บริษัท	ชำิป	มง	อินทรี
ซีเมนต์	คอร์ปอเรชำั่น	ในประเทศกัมพูชำามีส่วนแบ่งทางการตลาด
อยู่ที่ร้อยละ	25		บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	 
ยังคงเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับสองในประเทศไทย 
ในด้านของส่วนแบ่งทางการตลาด	

จากการระบาดครั้งใหญ่ของเชำื้อไวรัสโคโรนา	หรือ	โควิด-19							
ได้ทำาให้เกิดสภาพเศรษฐกิจตกตำ่าไปทั่วโลก	อุตสาหกรรม								
การก่อสร้างในหลายประเทศต้องประสบกับความต้องการที่
ถืดถือยลงและมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	เพื่อให้แผนงานธุรกิจ
ประสบความสำาเร็จและผ่านพ้นชำ่วงที่ท้าทายนี้ไปได้	กลุ่มบริษัทฯ	
ได้นำาแผนงานต่างๆ	มาใชำ้ในการดำาเนินธุรกิจ	อาทิ	การพิจารณา
เรื่องการใชำ้จ่ายด้านต้นทุนต่างๆ	อย่างเข้มงวดมีวินัย	และเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่ไว้
ให้ได้อย่างมั่นคง	การเสริมสร้างชำ่องทางการกระจายสินค้าต่างๆ	 
ที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างของนวัตกรรมทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ	มีให้เห็นได้
ในรูปแบบของแฟื้รนไชำส์สำาหรับผู้ผลิตคอนกรีตประเภทต่างๆ							
ที่เรียกว่า	อินทรีพร้อมอยู่	“INSEE	Prompt	U”	ในประเทศไทย		
โครงการนี้ทำาให้บริษัทฯ	สามารถืแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นในขณะที่
ชำ่วยเสริมสร้างให้ธุรกิจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน	ในประเทศบังกลาเทศ	โครงการที่เป็น
นวัตกรรมในการสร้างความภักดีต่อตราสินค้ากับพันธมิตรใน				
ชำ่องทางการจัดจำาหน่ายต่างๆ	ได้ถืูกจัดขึ้น	พร้อมกันกับกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการขายสำาหรับผู้ที่อยู่ในวงการออกแบบก่อสร้าง							
ทั้งวิศวกรและชำ่างปูนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า		
และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นทำางานร่วมกับ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อ
พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	ทั้ง 
ในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้
สามารถืตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

ประเด็นที่สำาคัญ:

 ■ กลุ่มบริษัทฯ	ได้นำาสี่หลักกลยุทธ์ทางการตลาด	(4P)	มาปรับ
ใชำ้ในประเทศไทย

 ■ ประเทศบังกลาเทศ	ได้จัดทำากิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม	รวมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายสำาหรับผู้ที่อยู่ในวงการออกแบบ-ก่อสร้าง
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แนวโน้มในอนาคตของแต่ละตลาดจะแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่	อาทิ	การตอบสนองของแต่ละประเทศ
ต่อปัญหาการแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโควิด-19	ปัญหาเรื่องคู่แข่ง
รายใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นในตลาด	ความต้องการปูนซีเมนต์ภายใน
ประเทศไทยในปีหน้าจะขึ้นอยู่กับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่จะชำ่วยทำาให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นของภาคเอกชำนและสร้าง
ความมัน่ใจให้กับนกัลงทนุ	ขณะเดยีวกันอตุสาหกรรมปนูซเีมนต์	 
ในประเทศบงักลาเทศคาดว่าจะเกดิการฟ้ื้�นตวัของตลาดเตม็รปูแบบ
ในชำ่วงไตรมาสที่สองของปี	2564	หลังจากเกิดการถืดถือยลงของ
ตลาดโดยรวมร้อยละ	2-3	ในปี	2563

ตามข้อมูลของสมาคมปูนซีเมนต์ประเทศเวียดนาม	ความต้องการ
ใชำ้ปูนซีเมนต์ภายในประเทศเวียดนามลดลงร้อยละ	12	ในชำ่วงครึ่ง
ปีแรกของปี	2563	ในขณะที่ผู้ผลิตบางรายมีการส่งออกปูนซีเมนต์		
เพิ่มขึ้น	ตัวอย่างเชำ่น	รายงานการส่งออกของบริษัท	Vietnam	
National	Cement	Corporation	ในช่ำวงเดือนมกราคมถึืงสงิหาคม
ปี	2563	ระบุว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ	16	เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	และการแข่งขันของตลาดภายใน
ประเทศเวียดนามก็กำาลังจะรุนแรงขึ้นไปอีกจากการที่ผู้ผลิตภายใน
ประเทศชำื่อว่า	Long	Son	ที่คาดว่าจะก่อสร้างสายการผลิตใหม่		
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเตาเผา	ซึ่งจะทำาให้มีกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก				
2.5	ล้านตัน	เป็น	7.0	ล้านตันต่อปี

ในส่วนของประเทศศรีลังกา	ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ	
อาจจะถืูกผลกระทบจากคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดท้องถืิ่น				
ด้วยกำาลังการผลิตขนาด	2.4	ล้านตันต่อปี	จากการลงทุนกว่า					
75	ล้านเหรียญสหรัฐ		อย่างไรก็ตาม	คู่แข่งที่สำาคัญของ											
อินทรี	ลังกา	คือ	บริษัท	โตเกียว	ซีเมนต์	จำากัด	

นอกจากนี้	การแข่งขันในประเทศกัมพูชำาคาดว่าจะมีสูงขึ้นเชำ่นกัน	
เนื่องจากมีโรงงานแห่งใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโรงงาน	ทำาให้กัมพูชำา		
มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์รวมห้าโรงงาน	ส่งผลให้ประเทศกัมพูชำา		
มีปริมาณปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้ในประเทศอย่างพอเพียงสำาหรับ
ความต้องการ

3. การจัดีซึ่ื�อจัดีห้าและซึ่ัพัพัลายเซึ่น์

ประเด็นที่สำาคัญ:

 ■ ประเทศเวียดนาม	มีการปรับปรุงกระบวนการทำางาน									
ด้านการจัดซื้อจัดหา	ทำาให้สามารถืประหยัดเงินได้กว่า											
5	ล้านเหรียญสหรัฐจากรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษี										
และค่าเสื่อมราคา	(EBITDA)		

 ■ ประเทศบังกลาเทศ	สามารถืลดต้นทุนคงที่และต้นทุน											
ในการกระจายสินค้าของบริษัทฯ	ได้ถืึงร้อยละ	11

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์มีกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมอยู่ที่	25.2	
ล้านตัน	กำาลังการผลิตปูนเม็ดรวมอยู่ที่	14.7	ล้านตัน	โดยกำาลัง
การผลิตหลักอยู่ที่ประเทศไทยด้วยกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์อยู่ที่	
16.8	ล้านตัน	และปูนเม็ดอยู่ที่	12.3	ล้านตัน	ด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัย	ระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนในระดับโลกทำาให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ของ 
บริษัทฯ	จะสามารถืตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหมด 
ในห้าประเทศทีก่ลุม่บรษิทัฯ	ตัง้มัน่เป็นฐานการตลาดได้อย่างแน่นอน

กลุ่มบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ	อินทรี	อีโคไซเคิล												
ในประเทศไทย	เวียดนาม	ศรีลังกา	และกัมพูชำา	เพื่อให้บริการ					
ด้านการบริหารจัดการกากของเสียแก่ลูกค้า	ในขณะเดียวกันก็นำา
กากของเสียเหล่านั้นมาใชำ้เป็นวัตถืุดิบและเชำื้อเพลิงทดแทน										
ในการผลิตปูนซีเมนต์	ซึ่งเป็นการชำ่วยลดการปลดปล่อย												
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งชำ่วยลดต้นทุนในการผลิต
ปูนซีเมนต์	นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้จัดนำาความร้อนเหลือใชำ้
กลับมาใชำ้ใหม่ในการผลิตกระแสไฟื้ฟื้้าจากความร้อนที่เหลือใชำ้ 
จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ในชำ่วงของการผลิตปูนเม็ด	
นวัตกรรมนี้ได้ชำ่วยลดความต้องการใชำ้กระแสไฟื้ฟื้้าจากสายส่ง 
และยังชำ่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงาน
ปูนซีเมนต์ในหลายประเทศอีกด้วย
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การประกอบธุรกิจ

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด	หรือ	อินทรี	เวียดนาม	
ยังคงมุ่งมั่นในการทำาให้ขั้นตอนและกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม	ซึง่รวมถึืงการลงทนุในการจัดทำาถืงุกรองฝุ่น่ซ่ึงสามารถื
ลดการปลดปล่อยฝุ่่นละอองลงได้ประมาณ	14.5	มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร	และการติดตั้งหม้อบดปูนซีเมนต์แนวตัง้	(VRM)	 
ทีช่่ำวยลดการใช้ำพลังงานลงไปได้ประมาณร้อยละ	20

ในด้านซัพพลายเชำน	กลุ่มบริษัทฯ	มีกลยุทธ์ในการจัดหาแหล่ง
วัตถืุดิบที่สำาคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำางานโดย
วัตถืุดิบหลักของกลุ่มบริษัทฯ	ได้แก่	หินปูน	หินดินดาน	ดินเหนียว	
ยิปซั่ม	และอื่นๆ	วัตถืุดิบหลักส่วนใหญ่มาจากแหล่งประทานบัตร
ของกลุ่มบริษัทฯ	สำาหรับเชำื้อเพลิงหลักมีส่วนผสมของเชำื้อเพลิง							
หลายประเภท	อาทิ	ถื่านหิน	นำ�ามันดีเซล	นำ�ามันเตา	เป็นต้น									
โดยการซื้อเชำื้อเพลิงมีที่มาจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	
โดยส่วนใหญ่เป็นเชำื้อเพลิงที่ซื้อจากต่างประเทศ	และจาก															
ผู้จัดจำาหน่ายหลายรายไม่ได้พึ่งพากับรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ		
ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีความเสี่ยงทางด้านการจัดหาวัตถืุดิบและ							
เชำื้อเพลิง	นอกจากนี้บริษัทย่อยที่ดำาเนินธุรกิจการค้า	คือ	บริษัท	
สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ�ง	จำากัด	มีส่วนสำาคัญในการชำ่วยจัดหา
แหล่งวัตถืุดิบที่จำาเป็นสำาหรับการผลิตปูนซีเมนต์และเชำื้อเพลิง
ต่างๆ	รวมทั้งข้อมูลในการขนส่งทางเรือสำาหรับการส่งออกและ					
นำาเข้า	นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการจัดซื้อจัดหาและ					
การขนส่งสำาหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ในภูมิภาคนี้	

นอกจากนี้	แต่ละบริษัทย่อยในต่างประเทศ	มีความพยายาม							
ในการลดต้นทุนและปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานให้ดีขึ้นอยู่
ตลอดเวลา	อาทิ	อินทรี	เวียดนาม	สามารถืปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานในการจัดซื้อจัดหา	จนทำาให้ประหยัดรายได้ก่อนหกัดอกเบีย้	
ภาษ	ีและค่าเสือ่มราคาลงได้ถืงึ	5	ล้านเหรยีญสหรฐั	อนิทร	ีบงักลาเทศ	
สามารถืชำดเชำยผลกระทบจากปริมาณการขายและราคาขายที่ตกตำ่า
ลงได้ในระดับหนึ่ง	อีกทั้งลดต้นทุนคงที่และต้นทุนในการกระจาย
สินค้าได้ประมาณร้อยละ	11	ส่วน	อินทรี	ลงักา	ปรบัเปลีย่นระบบ
การจดัซือ้จดัหาและการขนส่งในประเทศมาเป็นระบบดิจิทัลทำาให้
การทำางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งห่วงโซ่อุปทาน		

กลุม่บริษทัฯ	ได้นำาหลกัการของการพฒันาอย่างย่ังยืนมาใช้ำประกอบ
ในการบริหารจัดการด้านซัพพลายเซน		โดยมุ่งเน้นไปที่การใชำ้
ทรัพยากรต่างๆ	อย่างรู้คุณค่า	เพื่อให้เกิดประโยชำน์สูงสุด	ลดการ
สิ�นเปลอืงพลงังาน	ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และช่ำวยดแูล
รักษาสิ่งแวดล้อม

อกีทัง้การตอบสนองจากชุำมชำนเป็นส่วนสำาคญัทีส่ดุในกระบวนการนี้	
เนื่องจากสามารถืชำ่วยสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชำิดยิ่งขึ้นซึ่ง
จะนำาไปสู่การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านของ
การจัดซื้อจัดหาและซัพพลายเซนในท้ายที่สุด
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กลุ่มธุรกิจค์อน์กร่ต่ ห้ิน์และทัราย

บริษัทั น์ค์รห้ลวิงค์อน์กร่ต่ จำากัดี

อิน์ทัร่ค์อน์กร่ต่ และอิน์ทัร่อะกร่เกต่
อินทรีคอนกรีต	และอินทรีอะกรีเกต	ถืูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	ภายใต้ชำื่อ	บริษัท	
นครหลวงคอนกรีต	จำากัด	ในการกระจายสินค้าให้เข้าถืึงลูกค้า					
ได้ทุกกลุ่มความต้องการทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ	หิน	และทราย
คุณภาพเยี่ยม

อิน์ทัร่ค์อน์กร่ต่
อินทรีคอนกรีต	ถืือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างชำั้นนำาของ
ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน	บริษัทฯ	ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์
จากหน่วยผลิตอินทรีคอนกรีต	หน่วยผลิตแบบเคลื่อนที่	และหน่วย
ผลิตอินทรีแฟื้รนไชำส์	ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ	 
เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างครบวงจร	ตั้งแต่งาน
มาตรฐานทั่วไป	งานโครงสร้างพื้นฐาน	จนถืึงงานลักษณะพิเศษ 
ที่ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จ	หิน	และทรายประสิทธิภาพสูง

ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้ขยายธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จไปยังประเทศ
ศรลีงักาเพือ่เป็นส่วนหนึง่ของการเตบิโตอย่างย่ังยืนของกลุม่บรษิทั
ปูนซีเมนต์นครหลวงในการกระจายสินค้าสู่ตลาดภูมิภาคเอเชำีย 
ให้มากขึน้	โดยการจัดตัง้หน่วยผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ทีแ่รก	 
ณ	เมอืงโคลมัโบ	ประเทศศรีลังกา	ซึ่งอาศัยทักษะ	ความชำำานาญ	
และประสบการณ์อันยาวนานของผู้เชำี่ยวชำาญในท้องถืิ่น	จึงสามารถื
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งทางด้านเทคนิคและก่อสร้าง
ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

1. ผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ 

“การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	และการจัดส่งตรงเวลา”	
เป็นกลยุทธ์และนโยบายที่สำาคัญของบริษัทฯ	ที่ยึดถืือมาโดยตลอด
เพื่อความสำาเร็จอย่างยั่งยืน	

ผลิตภัณฑ์อินทรีคอนกรีตถืูกออกแบบ	และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งโครงการ
ก่อสร้างทัว่ไปจนถืงึงานทีต้่องการคณุสมบตัเิฉพาะ	โดยการคัดสรร
วัตถืุดิบคุณภาพสูง	กระบวนการผลิตจนถืึงระบบการติดตาม 
การจัดส่งสินค้าที่นำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชำ้ในการควบคุม	 
และติดตาม	เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพดีเยี่ยม

อินทรีคอนกรีตได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้า	บริษัทฯ	ได้ทำางาน
ร่วมกับลูกค้าเพื่อให้คำาปรึกษาในตัวสินค้า	ส่วนผสมคอนกรีต	 
แนวการทำางานในเชำิงเทคนิคต่างๆ	เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันกับ
ลูกค้าซึ่งสร้างความแตกต่าง	และเป็นจุดแข็งที่สำาคัญของบริษัทฯ	
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บริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถืึงความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นของงาน
คุณภาพสูง	จึงได้ขยายงานในกลุ่มสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มกับ
กลุ่มลูกค้า	โดยธุรกิจสินค้าและบริการกลุ่มงานพื้นอุตสาหกรรม 
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	และสร้างความประทับใจให้กลุ่มลูกค้า	
ทั้งนี้บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
เพื่อให้เกิดความหลากหลายตามความต้องการ	และวางแผน 
ที่จะเพิ่มสัดส่วนการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการนี้ให้มากขึ้น
ในอนาคต

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์ 

ภายใต้ภาวะการชำะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทย	
ประเทศศรีลังกา	และทั่วโลก	ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
เชำื้อไวรัสโคโรนา	หรือ	โควิด-19	นั้น	ส่งผลต่อการชำะลอตัวในการ
ลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัย	การลงทุนในโครงการก่อสร้าง
ในปี	2563	ส่วนใหญ่มาจากภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	
ถืือเป็นกลไกหลักในการผลักดันตลาดคอนกรีตในปี	2563	สำาหรับ
การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม	และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ	ยังคงชำะลอตัว	
อย่างเห็นได้ชำัด

คาดการณ์ความต้องการตลาดในปี	2564	ยังคงชำะลอตัวถืึงหดตัว	
อย่างต่อเนื่องจากความเชำื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง	ส่งผลต่อ 
การแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง	การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่	และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ	จากทางภาครัฐ
ของแต่ละประเทศยังคงเป็นตัวผลักดันธุรกิจก่อสร้างที่สำาคัญ	 
ซึ่งบริษัทฯ	ยังคงมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อส่งมอบสินค้า	 
และบริการให้ลูกค้าตามความต้องการได้	รวมไปถืึงการริเริ่ม 
โครงการใหม่ๆ	เพื่อชำ่วยส่งเสริมความสามารถืในการแข่งขัน 
ของบริษัทฯ	อีกด้วย

3. กระบวิน์การจัดีห้าและซึ่ัพัพัลายเซึ่น์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน	บริษัทฯ	จึงให้ความสำาคัญ 
ในการบริหารจัดการด้านต้นทุนในการประกอบธุรกิจ	โดยมุ่งเน้น
กระบวนการจัดซื้อวัตถืุดิบและส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ	แบบรวมศูนย์
ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	เพื่อให้สามารถืลดต้นทุน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

บริษัทฯ	ได้ขยายและพัฒนาธุรกิจผ่านทางเครือข่ายหน่วยผลิต
อินทรีคอนกรีต	หน่วยผลิตแบบเคลื่อนที่	และหน่วยผลิตของ 
อินทรีแฟื้รนไชำส์	เพื่อให้มีพื้นที่บริการครอบคลุมทั่วประเทศ	 
ซึ่งสามารถืส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	และฉับไว

บริษัทฯ	ยังคงยึดมั่นและมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจที่ไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยเน้นหลักการในการทำางานให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมายต่างๆ	อย่าง
เคร่งครดั	อกีทัง้บริษทัฯ	ตระหนกัถืงึความสำาคญัด้านความปลอดภยั	
และสวัสดิภาพของพนักงาน	ได้เน้นยำ�าถืึงความปลอดภัยในการ
ทำางาน	ทั้งนี้รวมถืึงพนักงานของบริษัทฯ	ผู้รับเหมา	ผู้เข้าเยี่ยมชำม
กิจการหน่วยผลิต	ลูกค้า	และชำุมชำนโดยรอบหน่วยผลิตตลอดมา	
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อิน์ทัร่อะกร่เกต่
1. ผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

อินทรีอะกรีเกต	ผลิตสินค้าหิน	และทรายประสิทธิภาพสูง	สำาหรับ	
ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ	ธุรกิจผลิตชำิ�นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูป	 
และงานก่อสร้างทาง	ด้วยคุณสมบัติขนาดคละ	รูปร่างเหมาะสม	
คุณภาพที่ดีและสมำ่าเสมอของผลิตภัณฑ์ทำาให้อินทรีอะกรีเกต
สามารถืส่งมอบคุณค่าที่พิสูจน์ได้จากต้นทุนการผลิตของลูกค้า	 
ที่ลดลง		

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์ 

ในปี	2563	มีการแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโควิด-19	นำาไปสู่ขาลง
ของธุรกิจทั่วไป	แต่อินทรีอะกรีเกตได้รับผลกระทบในระดับตำ่า	
เนื่องจากมีการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานอย่างแข็งแกร่ง	รวมทั้ง 
การมุง่เน้นในการประกอบธรุกจิผลติภณัฑ์คณุภาพสงูอนัเป็นจดุเด่น
ของอนิทรอีะกรเีกต	นอกจากนี้ภาครัฐมีการกระตุ้นอุตสาหกรรม
การก่อสร้างจากการริเริ่มโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่	 
ซึ่งมีข้อกำาหนดทางด้านเทคนิคชำั้นสูง	อินทรีอะกรีเกตสามารถื 
ตอบสนองต่อความต้องการนี้และพร้อมที่จะเติบโตกับตลาดที่มี
มูลค่าสูง

3. กระบวิน์การจัดีห้าและซึ่ัพัพัลายเซึ่น์

อินทรีอะกรีเกตมีปริมาณสำารองหินมากรายหนึ่งของประเทศไทย	
โดยสามารถืให้บริการครอบคลุมพื้นที่หลักในเขตกรุงเทพ	 
และภาคตะวันออก	ปัจจุบันโรงโม่หินปูนสุพรรณบุรีมีกำาลัง 
การผลิตได้มากกว่า	4	ล้านตันต่อปีจากสองสายการผลิต	ซึ่งเป็น
หินก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูง	รวมทั้งหินคลุก	และหินฝุ่่น	 
โดยสายการผลิตที่สองที่ตั้งขึ้นใหม่ใชำ้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ย่อยหินสามขั้นตอน	รวมทั้งการปรับแต่งรูปร่างและจัดสัดส่วน
ขนาดคละของหิน	เพื่อให้ได้หินก่อสร้างที่มีคุณภาพสูงสุด	 
อินทรีอะกรีเกตยังมีปริมาณหินสำารองที่เหมืองจังหวัดสระบุรีและ
จังหวัดชำลบุรี	โดยยังไม่ได้ดำาเนินการผลิตแต่มีนัยสำาคัญต่อ 
การขยายธุรกิจในอนาคต	นอกจากนี้อินทรีอะกรีเกตยังเป็นผู้ผลิต
ทรายคุณภาพสำาหรับงานคอนกรีต	โดยมีปริมาณการผลิตมากกว่า	
0.5	ล้านตันต่อปี	

อินทรีอะกรีเกต	ให้ความสำาคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	และ
ชำุมชำนตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างโรงงาน	และกระบวนการผลิต	
เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด	และปฏิิบัติตามมาตรฐานทางด้าน
ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งกฎหมาย	
ระเบียบ	และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	
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กลุ่มธุรกิจวิัสัดีุก่อสัร้าง 
เป็นกลุ่มธุรกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดผลิตภัณฑ์
จากการผลิตปูนซีเมนต์	และพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆ 
ให้แก่ลูกค้าและอุตสาหกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ
ต่างๆ	ที่ใชำ้ในการสร้างที่อยู่อาศัย	อาคารทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่	โดยมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าและประโยชำน์ให้แก่ลูกค้า 
ปลายทางเป็นหลัก	อาทิ	ความสะดวกสบายและความปลอดภัย 
ในการทำางาน	การลดขั้นตอนและการพึ่งพาแรงงานในการก่อสร้าง	
การประหยัดในเรื่องของต้นทุนและเวลา	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	

โดยในปี	2563	ธุรกิจมีความผันผวนจากหลายๆ	ปัจจัย	ได้แก่	
วิกฤตเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย	สถืานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชำื้อไวรัสโควิด-19	และมาตรการ	LTV	(Loan	to	Value	หรือ	
อัตราส่วนการให้สินเชำื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน)	ที่เริ่ม
ประกาศใชำ้ตัง้แต่ปี	2562	สร้างผลกระทบให้ภาพรวมของการลงทนุ
ภาคเอกชำนและตลาดอสังหาริมทรัพย์หดตัวลงต่อเนื่อง	ส่งผลให้
บริษัทพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ชำะลอการเปิดตวัโครงการใหม่ๆ	 
ออกไป	โดยเฉพาะในกลุ่มคอนโดมิเนียม	และหันมาเน้นโครงการ
แนวราบเพิ่มมากขึ้นเพื่อจับกลุ่ม	Real	Demand	ที่ยังมีกำาลังซื้ออยู่
ซึ่งคาดการณ์ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะมีแนวโน้ม
การฟื้้�นตัวชำ้า	และใชำ้เวลาอย่างน้อยหนึ่งถืึงสองปีในการกลับมาสู่
สภาวะปกติ	ส่งผลให้การแข่งขันในอตุสาหกรรมจะทวีความรุนแรง
เพิม่มากขึน้ในอนาคต

กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างประกอบไปด้วยสามหน่วยธุรกิจ	โดยม ี
รายละเอียดของลักษณะการประกอบธุรกิจ	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์และ
บริการ		การตลาดและการแข่งขัน	และการผลิตและการจัดหา	 
ของแต่ละธุรกิจ	ดังต่อไปนี้

อิน์ทัร่มอร์ต่าร์
1. ผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

อนิทรมีอร์ตาร์	ผูผ้ลติและจดัจำาหน่ายปนูซเีมนต์สำาเร็จรปู	(มอร์ตาร์)	
ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	โดยผลิตภัณฑ์อินทรีมอร์ตาร์	
ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาจนได้เป็นปูนซีเมนต์สำาเร็จรูปที่มี 
คณุภาพสูง	เน้นการเจาะตลาดทีอ่ยู่อาศยั	โครงการเชิำงพาณิชำย์ต่างๆ	

ในปี	2563	ผลติภณัฑ์อนิทรมีอร์ตาร์ได้เปิดตวั	ปนูฉาบปรบัผวิเรียบ 
สเีทา	เพือ่เพิม่ช่ำองทางในการขยายตลาดและตอบสนองความต้องการ
ในงานผนังที่จำาเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น	อีกทั้ง	ตลาดกลุ่มกาวซีเมนต์ที่มี
แนวโน้มการออกแบบและการใชำ้งานสำาหรับกระเบื้องขนาดใหญ่
และงานสระว่ายนำ�าแบบพรีเมี่ยม	จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ ์
อินทรีมอร์ตาร์	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสระว่ายนำ�าและกาวซีเมนต์ 
ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	เพื่อให้ตรงกับวัตถืุประสงค์การใชำ้งานและ 
ยังได้รับรองมาตรฐาน	มอก.	(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	
เพื่อให้ผู้ใชำ้งานมั่นใจในคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มโครงการระดับแบบ
พรีเมี่ยม

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

จากวิกฤตเศรษฐกิจและสถืานการณ์การแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัส
โควิด-19	ทางอินทรีมอร์ตาร์ได้มีการปรับตัวในการดำาเนินธุรกิจ	
โดยมีกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
มูลค่าเพิ่ม	การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ	การขยายกลุ่ม
ลูกค้าและชำ่องทางการจัดจำาหน่ายใหม่ๆ	การสร้างการรับรู ้
ในตราสินค้า	เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด	เพิ่ม 
ความสามารถืในการทำากำาไร	และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันในตลาดปูนซีเมนต์สำาเร็จรูป
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

3. กระบวิน์การจัดีห้าและซึ่ัพัพัลายเชื่น์

โรงงานอินทรีมอร์ตาร์	เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์สำาเร็จรูปโดยใชำ้ 
แหล่งวัตถืุดิบหลัก	คือ	หิน	Limestone	จากเหมืองวัตถืุดิบและ	
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จากบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	 
(มหาชำน)	ในส่วนของสารผสมเพิ่มคุณสมบัติได้มีกระบวนการ 
จัดซื้อผ่านผู้ประกอบการที่ได้คุณภาพทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ

ปัจจุบันโรงงานอินทรีมอร์ตาร์มีกำาลังการผลิต	750,000	ตันต่อปี	
จากสามสายการผลิต	ขั้นตอนการผลิตของโรงงานดำาเนินการ				
ภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพ	ISO9001:2015	โดยทุกผลิตภัณฑ์
จากอินทรีมอร์ตาร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ

โรงงงานอินทรีมอร์ตาร์มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่ 
ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชำุมชำน	การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงงานดำาเนินการตามระบบมาตรฐาน	ISO14001:2015			
และเน้นยำ�าหลักการทำางานให้สอดคล้องกฎระเบียบข้อบังคับ	และ
กฎหมายต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	นอกจากนีโ้รงงานได้มีการใช้ำลมร้อน
จากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์	2	มาใชำ้เป็นเชำื้อเพลิงในกระบวนการ 
อบหินกับทุกสายการผลิตเพื่อลดต้นทุนค่าเชำื้อเพลิงและลด 
การปล่อยทิ�งสู่บรรยากาศ	ในด้านการควบคุมฝุ่่นจากกระบวนการ
ผลิตได้มีการติดตั้งระบบถืุงกรองฝุ่่น	(Bag	Filter)	เพื่อลดฝุ่่นที่ 
เกิดจากกระบวนการผลิตตามจุดต่างๆ	อย่างครบถื้วน	ในส่วนของ
เสียจากกระบวนการผลิตมีการส่งกำาจัดที่บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	
จำากัด	และของเสียบางส่วนที่เกิดจากการทำาความสะอาด
กระบวนการผลิตสามารถืนำากลับเข้าสู่ระบบได้

ค์อน์วิูดี ประเทัศไทัย 
1. ผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ภายใต้ตราสินค้า	“คอนวูด”	มีชำื่อเสียง
และได้รบัการยอมรับในเร่ืองความสวยงาม	ความทนทาน	และคณุภาพ	
ตลอดระยะเวลากว่า	15	ปี	โดยคอนวูดได้พัฒนาและนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ซึ่งผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	
คุณภาพสูงและเยี่อเซลลูโลสที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี	 
ภายใต้เทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์	เหมาะสำาหรับงานตกแต่งทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร	นอกจากนั้น	คอนวูด	ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สี	 
เพื่อใชำ้คู่กับผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้	คอนวูด	ภายใต้ชำื่อ	 
“คอนวูด	คัลเลอร์”	(CONWOOD	Color)

ตลอดปี	2563	คอนวูดได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	เพื่อตอบสนอง
พฤตกิรรมของตลาดทีต้่องการผลติภณัฑ์สีสำาเร็จทีม่คีวามหลากหลาย
ของลายไม้	ผ่านการนำาเสนอผลติภณัฑ์ไม้บันได	และไม้ผนงั	ภายใต้
ตราสินค้า	“คอนวูด	บียอนด์”	(CONWOOD	Beyond)	โดยได้นำา
เทคโนโลยีดิจิทัล	โค้ทติ�ง	มาใชำ้ในกระบวนการผลิตสีสำาเร็จ	
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การประกอบธุรกิจ

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

จากสถืานการณ์การระบาดของเชำื้อไวรัสโควิด-19	บริษัทฯ	จึงได้
ปรบักลยุทธ์การดำาเนนิธรุกจิ	โดยได้วางกลยุทธ์หลกัให้สอดคล้องกบั
สถืานการณ์	อาทิ	การขยายตลาดเข้าสู่รูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น
เพื่อทำาให้เกิดชำ่องทางการตลาดแบบบูรณาการ	(Omni-Channel)	
การร่วมมือกับบริษัทพัฒนาอสังริมทรัพย์ชำั้นนำา	ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ	เพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถืตอบโจทย์ความต้องการที่กว้างขึ้น	และ 
การเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มมูลค่าสูง	(High	Value	Added	
Product)	กลยุทธ์ข้างต้นดำาเนินการผ่านความร่วมมือกับตัวแทน
จำาหน่ายในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	รวมทั้งเมืองหลักทั่วประเทศ	
โดยผ่านช่ำองทางเฟื้ซบุ๊ก	ไลน์ออฟื้ฟิื้เชำยีลแอก็เคานต์	และ
แพลตฟื้อร์มการซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆ

3. กระบวิน์การจัดีห้าและซึ่ัพัพัลายเชื่น์

ผลิตภัณฑ์คอนวูดเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ใชำ้พลังตำ่า	เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ	โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ISO14001:2015	การรับรอง
ระบบมาตรฐานคุณภาพ	ISO9001:2015	การรับรองระบบมาตรฐาน
การจัดการอาชำีวอนามัยและความปลอดภัย	OHSAS45001:2018	
และผ่านการรับรองวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์	(Green	Label	Singapore)	และรางวัล	Zero	
Accident	“Silver	Level”	ระดับประเทศเป็นปีที่สามติดต่อกัน	ทั้งนี้	
โรงงานคอนวูด	ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี	มีกำาลังการผลิตทั้งสิ�น	
135,000	ตันต่อปี

พั่ทั่ ค์อน์วิูดี อิน์โดีน์่เซึ่่ย
1. ผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

พีที	คอนวูด	อินโดนีเซีย	เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ	
เครื่องหมายการค้า	“คอนวูด”	ในประเทศอินโดนีเซีย	เป็นที่รู้จัก
และได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศอินโดนีเซีย

และในระดบันานาชำาต	ิคอนวดูได้ทำาการเจาะตลาดไปยังช่ำองทาง 
การจัดจำาหน่ายต่างๆ	มากกว่า	1,000	ร้านตัวแทนจำาหน่าย	และ
ร้านตัวแทนสมัยใหม่	(Modern	Trade	&	Dealer)	กว่า	20	แห่ง 
ทั่วประเทศ

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

จากสถืานการณ์โควิด-19	ในประเทศอินโดนีเซียในปีที่ผ่านมา	 
พีที	คอนวูด	อินโดนีเซีย	ได้ใชำ้สื่อออนไลน์ต่างๆ	ในการประชำุม 
ทางไกล	การนำาเสนอผลิตภัณฑ์	การอบรมต่างๆ	กับกลุ่มผู้บริโภค	
สถืาปนิก	และผู้ใชำ้งานอื่นๆ	พร้อมกันนี้ยังออกกิจกรรม	
#Stayathome	#Cowoodathome	ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 
จนทำาให้	พีที	คอนวูด	อินโดนีเซียได้รับรางวัล	Most	Innovative	
Building	Material	Brand	with	Innovative	Services	by	
Housing	Eastate

3. กระบวิน์การจัดีห้าและซึ่ัพัพัลายเชื่น์

กระบวนการผลิตของ	พีที	คอนวูด	อินโดนีเซีย	ได้รับการควบคุม
อย่างเข้มงวดด้วยนโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อมต่างๆ	ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานสากลด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 
เชำ่นเดียวกับมาตรฐานของคอนวูด	ประเทศไทย	นอกจากนั้น
กระบวนการผลิตคอนวูดยังผ่านการรับรองวัสดุก่อสร้างที่เป็น
ผลิตภัณฑ์สีเขียวจาก	Green	Listing	Indonesia	โดยมีกำาลัง 
การผลิตที่	36,000	ตันต่อปี

ด้วยความตระหนกัถืงึความสมดลุของระบบนเิวศวิทยาและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	คอนวูดทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย
จึงได้ดำาเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในการเป็นผู้ผลิตสินค้าสะอาด	
หรือ	Green	Product	มาโดยตลอด	โดยการนำาความร้อน	นำ�า	และ 
เศษตัด	กลับเข้าสู่กระบวนการการผลิต	ประกอบกับการใชำ้
เทคโนโลยีชำั้นนำาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ใชำ้วัตถืุดิบที่ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	ทำาให้ชำุมชำนรอบคอนวูด 
มีคุณภาพชำีวิตที่ดี	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในอนาคต
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อิน์ทัร่ ซึุ่ปเปอร์บล๊อก
1. ผูลิต่ภูัณฑ์และการบริการ

บริษทั	อนิทร	ีซปุเปอร์บล๊อก	จำากดั	ผูผ้ลติและจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์
คอนกรตีมวลเบา	ซ่ึงผลติโดยเทคโนโลยกีารอบไอนำ�าแรงดนัสงู	
(Autoclave	System	Technology)	ประกอบไปด้วย	อิฐมวลเบา	
คานทับหลังมวลเบา	แผ่นผนัง	และพื้นคอนกรีตมวลเบา	รวมถืึง 
การพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม	
และการให้บริการคำาแนะนำาในการออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์
ร่วมกับลูกค้า	ทำาให้อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	มีความสวยงาม	 
ความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง	ลดการใชำ้แรงงานรวมไปถืึง 
การออกแบบแผ่นผนงัตามขนาดการใช้ำงานจรงิเพือ่ลดการเกิดขยะ

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการชำะลอตัว	บริษัทฯ	จึง 
มุ่งเน้นที่การบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง	พร้อมเพิ่มสัดส่วนการขาย
ในพื้นที่ที่มีความได้เปรียบทางด้านโลจิสติกส์	ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของ
อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	มีบทบาทมากในตลาดของวัสดุก่อสร้างและ
ตลาดของผนงัสำาเร็จรปู	(Wall	Panel)	มากขึน้	นอกจากนีย้งัร่วมมอื	
กับอินทรีมอร์ตาร์ในการส่งเสริมให้ลูกค้าใชำ้ผลิตภัณฑ์ปูนสำาเร็จรูป
จากอินทรีมอร์ตาร์	ควบคู่กับแผ่นผนังมวลเบาเสริมเหล็กสำาเร็จรูป	
(Product	Synergy)	ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ	

3. กระบวิน์การจัดีห้าและซึ่ัพัพัลายเชื่น์

โรงงานอินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	ตั้งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีและราชำบุรี	 
มีกำาลังการผลิตรวมประมาณ	7.2	ล้านตารางเมตรต่อปี	โดยได้ 
มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องสำาหรับแผ่นผนัง 
มวลเบาเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น	 
พร้อมทั้งได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและกำาลังการผลิตของโรงงาน
ในจงัหวดัราชำบุร	ีทำาให้เพิม่ศักยภาพในการทำาตลาดในภาคตะวนัตก
และภาคใต้มากยิ่งขึ้น	อีกทั้งยังเป็นศูนย์การกระจายสินค้าไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ	ได้อีกด้วย

บริษัท	อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	จำากัด	เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มวลเบารายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง	“ฉลากเขียว”	
จากมูลนิธิสถืาบันสิ่งแวดล้อมไทย	สำาหรับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อผนัง	 
ทีผ่่านเกณฑ์ตามข้อกำาหนด	TGL-61-11	โดยบริษทัฯ	ได้มกีารจดัการ
ให้มีขั้นตอนการนำาวัตถืุดิบกลับมาใชำ้ใหม่	อีกทั้งมีการนำาวัตถืุดิบ
ทดแทนมาใชำ้	ซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของวัตถืุดิบที่ใชำ้
ในการผลิตทั้งหมด	
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การประกอบธุรกิจ

ธุรกิจอื�น์

ธุรกิจจัดีการของเสั่ย และบริการ 
ภูาค์อุต่สัาห้กรรม

อิน์ทัร่ อ่โค์ไซึ่เค์ิล
อินทรี	อีโคไซเคิล	มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน	เป็นพันธมิตรที่ส่งมอบความสบายใจ	โดยให้
บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม	เป้าหมายของบริษัทฯ	
คือ	การได้รับความไว้วางใจในการปกป้องชำื่อเสียงและมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า	
ได้อย่างถืูกต้องเหมาะสม	

อินทรี	อีโคไซเคิล	มีบริษัทย่อยในประเทศไทย	ได้แก่	บริษัท	อินทรี	
อีโคไซเคิล	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	
ในส่วนตลาดต่างประเทศ	อินทรี	อีโคไซเคิล	มีบริษัทย่อยใน
ประเทศศรีลังกา	ได้แก่	บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	ลังกา	(ไพรเวท)	
จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จำากัด	
นอกจากนี้ยังมีหน่วยธุรกิจภายใต้บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์											
(เวียดนาม)	จำากัด	และภายใต้การร่วมค้า	บริษัท	ชำิป	มง	อินทรี	
ซีเมนต์	คอร์ปอเรชำั่น	ประเทศกัมพูชำา

บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำาในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม	โดย
สนับสนุนและเป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน	ส่งมอบความสบายใจ
และปกป้องชำื่อเสียงให้แก่ลูกค้า	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถื 
ในการให้บริการจึงได้เข้าซื้อกิจการทำาความสะอาดอุตสาหกรรม	 
ในปี	2559	และ	2561	ทำาให้ปัจจุบันบริษัทฯ	สามารถืให้บริการ
ครอบคลุมทั้งการบริการจัดการของเสียและการทำาความสะอาด
ภาคอุตสาหกรรม	แบบใชำ้เคมี	(Chemical	Cleaning)	และแบบใชำ้
เครื่องจักร	(Mechanical	Cleaning)	รองรับความต้องการของ
ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม	เป็นผู้นำาด้านการจัดการของเสีย
และการบริการภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

1. ผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จำากัด	ให้บริการจัดการของเสีย	โดยมี
พื้นที่การให้บริการครอบคลุมในประเทศ	และการบริการภาค
อุตสาหกรรม	โดยเฉพาะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสำารวจ	ขุดเจาะ
นำ�ามันและก๊าซธรรมชำาติ	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	และโรงไฟื้ฟื้้า	 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	บริษัทฯ	มีโรงเตรียมเชำื้อเพลิงและ
วัตถืุดิบทดแทนสองโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดชำลบุรี	
และบริการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง	อินทรี	อีโคไซเคิล		
ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน	ISO9001:2015	
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน	ISO14001:2015	และ
ระบบการจัดการอาชำีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน	
OHSAS18001:2007	บริษัทฯ	สามารถืให้บริการครอบคลุม							
ทั้งการบริการด้านจัดการของเสียและการทำาความสะอาด											
ภาคอุตสาหกรรม	แบบใชำ้เคมีและแบบใชำ้เครื่องจักรโดย 
ผู้เชำี่ยวชำาญ	สามารถืรองรับความต้องการของลูกค้าในหลากหลาย
อุตสาหกรรมเป็นผู้นำาด้านการจัดการของเสียและการบริการ					
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
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ในประเทศศรลีงักา	เวยีดนาม	และกมัพชูำา	บริษัทฯ	ได้นำาเสนอบรกิาร
ภายใต้ชำื่อ	อินทรี	อีโคไซเคิล	เชำ่นเดียวกันกับในประเทศไทย	โดย 
ให้บริการด้านการจัดการของเสียแก่ภาคอุตสาหกรรม	ทั้งของเสีย
อันตรายและของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย	

บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	ลังกา	(ไพรเวท)	จำากัด	ได้ร่วมกับบริษัท
ข้ามชำาติชำั้นนำาแห่งหนึ่งจัดตั้งหน่วยงานและสถืานที่เพื่อใชำ้ในการ 
กู้คืนทรัพยากรจากกากของเสียแห่งแรกของประเทศเพื่อให้เกดิ
ประโยชำน์สงูสดุตามหลกัการทางธุรกจิของการจัดการเศรษฐกิจ	
แบบหมุนเวียน	

อินทรี	อีโคไซเคิล	ประเทศเวียดนาม	บริษัทฯ	ให้บริการด้านการ
จัดการของเสียให้กับลูกค้าบริษัทชำั้นนำาหลากหลาย	รวมทั้งขยาย
ขดีความสามารถืในการให้บริการครอบคลุมทัง้	งานทำาความสะอาด
อุตสาหกรรม	การรีไซเคิล	รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาและบริการ 
ในสถืานที่ลูกค้าในประเทศกัมพูชำา	ได้บุกเบิกธุรกิจด้านบริการ
จัดการของเสียด้วยวิธีการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์	ในชำื่อ	ชำิป	มง	 
อีโคไซเคิล	ด้วยความเชำี่ยวชำาญและมีชำื่อเสียงในการให้บริการ				
ด้านการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

บริการของอิน์ทัร่ อ่โค์ไซึ่เค์ิล ประกอบดี้วิย

 ■ บริการดี้าน์การจัดีการของเสั่ย:	อินทรี	อีโคไซเคิล	ให้บริการ
ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม	ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม
หลากหลาย	ทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	ยานยนต์		
ไฟื้ฟื้้าและอิเล็กทรอนิกส์	สินค้าอุปโภคบริโภค	โดยมีระบบ 
การจัดการกากของเสียที่ครบวงจร	เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์
กากของเสยีเพือ่เลอืกวิธีการจัดการได้อย่างเหมาะสม	ไปจนถืงึ
กระบวนการขนส่ง	การปรับสภาพกากของเสีย	และการกำาจัด
กากของเสียด้วยกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์	

 ■ บริการภูาค์อุต่สัาห้กรรม:	อินทรี	อีโคไซเคิล	ให้บริการหลัก
เก่ียวกับการทำาความสะอาดอตุสาหกรรมและบริการทีเ่ก่ียวข้อง	
โดยมีความเชำี่ยวชำาญในงานทำาความสะอาดเครื่องจักร
อุปกรณ์	สำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสำารวจ	ขุดเจาะนำ�ามัน 
และก๊าซธรรมชำาติ	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	และโรงไฟื้ฟื้้า	 

โดยสามารถืให้บริการได้ทั้งการทำาความสะอาดโดยใชำ้เคมี	
และใชำ้เครื่องจักรในการทำาความสะอาด	อาทิ	การทำาความ
สะอาดโดยใชำ้เครื่องฉีดนำ�าแรงดันสูง	(Ultra-High	Pressure	
Water	Jetting)	การขจัดการปนเป้�อน	(Decontamination)	
การทำาความสะอาดแทงค์	(Tank	Cleaning)	การเปลี่ยนถื่าย
แคทาลสิท์	(Catalyst	Handling)	เป็นต้น	ทัง้นี	้อนิทรี	อโีคไซเคลิ	
สามารถืให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การดำาเนินงานทำาความ
สะอาด	ตลอดจนจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำาความ
สะอาดได้อย่างถืูกต้องและยั่งยืน

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

สำาหรับบริการด้านการจัดการของเสีย	กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ	
อินทรี	อีโคไซเคิล	ได้แก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมชำั้นนำา	อาทิ	
อุตสาหกรรมประกอบรถืยนต์	กลุ่มปิโตรเคมี	เหล็ก	สินค้าอุปโภค
บริโภค	และอื่นๆ	โดยลูกค้าหลักที่เลือกใชำ้บริการการจัดการของ
เสียกับอินทรี	อีโคไซเคิล	คือ	ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มี
ความมุ่งมั่น	ใส่ใจ	และให้ความสำาคัญกับการจัดการของเสียอย่าง
ยั่งยืนด้วยกระบวนการที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ลดการ
ฝ่ังกลบ	และถืูกต้องตามกฎหมาย	ในส่วนสภาวการณ์แข่งขันใน
ธุรกิจการบำาบัดและกำาจัดของเสียจากอุตสาหกรรม	โดยรวมมีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง	เนื่องจากมีผู้ให้บริการหลายรายที่สามารถืให้
บริการกำาจัดของเสียจากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 
ทั้งส่วนของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย	นอกจากนี้ยังมี 
ผู้ให้บริการรายใหม่	ในกลุ่มโรงไฟื้ฟื้้าพลังงานขยะที่สามารถืให้
บริการกำาจัดของเสียจากภาคอุตสาหกรรม	กำาจัดของเสียที่มีค่า
ความร้อนสูงนำาไปผลิตเป็นพลังงานไฟื้ฟื้้าในราคาค่ากำาจัดที่ตำ่ากว่า	
ซึ่งถืือเป็นคู่แข่งโดยตรงกับการกำาจัดของเสียด้วยวิธีการเผาร่วมใน
เตาปูนซีเมนต์	เพื่อให้สามารถืแข่งขันในตลาดการกำาจัดกาก
อุตสาหกรรมได้	อินทรี	อีโคไซเคิล	จึงให้ความสำาคัญต่อการรักษา
มาตรฐานการบำาบัดและกำาจัดอย่างถืูกต้องอย่างเคร่งครัด	ภายใต้
ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล	ที่จะใชำ้สร้างความไว้วางใจ	และ 
พึงพอใจแก่ลูกค้า			
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สำาหรับการบริการภาคอุตสาหกรรม	ลูกค้าหลักในกลุ่มบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม	ได้แก่	กลุ่มอุตสาหกรรมสำารวจ	และขุดเจาะ
นำ�ามันและก๊าซธรรมชำาติ	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	และโรงไฟื้ฟื้้า	ซึ่ง
ใชำ้บริการทำาความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ	ตลอดอายุ
การดำาเนินงานตั้งแต่ชำ่วงติดตั้งก่อนดำาเนินการ	ซ่อมแซมระหว่าง
ดำาเนินการ	จนถืึงชำ่วงรื้อถือนเมื่อเลิกดำาเนินการ	สภาวการณ์
แข่งขันในธุรกิจการให้บริการภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูง 
โดยในประเทศมีผู้ให้บริการหลักรายใหญ่ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรง	
ทัง้นีค้วามต้องการในการใช้ำบริการภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากราคานำ�ามันโลกและการแข่งขันเพื่อให้ได้รับงานของ
กลุ่มผู้รับเหมา	นอกจากนี้การตัดสินใจยืดระยะเวลา	เลื่อน
กำาหนดการ	ลดขนาด	หรือยกเลิกโครงการเนื่องจากผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโคโรนา	หรือโควิด-19	ส่งผลโดยตรง
ต่อกลุ่มโครงการเป้าหมายของบริษัทฯ	และกระทบต่อโอกาส 
การขยายงานในต่างประเทศ	อย่างไรก็ดีโอกาสทางการตลาดใหม่
ของบริษัทฯ	คือ	กลุ่มงานทำาความสะอาดและขจัดการปนเป้�อน 
ของแท่นขุดเจาะนำ�ามันและก๊าซธรรมชำาติที่หมดอายุการใชำ้งานแล้ว

3. กระบวิน์การจัดีห้าและซึ่ัพัพัลายเชื่น์

อินทรี	อีโคไซเคิล	มุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ 
ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแนวทางระบบมาตรฐาน	การจัดการ
ด้านคุณภาพ	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านอาชำีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยโดยได้รับรางวัลต่างๆ	เพื่อเป็นเครื่องยืนยัน
มาตรฐานการดำาเนินกิจการอย่างมืออาชำีพ	ในปี	2563	โรงเตรียม
เชำื้อเพลิงทดแทน	จังหวัดสระบุรี	ได้รับการคัดเลือกจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ
กำาจัดกากของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	โดย
คาดว่าจะได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในไตรมาสแรกของปี	2564

อินทรี	อีโคไซเคิล	ดำาเนินงานตามแนวทางที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและควบคุมการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการตรวจประเมินและรับรอง
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	4	วัฒนธรรมสีเขียว	(Green	
Culture)	ในส่วนโรงเตรียมเชำื้อเพลิงทดแทน	จังหวัดชำลบุรี	และ	
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	5	(เครือข่ายสีเขียว)	ในส่วน 

โรงเตรียมเช้ืำอเพลงิทดแทน	จงัหวดัสระบรุ	ีซ่ึงเป็นรางวลัระดบัสงูสดุ
ทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมมอบให้	โดยเป็นธรุกจิด้านการจดัการกาก
อตุสาหกรรมรายแรกในประเทศที่ได้รับรางวัลนี้	แสดงให้เห็นถืึง
ความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รวมทั้ง
ขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน	นอกจากนี้ทั้งสองโรงเตรียม
เชำื้อเพลิงได้รับรางวัล	CSR-DIW	Continuous	แสดงให้เห็นถืึง 
ความรบัผดิชำอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการพัฒนาชำุมชำนและ
สร้างจิตสำานึกให้มีความรู้ความเข้าใจและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถืูกต้อง	เพื่อลด
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	

บริษัทฯ	มีความตระหนักว่าความรับผิดชำอบของบริษัทฯ	นอกเหนือ
จากการจัดการของเสยีให้ถูืกต้องแล้ว	ยังรวมถึืงการปกป้องช่ืำอเสยีง
ของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยี	การดำาเนินงานของบรษิทัฯ	ได้คำานงึถึืง
การมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	โดยร่วมเป็นพันธมิตรที่ให้
ความเชำื่อมั่น	ไว้วางใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ธุรกิจการค์้า

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ เทัรดีดีิ�ง จำากัดี 
บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ�ง	จำากัด	เป็นองค์กรการค้าชำั้นนำา
ในภูมิภาคตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี	2560	บริษัทฯ	ได้เพิ่มความ 
หลากหลายของผลิตภัณฑ์และขยายตลาดในภูมิภาคใหม่ๆ	 
ในขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	ยังคงรักษาการค้าและส่งมอบผลิตภัณฑ ์
ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์และเชำื้อเพลิงแบบครบวงจรในภูมิภาค
เอเชำียแปซิฟื้ิก	และภูมิภาคอื่นๆ	ตามความต้องการของตลาด	 
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ	คือ	ความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งในและต่างประเทศ	โดยการ
ขนส่งวัตถืุดิบทางทะเลไม่ว่าจะเป็นสินค้านำาเข้า	หรือส่งออก 
ในปี	2562	บริษัทฯ	มียอดขายกว่า	9.04	ล้านตันจากผลิตภัณฑ์
ต่างๆ	ผ่านเรือขนส่งทางทะเลกว่า	366	ลำา	เพื่อจัดส่งสินค้าให้กับ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	และลูกค้าภายนอก

1. ผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกของบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	
จำากัด	(มหาชำน)	เป็นอันดับแรก	อีกทั้งบริษัทฯ	ยังมีกลยุทธ์ที่จะ
สร้างความสัมพันธ์แบบพันธมิตรในการซื้อขายระยะยาวกับลูกค้า 
ที่มีความน่าเชำื่อถืือ	บริษัทฯ	ยังคงดำาเนินธุรกิจซึ่งครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปูนซีเมนต์	เชำื้อเพลิง	และกิจกรรมการขนส่ง
ทางทะเล	รวมถืึงขยายฐานผู้ผลิต	อาทิ	โรงงานผลิตปูนซีเมนต์อื่น	
เหมือง	และโรงงานถืลุงเหล็ก

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์ 

วกิฤตการณ์โควิด-19	ทีเ่กดิขึน้เป็นวกิฤตการณ์ทีส่ร้างผลกระทบใน
ทกุระดบัและทกุคนรวมถืงึบริษทัฯ	ผลกระทบจากเช้ืำอไวรสัโควดิ-19	 
เริ่มเมื่อปลายไตรมาสที่หนึ่งต้นไตรมาสที่สองของปี	2563	ทำาให้
หลายประเทศต้องตัดสินใจปิดประเทศเพื่อระงับการแพร่กระจาย
ของเชำื้อไวรัส	ส่งผลให้บริษัทฯ	ต้องดำาเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
การส่งสินค้าตามความจำาเป็น	เปลี่ยนปลายทางของสินค้าที่จัดส่ง	

เนื่องจากลูกค้าได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศ	เพื่อลดการเกิด
ข้อพิพาทกับผู้ผลิต	และเรือขนส่งสินค้าที่ได้ทำาสัญญาไว้	เป็นการ
รักษาชำื่อเสียงและความน่าเชำื่อถืือของบริษัทฯ	ในตลาด	แม้ว่า 
หลายประเทศได้กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งโดยเฉพาะประเทศ 
ในแถืบเอเชำีย	สถืานการณ์ระยะยาวของโควิด-19	ยังคงมีความ 
ไม่แน่นอนอยู่	ด้านการแข่งขันทางธุรกิจในสองสามปีที่ผ่านมา	
ลักษณะทางธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเข้ามาของ 
คู่แข่งที่ไม่มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของตัวเองและพร้อมที่จะ 
รับความเสี่ยงทางการค้าที่สูงกว่าบริษัทที่เป็นผู้ผลิต		

3. กระบวิน์การจัดีห้าและซึ่ัพัพัลายเซึ่น์ 

รูปแบบการค้าของบริษัทฯ	ด้านการซื้อและการขายของนั้น	บริษัทฯ	
ได้มีการคัดสรรคู่ค้าที่มีความน่าเชำื่อถืือ	ทั้งฝ่ั�งผู้ผลิตและฝ่ั�งลูกค้า	
บริษัทฯ	ได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบนโยบายของกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงอย่างเคร่งครัด	ในปัจจุบัน	บริษัทฯ	ทำาธุรกิจ
กับผู้ผลิต	34	ราย	จาก	13	ประเทศ	และค้าขายกับลูกค้า	27	ราย	
จาก	11	ประเทศ	และขยายเครือข่ายทางธุรกิจในลักษณะที่ยั่งยืน
ต่อไป
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ธุรกิจให้้บริการดี้าน์เทัค์โน์โลย่สัารสัน์เทัศ 
และเทัค์โน์โลย่ดีิจิทััล

บริษัทั อิน์ทัร่ ดีิจิต่อล จำากัดี 
1. ผูลิต่ภูัณฑ์ และบริการ

บริษัท	อินทรี	ดิจิตอล	จำากัด	เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงก่อตั้งขึ้นในปี	2556	เพื่อให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์แบบแก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง	ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถืงึ	บรษิทั	ชำปิ	มง	
อนิทรีซีเมนต์	คอร์ปอเรช่ัำน	ในประเทศกมัพชูำา

อินทรี	ดิจิตอล	เป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับภูมิภาคให้กับบริษัท
ต่างๆ	ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	โดยการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถืึง
โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาออกแบบและพัฒนาใชำ้ในองค์กร	และการวิเคราะห์ฐานข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจอย่างแม่นยำา	ชำ่วยให้ธุรกิจสามารถืปรับต้นทุน 
ให้เหมาะสมโดยผ่านการทำางานของระบบอัตโนมัติ	เพื่อสร้าง 
ความสามารถืในการแข่งขันด้านต้นทุน	และสร้างความแตกต่าง
และความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัทฯ

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่น่าเชำื่อถืือและไว้วางใจซึ่งสามารถื
นำาเสนอบริการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่ชำ่วยสร้างองค์กรที่
ชำาญฉลาดและระบบที่เชำื่อมต่อธุรกิจของเรากับลูกค้าและพันธมิตร
ทางธุรกิจแบบเรียลไทม์	โดยมีเป้าหมาย	คือ	เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพขององค์กร	พร้อมทั้งสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับกลุ่มบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้	

 ■ นำาเสนอความเป็นเลิศด้านบริการไอที	ดูแลบริการด้านไอที
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม

 ■ สร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชำิงลึกได้อย่างชำาญฉลาด	
โดยการนำาเสนอระบบทีจ่ะช่ำวยเช่ืำอมต่อการทำางานตัง้แต่เร่ิมต้น
จนถืึงสิ�นสุดกระบวนการทางธุรกิจที่นำาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ
และการวิเคระห์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถืของผู้ใชำ้บริการ

 ■ สร้างความแขง็แกร่งให้กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง	โดยใช้ำ
ประโยชำน์จากทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกลุ่มบริษัทฯ	ในการปรับปรุงการดำาเนินธุรกิจและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ■ เป็นศูนย์กลางบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค
และเสริมสร้างขีดความสามารถืของบุคลากรและองค์กร

 ■ เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่มีความเข้าใจอย่างถื่องแท้ 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถืนำาไปประยุกต์
ใชำ้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกลุ่มบริษัทฯ	และเพิ่ม 
ขดีความสามารถืในการแข่งขนัและสร้างโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ

3. กระบวิน์การจัดีห้าและซึ่ัพัพัลายเชื่น์ 

บริษัทฯ	เลือกใชำ้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีอยู่ในตลาดทั้งซอฟื้ต์แวร์
และฮาร์ดแวร์	โซลูชำันเทคโนโลยี	โดยเทคโนโลยีที่กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงนำามาใชำ้จะเป็นแพลตฟื้อร์มสำาหรับอนาคต 
ที่จะสามารถืรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในอนาคต 
ด้วย	การใชำ้โซลูชำันทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยพนักงานของ 
บริษทัฯ	โดยได้รบัการสนบัสนนุจากพนัธมติรทางธรุกจิ	และบรษิทัฯ 
เป็นเจ้าของโซลูชำันทั้งหมด	ทั้งบนคลาวด์ส่วนตัว	และส่วนรวม
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การเปลี่ยนแปลงสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ
ในปี	2563	กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เผชำิญกับความท้าทาย
มากมายจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	โดยเฉพาะผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของเช้ืำอไวรัสโควดิ-19	ซ่ึงส่งผลให้เกดิความต้องการ
ปูนซีเมนต์ในตลาดลดตำ่าลง

รวมถืึงการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น	ด้วยเหตุนี้										
กลุ่มบริษัทฯ	จึงได้ดำาเนินการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ	เพื่อจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในให้สามารถืเผชำิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้	
ทั้งในเรื่องของกระบวนการจัดการและควบคุมค่าใชำ้จ่ายภายใน		
การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดอย่างรัดกุม	การทบทวนแผนการ
จดัการองค์กร	เพือ่ให้มัน่ใจว่ากลุม่บริษัทฯ	สามารถืเอาชำนะอปุสรรค
เหล่านี้ไปให้ได้

ในเดือนมีนาคม	2563	กลุ่มบริษัทฯ	ได้จัดตั้งคณะกรรมการการ
จัดการภาวะวิกฤต	ซึ่งมีสมาชำิกประกอบไปด้วยประธานกรรมการ
บริหารจากทุกบริษัทในกลุ่ม	สมาชำิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	
และหัวหน้าคณะทำางานด้านความเป็นเลิศจากทุกภาคส่วน	เพื่อ 
ทำาหน้าที่พิจารณาความเสี่ยง	ตัดสินใจ	บริหารจัดการ	แก้ไขปัญหา	
และฟื้้�นฟืู้ส่วนต่างๆ	ของกลุ่มธุรกิจให้สามารถืดำาเนินการต่อไปได้	
โดยคณะกรรมการชำดุดังกล่าวมีวาระการประชำมุสองครัง้ต่อสัปดาห์
เพื่อติดตามผลและสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการ
จัดการภาวะวิกฤตอย่างถืูกต้อง	และเหมาะสม	

ชำ่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชำื้อไวรัสโควิด-19	ถืือเป็นห้วงเวลา
ที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อการดำาเนินงานภายในกลุ่มบริษัทฯ	แม้ว่าจะมี
บางช่ำวงเวลาทีก่ารดำาเนินงานต้องหยดุชำะงกัไปตามคำาสัง่ปิดประเทศ
และเคอร์ฟื้ิวของรัฐบาลบางประเทศในชำ่วงของปลายไตรมาสที่หนึ่ง
จนถืึงไตรมาสที่สอง	แต่คณะกรรมการบริหารทั้งในระดับบริษัทฯ	
และระดับกลุ่มบริษัทฯ	ก็ได้วางแผนงานเชำิงกลยุทธ์เพื่อทบทวน 
ผลการดำาเนินงานบางหน่วยงานที่มีความเสี่ยงอาจไม่ก่อให้เกิดผล
กำาไรและควบรวมบางหน่วยงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น	
อาทิ	การขายหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศเวียดนาม 
ให้แก่	Terra	Yamaken	ในชำ่วงเดือนกุมภาพันธ์	การควบรวมกจิการ
ตลอดจนผลติภณัฑ์ต่างๆ	ของบรษัิท	ปนูซเีมนต์	ตราลกูโลก	จำากัด	
ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	
ในเดือนเมษายน	รวมถืึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	และคู่ค้า 
ในการให้สทิธิ�การให้บริการหรือทำาการผลติสนิค้าคอนกรตีผสมเสรจ็
ภายใต้แบรนด์อินทรีคอนกรีตในประเทศไทยให้มากขึ้นด้วย		
นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการ
ตัดสินใจหยุดสายการผลิตโรงงาน	1	เป็นการชำั่วคราวเนื่องจากเป็น
สายการผลิตที่มีจุดอ่อนด้านต้นทุนการผลิตที่สูง	ไม่เอื้อต่อภาวะ
การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในยุคปัจจุบัน		

และเพื่อเป็นการวางแผนการใชำ้พื้นที่สำานักงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับนวัตกรรมออกแบบการใชำ้พื้นที่
สำานักงานและเทคโนโลยีสื่อสารที่ก้าวหน้าขึ้น	ในเดือนตุลาคม 
และพฤศจิกายนก็มีการปรับปรุงพื้นที่ของสำานักงานใหญ่ที่
กรงุเทพมหานครโดยลดจำานวนพืน้ทีก่ารทำางานลงคดิเป็นร้อยละ	39		
เพื่อสร้างพื้นที่การทำางานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น	คล่องตัว	สำาหรับ
การทำางานไร้กรอบในยุคดิจิทัล	และสร้างมาตรฐานการทำางานใหม่
ในยุค	“New	Normal”	ชำ่วยให้บริษัทฯ	สามารถืใชำ้พื้นที่สำานักงาน
ต่อพนักงานหนึ่งคนน้อยลงได้	นวัตกรรมออกแบบการใชำ้พื้นที่
สำานักงานที่ชำาญฉลาดขึ้นนี้ไม่เพียงชำ่วยให้บริษัทฯ	ใชำ้พื้นที่ได้ 
เต็มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใชำ้จ่ายเกี่ยวกับการเชำ่าสำานักงาน 
ได้ดีขึ้นเท่านั้น	แต่ยังสามารถืทำาให้สภาพแวดล้อมในที่ทำางานดีขึ้น
ได้ด้วย	ซึ่งรวมถืึงการเอื้อให้พนักงานทำางานได้อย่างมีประสิทธิผล
มากขึ้น	สร้างความพอใจให้กับพนักงานและมีส่วนชำ่วยในการรักษา
พนักงานไว้กับบริษัทฯ		

นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ปรับปรุงขอบเขตการดำาเนินงานของ
บริษทั	อนิทร	ีดจิติอล	จำากดั	ใหม่	โดยมุง่มัน่พฒันาระบบสารสนเทศ
ของกลุ่มบริษัทฯ	เพื่อใชำ้เป็นเครื่องมือชำ่วยในการบริหารงานองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	รองรับแผนการพัฒนาธุรกิจอันเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะชำ่วยผลักดัน	แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม	ตลอดจน
การสือ่สารภายในองค์กรของกลุม่บริษทัฯ	ให้บรรลผุลตามเป้าหมาย	
สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งระบบ
สารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ	จำาเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก	



เราวางกลยุทธ์ 
การขยายธุรกิจ 
ตามหลักภูมิศาสตร์
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การพัฒนาการที่สำาคัญในแต่ละสายงานปี	2563

กลุ่มธุรกิจปูน์ซึ่่เมน์ต่์ 

บริษัทั ปูน์ซึ่่เมน์ต่์น์ค์รห้ลวิง จำากัดี (มห้าชื่น์)

สัายงาน์กิจการสัระบุร่ 

 ■ INSEE WAY 

INSEE	WAY	คือ	การสร้างวัฒนธรรมในแบบฉบับของอินทรี	โดยที่
ให้ทุกคนมส่ีวนร่วมด้วยช่ำวยกนัในการลดการสญูเปล่าในการทำางาน	
เพิ่มการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า	เพื่อเป้าหมายในการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพที่จะนำามาซึ่งความสามารถืในการแข่งขันได้ในตลาด	
ตลอดจนการพัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่อง	โดยเป็นการต่อยอด
จากโครงการเดิมทีบ่ริษัทฯ	ได้ดำาเนนิการมาแล้วอย่าง	INSEE	POWER	
TEAM	เพื่อนำาไปสู่การบรรลุวัตถืุประสงค์ของ	Good	to	Great	
ทั้งนี้	INSEE	WAY	ได้เริ่มดำาเนินโครงการนำาร่องในพื้นที่	Bag	
Making	ในเดือนพฤศจิกายน	2562	และต่อเนื่องมาตลอดปี	2563	
ซึ่งประสบความสำาเร็จเป็นที่น่าพอใจมาก	จึงได้ขยายแนวทาง
พัฒนางานไปยังพื้นที่อื่นๆ	ในโรงงานสระบุรีอย่างต่อเนื่อง

 ■ ค์วิามเป็น์เลิศดี้าน์การผูลิต่สัายงาน์กิจการสัระบุร่ (Saraburi 
Operational Excellence)

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้สอดคล้องกันภายในกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง	จึงมีการจัดทำา	Benchmark	และมีการ 
แบ่งปัน	Best	practice	ระหว่างกัน	ซ่ึงช่ำวยให้การผลิตมปีระสิทธภิาพ
และชำี้วัดความสำาเร็จได้ชำัดเจนขึ้นผ่าน	INSEE	Operational	
Excellence	เป็นศูนย์กลาง	และกระจายสู่สายงานกิจการสระบุรี	
โดยจัดตั้งเป็น	Saraburi	Operational	Excellence	ขึ้น	โดยได้
แบ่งการดำาเนินการออกเป็นหกด้านหลกั	ได้แก่	ด้านการพฒันา
พลงังาน	ด้านการพฒันาคณุภาพ	ด้านการเพิม่ศักยภาพเคร่ืองจกัร	
ด้านบรหิารจดัการโครงการ	(CAPEX)	ด้านการควบคุมการใช้ำจ่ายเพือ่
ลดต้นทนุคงที่	และด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ด้วย	INSEE	
WAY	เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน	ติดตามความคืบหน้า	ตลอดจน
สนับสนุนแนวคิดการดำาเนินโครงการใหม่ๆ	เพื่อขับเคลื่อนไปสู่
ความเป็นเลิศด้านการผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

 ■ ผู่าน์การทัดีสัอบศักยภูาพัห้้องปฏิิบัต่ิการจาก CCRL

Cement	and	Concrete	Reference	Laboratory	(CCRL)	เป็น
หน่วยงานระดับสากลภายนอกสำาหรับการทดสอบเชำื้อเพลิง	ปูนเม็ด
และปูนซีเมนต์ที่มีสมาชำิกมากกว่า	254	ห้องปฏิิบัติการจากทั่วโลก	
ดงันัน้	การทีห้่องปฏิบัิตกิารทดสอบของบรษิทัฯ	สายงานกจิการสระบุรี	
ผ่านการทดสอบศักยภาพจาก	CCRL	ชำ่วยเพิ่มความน่าเชำื่อถืือ	 
ให้กับห้องปฏิิบัติการทดสอบเป็นที่ยอมรับว่ามีความสามารถืและ 
มีมาตรฐานในระดับสากล	

 ■ ค์วิามร่วิมมือเพัื�อพััฒน์าเห้มืองสัู่ค์วิามยั�งยืน์

ตอกยำ�าความมุง่มัน่ในการดำาเนนิกจิการ	โดยคำานงึถืงึความรบัผิดชำอบ
ต่อสังคม	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัทฯ	ได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ	(MoU)	กับ	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จำากัด	
เพื่อร่วมพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล	
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และชำุมชำนภายใต้การสนับสนุนของ 
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย		
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สัายงาน์การบริห้ารบุ�ค์ลากร 
และประสัิทัธิภูาพัองค์์กร

 ■ การจัดีการองค์์ค์วิามรู้

กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงเดินหน้าพัฒนาวัฒนธรรมการจัดการความรู ้
ขององค์กรให้เกิดประโยชำน์สูงสุด	โดยได้ขยายระบบการจัดการ
ความรู้	และนำาไปใชำ้กับทั้งกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งนี้เพื่อให้พนักงาน
สามารถืเข้าไปเรียนรู้	แลกเปลี่ยน	และส่งต่อความรู้	ประสบการณ์	
และแนวปฏิิบัติงานที่ดีที่สุดร่วมกัน	รวมถืึงการที่พนักงานสามารถื
นำาความรู้นั้นไปประยุกต์ใชำ้ในการพัฒนาผลการปฏิิบัติงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพและยังทำาให้บริษัทฯ	สามารถืรวบรวมและจัดเก็บ 
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าไว้ในองค์กรอย่างยั่งยืน		

 ■ แน์วิทัางการปฏิิบัต่ิงาน์จากสัถูาน์ทั่�ภูายน์อกสัำาน์ักงาน์

กลุ่มบริษัทฯ	ได้จัดให้มีแนวทางการปฏิิบัติงานจากสถืานที่ภายนอก
สำานกังาน	เพือ่ให้พนกังานทีท่ำางานอาคารคอลมัน์ทาวเวอร์	กรงุเทพฯ	
สามารถืทำางานตามที่ได้รับมอบหมายในชำ่วงเวลาทำางานจาก 
สถืานทีท่ีไ่ด้ตกลงกนัไว้กบัหวัหน้างาน	เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของพนักงานในหลายประเด็น	ทั้งเรื่องไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 
ไป-มายังสำานักงาน	เรื่องการปรับการทำางานให้มีความยืดหยุ่น 
และคล่องตัวมากขึ้น	เรื่องการใชำ้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายใน
ทีมและการทำางานร่วมกันของทีมมากขึ้น	รวมไปถืึงเพื่อสร้างแรง
จูงใจในการดึงดูดพนักงานใหม่	การรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
ขององค์กร	และเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างชำีวิตการทำางาน
และชำีวิตส่วนตัว

 ■ รูปแบบให้ม่ของการจัดีการการเร่ยน์รู้และพััฒน์าพัน์ักงาน์

หลักสูตรอบรมภายในองค์กรได้มีการออกแบบและปรับรูปแบบ 
ไปสู่ดิจิทัลแพลตฟื้อร์ม	ประกอบไปด้วยการเรียนรู้แบบห้องเรียน
เสมือนจริง	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์และการเรียนรู้
ด้วยแอปพลิเคชำันบนโทรศัพท์มือถืือ	ในปี	2563	ได้มีการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนเสมือนจริงเป็นครั้งแรกในกลุ่มบริษัทฯ	เพื่อ
พัฒนาผู้บริหารในระดับภูมิภาคในด้านกลยุทธ์และภาวะผู้นำา	อีกทั้ง
ยงัมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เป็นพื้นฐานสำาหรับพนักงาน
ในกลุ่มบริษัทฯ	อาทิ	INSEE	Competencies	Series,	Coaching	
Series,	Cement	Production	Gamification	

กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงเดินหน้าพัฒนา
วัฒนธรรมการจัดการความรู้ขององค์กร
ให้เกิดประโยชำน์สูงสุด	โดยได้ขยาย
ระบบการจัดการความรู้	และนำาไปใชำ้กับ
ทั้งกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งนี้เพื่อให้พนักงาน
สามารถืเข้าไปเรียนรู้	แลกเปลี่ยน	และ
ส่งต่อความรู้	ประสบการณ์	และแนว
ปฏิิบัติงานที่ดีที่สุดร่วมกัน
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สัายงาน์ซึ่ัพัพัลายเชื่น์

 ■ วิัฒน์ธรรมไค์เซึ่็น์ และการพััฒน์ากระบวิน์การต่่างๆ ใน์ระบบ
ซึ่ัพัพัลายเชื่น์

ดำาเนินการยกระดับระบบซัพพลายเชำนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 
ด้วยการประยุกต์ใชำ้แนวคิดไคเซ็นในทุกๆ	กิจกรรมของหน่วยงาน	
ทำาให้สามารถืรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ	และเพิม่ขดีความสามารถื
ในการให้บริการลูกค้า	และตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า
ได้ดียิ่งขึ้น	กระบวนการต่างๆ	ถืูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ด้วยการกำาจดักจิกรรมทีไ่ม่ก่อให้เกิดคณุค่า	เพือ่ให้เกิดความสะดวก
ในการปฏิิบัติงานและสามารถืลดต้นทุนได้	แนวคิดไคเซ็นยังได้ถืูก
ประยุกต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบซัพพลายเชำน	เพื่อชำ่วยยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยในสถืานที่ปฏิิบัติงาน	ผลการดำาเนินงาน
และความเสถืียรของเครื่องจักรในเชำิงรุกยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	พนักงานยังมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการปฏิิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	ตลอดจน
เป็นการเพิ่มศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

 ■ แผูน์งาน์เชื่ิงกลยุทัธ์สัำาห้รับพััน์ธมิต่รทัางโลจิสัต่ิกสั์ และการ
ประมูลออน์ไลน์์

พัฒนาแผนงานเชำิงกลยุทธ์	สำาหรับการเพิ่มโอกาสในการสร้าง
พันธมิตรกับผู้ขนส่ง	ซึ่งส่งผลต่อการรักษาสัมพันธภาพอันดีของ
พันธมิตรทางธุรกิจที่เกิดประโยชำน์ร่วมกันทั้งสองฝ่่าย	ไม่ว่าจะเป็น
ทางผู้ขนส่ง	ที่มีโอกาสสูงขึ้นในการเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ	
และบริษัทฯ	ที่มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายการขนส่งที่แข็งแกร่ง
มากขึ้น	การประมูลออนไลน์เป็นเครื่องมือชำิ�นสำาคัญสำาหรับการยื่น
เสนอราคา	เพื่อชำ่วยส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจ	เพิ่มความชำัดเจน
ในการบริหารต้นทุน	และทำาให้สามารถืลดระยะเวลาในการจัดหาให้
สั้นลง	ทำาให้บริษัทฯ	มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นสามารถื 
ตอบสนองต่อสถืานการณ์ตลาด	ที่มีความผันผวนได้ดียิ่งขึ้น	และ
อีกทั้งยังเพิ่มความโปร่งใสในการเป็นพันธมิตรร่วมกัน

 ■ การปฏิิรูปผู่าน์ดีิจิทััลไลเซึ่ชื่ั�น์ และออโต่้เมชื่ั�น์

ทำาการประยุกต์ใชำ้แนวคิดการผสมผสานด้านเทคโนโลยี	เข้ากับ
กระบวนการทำางานสำาหรับกิจกรรมต่างๆ	ในระบบซัพพลายเชำน		
ส่งผลให้ประมาณสามในสี่ของคำาสั่งซื้อที่ใชำ้บริการการจัดส่ง								
ในแต่ละวนั	เร่ิมถืกูวางแผนการจัดส่งโดยระบบอัตโนมตั	ิซ่ึง
ครอบคลมุตั้งแต่ต้นนำ�าจนถืึงปลายนำ�า	กล่าวคือ	กระบวนการสั่งซื้อ	
ไปจนถืึงการชำำาระค่าบริการจัดส่งของลูกค้า	ทั้งนี้การตรวจสอบ			
เพื่อยืนยันต้นทุนการขนส่งในระบบบัญชำี	กำาลังอยู่ในแผนการ
พัฒนาที่จะถืูกดำาเนินการผ่านทางระบบอัตโนมัติเชำ่นกัน	ซึ่งจะทำาให้
ระยะเวลาการปฏิิบัติงานลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	โดยระบบอัตโนมัติ
ต่างๆ	เหล่านี้ยังชำ่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความถืูกต้องแม่นยำา 
ได้อีกด้วย

มีการขยายขอบเขตการใชำ้งานแอปพลิเคชำันการส่งสินค้าบนมือถืือ
ให้มากขึ้น	โดยแอปพลิเคชำันนี้มีฟื้ังก์ชำันการใชำ้งาน	sign	on	glass	
ที่มีการวางแผนจะนำามาใชำ้เป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อ
ยืนยันการจัดส่งสินค้าในอนาคต	ที่สามารถืชำ่วยลดระยะเวลาใน
กระบวนการยืนยันการจัดส่งสินค้า	และยังเพิ่มความถืูกต้องแม่นยำา	
รวมถืึงการลดความเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องเอกสารที่อาจสูญเสียหาย
ในระหว่างการจัดส่ง
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สัายงาน์การต่ลาดีและการขาย 

 ■ การพััฒน์าผูลิต่ภูัณฑ์ปูน์ซึ่่เมน์ต่์

“อินทรีเพชำรพลัส”	ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ถืุงคุณภาพสูงสำาหรับงาน
โครงสร้าง	ผลิตภัณฑ์งานหล่อ	และคอนกรีตผสมเสร็จขนาดย่อม	
ได้ถืือกำาเนิดขึ้นภายใต้แนวความคิด	“ใชำ้อินทรีเพชำรพลัสอะไรๆ							
ก็ดีขึ้น”	เพื่อเน้นยำ�าถืึงคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น	ทั้งยังเป็นมิตรกับ												
สิง่แวดล้อมมากย่ิงขึน้โดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในกระบวนการผลิตเปรียบเทียบกับปูนโครงสร้างสูตรเดิม							
อนิทรเีพชำรพลสัได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ริโภค	และสร้างยอดขาย
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องกว่าเท่าตัวในปี	2563	เปรียบเทียบกับ						
ยอดขายในปีก่อน	อีกทั้งยังสามารถืทดแทนปูนโครงสร้างสูตรเดิม
ในตลาดค้าปลีกได้ร้อยละ	100

“อินทรีพร้อมอยู่”	เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ	ที่ทางบริษัทฯ								
ได้ผลักดันออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการในปี	2562	เพื่อส่งมอบ
นวตักรรมทีต่อบโจทย์ความต้องการของผูบ้ริโภค	“อนิทรพีร้อมอยู่”	
เป็นรูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัสดุ
ก่อสร้าง	สามารถืต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจการก่อสร้างรูปแบบใหม่	ผ่าน
การถื่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและความเชำี่ยวชำาญในการ
ผลติคอนกรตีสำาเร็จรปูประกอบกบัการบริหารจดัการทีมี่ประสทิธภิาพ	
ชำ่วยลดต้นทุนในการผลิต	ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ	หกรายที่ได้เริ่ม
ดำาเนินกิจการภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบอินทรีพร้อมอยู่	
และบริษัทฯ	มีแผนการพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มจำานวน 
ผู้ประกอบการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำาเร็จรูป	ออกสู่
ตลาดด้วยกำาลังการผลิตกว่า	1,000,000	ตารางเมตรต่อปี 
ภายในปี	2568	

สัายงาน์การเงิน์และการค์วิบค์ุมธุรกิจ 

 ■ กลุ่มงาน์สัายการเงิน์ระดีับภููมิภูาค์อัน์เป็น์เลิศ

การร่วมกันทำางานของสายงานการเงินในระดับภูมิภาคได้ถืูกเริ่มขึ้น
ในปี	2562	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีการปฏิิบัติงานที่ดี
ทีส่ดุในภมูภิาคสำาหรบัความคดิรเิร่ิมด้านการเงินทีส่ำาคญั	ซ่ึงรวมถึืง
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน	การจัดทำางบประมาณและการทำา
ประมาณการ	ระบบอัตโนมัติ	การบริหารจัดการเงินทุนและภาษี	
และการพัฒนาการควบคุมภายในด้านการเงินต่างๆ	โดยกลุ่มงาน
ดังกล่าวได้พัฒนาหลักสูตรในการฝ่ึกอบรมด้านการเงินสำาหรับ
พนกังานทีไ่ม่ได้อยู่ในสายงานการเงินเพือ่เพิม่พนูความรู้ความสามารถื
ของพนกังานและเพือ่ให้การพัฒนาของพนกังานเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง

 ■ ห้ลักการบัญชื่่และการรายงาน์ใน์แบบฉบับของอิน์ทัร่

สายงานการเงินได้พัฒนาคู่มือหลักการบัญชำีและการรายงาน
สำาหรับอินทรีเพื่อใชำ้ในกลุ่มบริษัทฯ	โดยปัจจุบัน	ได้มุ่งเน้นในส่วน
ของหลักการด้านบัญชำีบริหาร	ดัชำนีที่ใชำ้ชำี้วัดผลประกอบการและ
การบริหารค่าใชำ้จ่ายในการลงทุนเพื่อให้สามารถืเปรียบเทียบ						
ผลประกอบการของบริษัทต่างๆ	ภายในกลุ่มบริษัทฯ	และเพื่อ
ให้การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานเป็นไปได้อย่าง							
ต่อเนื่อง	โดยได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทั้งใน
ส่วนของสายงานการเงินและนอกสายงานการเงินในระดับผู้จัดการ
และระดับปฏิิบัติการรับทราบถืึงหลักการดังกล่าว

 ■ การบริห้ารสัภูาพัค์ล่อง

ในชำ่วงเริ่มต้นของการระบาดของเชำื้อไวรัสโควิด-19	กลุ่มบริษัทฯ	
ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารสภาพคล่องและได้บรรลุข้อตกลง
สนับสนุนวงเงินแบบยกเลิกไม่ได้ระยะยาวจากธนาคารพาณิชำย์	
หลายแห่งเป็นจำานวนทั้งสิ�น	6.75	พันล้านบาท	โดยวงเงินดังกล่าว
สามารถืเบิกใชำ้ในกรณีที่มีความต้องการกระแสเงินสดและวงเงิน	
ดังกล่าวมีผลถืึงชำ่วงกลางปี	2566	นอกจากนี้บริษัทฯ	และบริษัท
ย่อยภายในกลุ่มบริษัทฯ	ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างใกล้ชำิด
สำาหรับการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า	การปรับลดระดับของสินค้า
คงคลัง	และการขยายระยะเวลาในการชำำาระเงินให้แก่คู่ค้าต่างๆ

“อินทรีเพชำรพลัส”	ผลิตภัณฑ์ 
ปูนซีเมนต์ถืุงคุณภาพสูง	ทั้งยังเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นโดยการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในกระบวนการผลิตเปรียบเทียบกับ 
ปูนโครงสร้างสูตรเดิม
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บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (เวิ่ยดีน์าม) จำากัดี 

 ■ บทับาทัทั่�เพัิ�มข่�น์ใน์ต่ลาดีให้ม่ทัางภูาค์ต่ะวิัน์ออก 
และเกาะ Phu Quoc ใน์จังห้วิัดี Kien Giang 

ในปี	2563	บริษัทฯ	ยังคงขยายบทบาทอย่างต่อเนื่องสำาหรับตลาด
ปูนถืุงในหลายพื้นที่ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมทั้งเขต	
Tay	Ninh,	Binh	Phuoc,	Binh	Duong	และ	Binh	Thuan	
นอกจากนี้ตามยุทธศาสตร์ในการขยายตลาดด้วยการเข้าถืึงให้		
มากขึ้น	บริษัทฯ	ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า	อินทรี	พาวเวอร์	
ฟื้าสท์	(INSEE	Power	Fast)	เพือ่ใช้ำในโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะ

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (ลังกา) จำากัดี 

 ■ การปรับปรุงการเข้าถู่งต่ลาดี และการสัร้างผูลกำาไรอย่าง
ยั�งยืน์ 

บริษัทฯ	ได้เน้นแผนงานหลักสามประการ	ซึ่งประกอบไปด้วยการนำา
แผนการดำาเนินงานด้านการตลาดมาปฏิิบัติให้ทั่วถืึงทั้งประเทศ	
เพื่อให้สามารถืตอบสนองต่อลูกค้าได้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและความภักดีต่อตราสินค้า	การจัดหาแหล่งวัตถืุดิบ
และถื่านหินที่มีต้นทุนตำ่ากว่าเดิมแต่ยังคงรักษามาตรฐานการผลิต
ที่มีคุณภาพสูง	และการปรับลดฐานของต้นทุนคงที่โดยการปรับ
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและพิจารณาความจำาเป็นในเรื่อง	
การใชำ้จ่ายทั้งหมด		ด้วยแผนงานที่ได้กล่าวมานี้ทำาให้บริษัทฯ	
ประสบความสำาเร็จในการปรับปรุงผลกำาไรจากการดำาเนินงานและ
ผลประกอบการของปี	2563	ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	และหวังว่า					
จะสามารถืเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในปีต่อๆ	ไป

บริษัทั ชื่ิป มง อิน์ทัร่ซึ่่เมน์ต่์ ค์อร์ปอเรชื่ั�น์ 

 ■ เปิดีต่ัวิปูน์ซึ่่เมน์ต่์ก่อฉาบ Camel Green

ชำิป	มง	อินทรีซีเมนต์	ได้เปิดตัวปูนซีเมนต์ตราใหม่	Camel	Green	
ในเดือนเมษายน	2563	ด้วยสโลแกน	“เลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด”						
นอกเหนือจากรูปลักษณ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมแล้ว	ยังได้ถืูกผลิตขึ้น
มาเพือ่สนองตอบต่อความต้องการของลกูค้าในแง่ของการฉาบผนงั	
ก่ออิฐ	ปูกระเบื้อง	และการใชำ้งานด้านอื่นๆ	บริษัทฯ	มีความเชำื่อมั่น
ว่าการออกแบบถืุงในรูปแบบใหม่จะชำ่วยสร้างตราสินค้าให้เป็นที่
จดจำาได้ในตลาด
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

กลุ่มธุรกิจค์อน์กร่ต่ ห้ิน์ และทัราย 

บริษัทั น์ค์รห้ลวิงค์อน์กร่ต่ จำากัดี 

 ■ เทัค์โน์โลย่ และน์วิัต่กรรม

ในปี	2563	อินทรีคอนกรีต	ได้พัฒนาโปรแกรมการติดตามสถืานะ
คำาสั่งซื้อ	และการจัดส่งเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการ
ติดตามสถืานะการจัดส่งอินทรีคอนกรีตผ่านทางข้อความ	(SMS)	
หลังจากการยืนยันคำาสั่งซื้อ	ระบบจะส่งข้อความพร้อมลิงก์ซึ่ง
ลูกค้าสามารถืดูรายละเอียดคำาสั่งซื้อ	และสถืานะการจัดส่งของ				
รถืโม่แต่ละคันแบบเรียลไทม์ผ่าน	“INSEE	Smart	Tracking”	
นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้จัดทำาใบรับสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์	
(e-ticket)	เพื่อให้ลูกค้าสามารถืดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ได้							
อย่างรวดเร็ว	โดยไม่ต้องเสียเวลารอการจัดส่งเอกสารอีกด้วย กลุ่มธุรกิจวิัสัดีุก่อสัร้าง

 ■ บริษัท	คอนวูด	จำากัด	ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรในการค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน	เพื่อผลิตและนำาเสนอสินค้าที่
ตอบโจทย์การใชำ้งานของผู้บริโภคและสามารถืสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทั้งในด้านการเงินและตราสินค้าให้แก่บริษัทฯ	

 ■ ผลิตภัณฑ์คอนวูดได้มีการขยายชำ่องทางการจำาหน่ายสินค้า
ออนไลน์	โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับร้าน
ตัวแทนจำาหน่ายในการเป็นตัวแทนจำาหน่ายออนไลน์	ทำาให้เกิด
ชำ่องทางการตลาดแบบบูรณาการ

 ■ ผลิตภัณฑ์อินทรีมอร์ตาร์	เบอร์	21	ปูนสำาเร็จรูปสำาหรับ						
งานก่อ	และ	อินทรีมอร์ตาร์	เบอร์	11,	12	และ	15	ซึ่งเป็น				
ปูนสำาเร็จรูปสำาหรับงานฉาบระดับพรีเมี่ยม	ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ได้แก่	มอก.1776-2560	มอร์ตาร์
สำาหรับฉาบ	และ	มอก.598-2560	มอร์ตาร์สำาหรับก่อ							
รายแรกของประเทศไทย	จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

อินทรีคอนกรีต	ได้พัฒนาโปรแกรม							
การติดตามสถืานะคำาสั่งซื้อ	และการ						
จัดส่งเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า							
ในการติดตามสถืานะการจัดส่งอินทรี
คอนกรีตผ่านทางข้อความ	(SMS)								
หลังจากการยืนยันคำาสั่งซื้อ	ลูกค้า
สามารถืดูรายละเอียดคำาสั่งซื้อ	และ
สถืานะการจัดส่งของรถืโม่แต่ละคัน	
แบบเรียลไทม์ผ่าน	“INSEE	Smart	
Tracking”	
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ธุรกิจอื�น์

ธุรกิจจัดีการของเสั่ย และการบริการ 
ภูาค์อุต่สัาห้กรรม

บริษัทั อิน์ทัร่ อ่โค์ไซึ่เค์ิล จำากัดี (ประเทัศไทัย) 

 ■ เพัิ�มข่ดีค์วิามสัามารถูดี้าน์การบริการภูาค์อุต่สัาห้กรรม

ตามที่	อินทรี	อีโคไซเคิลได้ขยายขีดความสามารถืในการให้บริการ
ทำาความสะอาดและขจัดการปนเป้�อนในภาคอุตสาหกรรม	ปัจจุบัน
บริษทัฯ	ได้รบัความไว้วางใจจากบริษทัผูผ้ลตินำ�ามนัและก๊าซธรรมชำาติ
ชำัน้นำาให้ดำาเนินงานตามสัญญาระยะยาว	ในการขจัดการปนเป้�อน
และทำาความสะอาดชำิ�นส่วนจากการรื้อถือนแท่นผลิตปิโตรเลียมที่
หมดอายุการใชำ้งาน	ณ	จังหวัดสงขลา

อิน์ทัร่ อ่โค์ไซึ่เค์ิล ประเทัศเวิ่ยดีน์าม 

 ■ มุ่งสัู่เสั้น์ทัาง การดีำาเน์ิน์โค์รงการ “Together with Farmers 
Protecting the Environment”

อินทรี	อีโคไซเคิล	เวียดนาม	ร่วมมือกับสำานักงานคุ้มครองพนัธุพ์ชืำ
ศนูย์ทางตอนใต้	และกว่า	50	องค์กร	ในการดำาเนินโครงการ	
“Together	with	Farmers	Protecting	the	Environment”				
เพื่อกำาจัดบรรจุภัณฑ์สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชำที่ใชำ้แล้วจาก			
22	เมืองทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี	2560	 
โครงการนีส้ามารถืสร้างการเปลีย่นแปลงทีดี่ขึน้ทัง้ต่อภาคการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม	ผ่านการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในการใชำ้						
ยาฆ่่าแมลงอย่างปลอดภยั	รวมถึืงการจัดเกบ็และทำาลายบรรจุภัณฑ์
ที่ใชำ้แล้วอย่างถืูกต้อง

 ■ เสัน์อบริการจัดีการของเสั่ย ดี้วิยมาต่รฐาน์สัูงสัุดีใน์ดี้าน์ 
อาชื่่วิอน์ามัย ค์วิามปลอดีภูัย และสัิ�งแวิดีล้อม

อินทรี	อีโคไซเคิล	เวียดนามลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์สำาหรับ
ห้องปฏิิบัติการ	เพื่อการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรมและของเสีย
ประเภทต่างๆ	ได้อย่างถืูกต้องและแม่นยำา	ทำาให้บริหารจัดการ			
กากอุตสาหกรรมได้อย่างถืูกต้อง	ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

 ■ ลงทัุน์ใน์การบริห้ารจัดีการกากอุต่สัาห้กรรม 

อินทรี	อีโคไซเคิล	เวียดนาม	ได้ติดตั้งเครื่องบดย่อยกากของเสียที่
โรงงานเตรียมเชำื้อเพลิงทดแทน	Hon	Chong	สามารถืเพิ่มกำาลัง
การผลิตและความสามารถืในการบริหารกากของเสียอันตราย				
เป็นส่วนชำ่วยให้กากของเสียเหล่านี้นำามากำาจัดอย่างถืูกวิธีและไม่		
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถืึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของบริษัทฯ		ในการเป็นผู้นำาด้านความยั่งยืน	สร้างสมดุลระหว่าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องมีความรับผิดชำอบต่อสังคมและ
ความพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

อิน์ทัร่ อ่โค์ไซึ่เค์ิล ประเทัศศร่ลังกา 

 ■ จัดีต่ั�งศูน์ย์บริห้ารจัดีการทัรัพัยากรเพัื�อน์ำากลับมาใชื่้ให้ม่

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อนำากลับมาใชำ้ใหม่	มีระบบการ
บริหารจัดการของเสียได้อย่างครบวงจร	สามารถืจัดเก็บขยะจาก
กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภคและขยะทีผ่่านการบรโิภคแล้ว	ผ่านขัน้ตอน
ที่ครอบคลุม	ตั้งแต่โลจิสติกส์เพื่อเก็บขยะจากร้านค้าและธุรกิจ 
ค้าปลกีต่างๆ	การคดัแยก	กำาจดัสารปนเป้�อน	รวมถืงึนำากลบัมาใช้ำใหม่		
รีไซเคิล	และอัพไซเคิล	การร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรด้านรีไซเคิล
หลายรายที่แตกต่างกัน	ชำ่วยให้การนำาขยะมาอัพไซเคิลได้อย่าง
เหมาะสม
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อินทรี	อีโคไซเคิล	ลังกา	มุ่งมั่นในการสร้างการบริหารจัดการ 
ของเสียแบบบูรณาการ	ร่วมปฏิิรูปกับกลุ่มอุตสาหกรรม	FMCG	
อาทิ	ยูนิลีเวอร์และกลุ่มพันธมิตรข้ามชำาติชำั้นนำาเพื่อสนับสนุน						
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชำาชำาติ	#	12	-	การบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน	

ประสบการณ์และความเชำี่ยวชำาญของ	อินทรี	อีโคไซเคิล	ลังกา	
สามารถืบริหารจัดการคัดแยกขยะชำุมชำนได้ในกำาลังการผลิตที่	
10,000	-	12,000	ตันต่อปี	และขยายต่อยอดไปสู่ศูนย์บริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อนำากลับมาใชำ้ใหม่	ด้วยการรีไซเคิลและ 
อัพไซเคิล	วัตถืุดิบที่สามารถืรีไซเคิลได้จากการอุตสาหกรรม 
และขยะชำุมชำน

ชื่ิป มง อ่โค์ไซึ่เค์ิล ประเทัศกัมพัูชื่า 

 ■ การพััฒน์าธุรกิจของ ชื่ิป มง อ่โค์ไซึ่เค์ิล 

ชำิป	มง	อีโคไซเคิล	ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ามชำาติชำั้นนำา
อย่าง	อาดิดาส	ในการให้บริการกำาจัดกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
เพื่อตอบสนองเป้าหมายขยะฝ่ังกลบเป็นศูนย์	(Zero	Waste	to	
Landfill)	ของประเทศกมัพชูำา	โดยปัจจบุนั	ชำปิ	มง	อโีคไซเคลิ	ได้ให้
บริการกำาจดัของเสยีอย่างย่ังยืนกบัผูผ้ลติเป็นพนัธมติรของอาดดิาส
จำานวน	11	ราย	และมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างพันธมิตรกับองค์กร
ชำั้นนำาทั่วโลก	เพื่อมุ่งสู่	“ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน”	ตามแนวทาง
การจัดระดับชำั้นบริหารจัดการของเสีย	เมื่อเดือนกรกฎาคม	2563		
ชำิป	มง	อีโคไซเคิล	ได้ลงนามสัญญาในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศกัมพูชำา	“Sihanoukville	Special	Economic	
Zone	-	SSEZ”	เพื่อสร้างศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม				
แห่งใหม่	รองรบักากอุตสาหกรรมของโรงงานในเขตเศรษฐกจิพิเศษ
ทั้งหมดให้ถืูกจัดการอย่างถืูกต้องและยั่งยืน ■ ขยายชื่่องทัางการค์ัดีแยกขยะมูลฝอยชืุ่มชื่น์เพัื�อให้้เกิดีมูลค์่า

ใน์การน์ำามาเป็น์พัลังงาน์ทัดีแทัน์

อินทรี	อีโคไซเคิล	ลังกา	ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและพยายามในการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝ่อยชำุมชำนของประเทศ	ตั้งแต่ปี	2554	ด้วยการ
เสนอแนวทางในการคัดแยกและการกำาจัดขยะพลาสติกประเภท			
โพลิธีน	(Polythene)	ที่ไม่สามารถืรีไซเคิลได้	และขยะพลาสติก
อื่นๆ	โดยการนำามาเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์เพื่อเป็นเชำื้อเพลิง
ทดแทน	สามารถืลดการพึ่งพาเชำื้อเพลิงฟื้อสซิล	โดยหน่วยงาน
องค์กร	สภาท้องถืิ่น	สภาเมืองเทศบาลต่างๆ	สามารถืใชำ้บริการ
ผ่านแพลตฟื้อร์มดิจิทัลที่มีความรวดเร็วและสะดวกสบาย	จาก



82

การประกอบธุรกิจ



83

รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



84

การประกอบธุรกิจ

ในทุกไตรมาสเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานทุกระดับใน
องค์กรมีความตื่นตัวและมีการดำาเนินงานที่ตอบสนองต่อความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ	กระบวนการเหล่านี้จะครอบคลุมทั้งการตลาด	
การแข่งขัน	การดำาเนินธุรกิจ	การเงิน	และความเสี่ยงทางด้าน
บุคลากรที่มีผลกระทบกับผลการดำาเนินงานและการเจริญเติบโต
ขององค์กร

ในแต่ละไตรมาส	คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	จะประเมินความ
เสี่ยงที่ถืูกระบุไว้ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆ	ความเสี่ยง
ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจะถืูกประเมินในแง่ของความรวดเร็วในการเกิด
ผลกระทบต่อบริษัทฯ	และมูลค่าประมาณการของผลกระทบที่จะ
เกิดกับการทำากำาไรของแต่ละบริษัทฯ	และมีการประเมินเพิ่มเติมถืึง
ผลกระทบต่อทั้งกลุ่มบริษัทฯ	และผลกระทบในระดับภูมิภาค	
นอกจากนี้ความเสี่ยงที่มีการประเมินไว้ดังกล่าวจะถืูกนำาเสนอ					
ให้กับคณะกรรมการบริษัท	เพื่อสอบทาน	แก้ไขพร้อมกับ 
รับข้อแนะนำาเพิ่มเติม	ก่อนจะนำากลับมาสื่อสารและดำาเนินการ
บริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นโดยแต่ละ
บริษัทฯ	ที่ดำาเนินธุรกิจอยู่	

จากกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานในทุกไตรมาส	
ยังชำ่วยทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	เล็งเห็นถืึงโอกาสต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นได้
ด้วยเชำ่นกัน	ตัวอย่างเชำ่น	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
หรือความต้องการทางด้านเทคนิคสามารถืทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	 
เกิดความได้เปรียบถื้าบริษัทฯ	ภายในกลุ่ม	สามารถืตอบสนองต่อ
ความต้องการใหม่ๆ	เหล่านี้ได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ

1. ค์วิามเสั่�ยงดี้าน์ธุรกิจและกลยุทัธ์
ผลกระทบจากวิกฤตทางด้านสาธารณสุขที่เกิดจากโควิด-19										
ที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมาถืือเป็นความเสี่ยงสูงสุดในปี	
2563	ซึ่งคาดว่าจะมีผลอย่างต่อเนื่องไปอย่างน้อยตลอดปี	2564

ในชำ่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี	2563	การแพร่ระบาด
ของเชำื้อไวรัสโควิด-19	ทำาให้ต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกัน
สุขภาพของพนกังานให้ปลอดภยั	ด้วยมาตรการปิดก้ันต่างๆ	 
ในประเทศศรลีงักา	ประเทศบังกลาเทศ	และประเทศเวียดนาม	
ตลอดจนมาตรการเคอร์ฟิื้วส์ในประเทศไทยทำาให้ต้องมีการปรับเปลีย่น
วิธีการดำาเนินธุรกิจต่างๆ	อย่างเร่งด่วน		ในขณะที่ความต้องการ
ปูนซีเมนต์	ในบางกลุ่มกระเตื้องกลับขึ้นมาหลังจากมีมาตรการ 
ปิดกั้นเกิดขึ้น	(โดยเฉพาะโครงการที่กำาลังอยู่ในชำ่วงระหว่าง 
การก่อสร้าง)	ในชำ่วงครึ่งปีหลัง	แต่ความต้องการที่อ่อนตัวลงมี 
ผลกระทบต่อตลาดโดยรวม

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
จากการขยายตัวของชำุมชำนเมืองและการบูรณาการของตลาดต่างๆ	
ในเอเชำียตะวันออกเฉียงใต้	ดังนั้นการเติบโตของอุปทานปูนซีเมนต์
ในภูมิภาคนี้ได้ลำ�าหน้าเกินอุปสงค์ไปมากเนื่องจากคู่แข่งรายต่างๆ	
จากตลาดภายในประเทศและผูค้้ารายใหม่ทีเ่ข้ามาในตลาดภมูภิาคนี้	
(โดยเฉพาะบริษัทที่มีฐานอยู่ในประเทศจีน)	ได้เพิ่มกำาลังผลิตใน
อุตสาหกรรมนี้ขึ้นมา

การบริหารจัดการความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง
ทัง้ในระดับบริหารขององค์กรเช่ืำอมโยงไปถืงึระดบัปฏิบัิตกิาร	 
และจากระดับปฏิิบัติการเชำื่อมโยงกลับไปถืึงการบริหารระดับสูง
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ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและหน่วยธุรกิจอีโคไซเคิลของกลุ่มบริษัทฯ	ได้
ประสบกับผลกระทบของความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
กะทันหันจากวิกฤตโควิด-19	เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพา					
ค่อนข้างมากกับการค้าปลีกที่มีวงจรธุรกิจสั้นและกิจกรรม									
ทางด้านอุตสาหกรรมตามลำาดับ

ตลอดปี	2563	คณะกรรมการบริษัท	ได้จัดตั้งคณะบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤตที่ประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทกุบรษิทั
ในกลุม่บริษทัฯ	และหวัหน้ากลุม่งานทัง้หมด	คณะบรหิารฯ	นี ้
ชำ่วยในการกำาหนดทิศทางและประสานมาตรการทั้งหมดให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อให้สามารถืปรับเปลี่ยนโครงสร้างของต้นทุน	
ได้อย่างรวดเร็ว	นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆ	ที่ได้
ดำาเนินการไปแล้วจะเป็นรากฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถื						
ในการแข่งขันในระยะยาวต่อไป

จากความเสี่ยงด้านธุรกิจและกลยุทธ์ที่กลุ่มบริษัทฯ	กำาลังเผชำิญอยู่
ในปัจจุบัน	สามารถืจำาแนกผลกระทบและแนวทางต่อการประกอบ
ธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจอยู่	ดังนี้	

กลุ่มบริษัทฯ	ได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยการนำา
แนวทางที่สามารถืปรับเปลี่ยนให้ตรงกับตามความต้องการและ
ตามลักษณะกลุ่มลูกค้ามากขึ้น	มาใชำ้ในการบริหารความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบริษัทฯ	และลูกค้า	ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านระบบ
ข้อมูลจากทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ	และพนักงานตัวแทนด้านงานขาย		

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้นำาแนวความคิดนวัตกรรมจากกลุ่ม
พันธมิตรและคู่ค้า	(Customer-Back	Innovation)	เพื่อมาใชำ้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทั่วทั้งกลุ่มธุรกิจอีกด้วย	

 ■ กลยุทัธ์ และค์วิามสัามารถูดี้าน์การค์้า

จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป			
ดังกล่าว	กลุ่มบริษัทฯ	ได้นำากลยุทธ์	Go-To-Market	มาปรับใชำ้ใน
การบริหารการตลาดและการขาย	ให้เกิดคุณค่าและประโยชำน์สูงสุด	
รวมถืึงสร้างความได้เปรียบและความสามารถืเชำิงพาณิชำย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย		

จากแนวความคิดความเป็นเลิศด้านการตลาดและการขาย	
(Customer	Excellence	Initiatives)	กลุ่มบริษัทฯ	ได้พัฒนา
ศักยภาพและปรับยุทธวิธีในแต่ละพื้นที่หรือกลุ่มตลาดต่างๆ		
ตลอดจนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้จากภายนอกสู่ภายใน		
โดยโครงการดังกล่าวนี้	ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	มั่นใจว่าแนวทางการ
ปฏิิบัติงานมีมาตรฐาน	ได้รับการยอมรับระดับสากล	ซึง่จะนำาไป
ปรบัใช้ำและถ่ืายทอดไปยังธรุกจิอืน่ๆ	ภายในกลุม่บริษทัฯ

 ■ การม่สั่วิน์ร่วิม และการพััฒน์าบุค์ลากร 

จากวิกฤติการณ์ภายนอกและการแข่งขันที่รุนแรง	ซึ่งคาดว่าจะ
ยาวนานต่อเนื่อง	รวมถืึงการปรับเปลี่ยนภายในต่างๆ	อันถืือเป็น
บททดสอบทางธุรกิจอันลำ�าค่า	ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	ต้องทำาให้มั่นใจว่า	
บริษัทฯ	มีทีมงานที่มีศักยภาพ	มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว					
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ตลอดจนมีผู้นำาที่มีความสามารถืนำาพา
ธุรกิจให้ประสบผลสำาเร็จไปได้ด้วยดี	โดยกลุ่มบริษัทฯ	มุ่งเน้นการ
สร้างรากฐานแนวทางการปฏิิบัติที่ดีในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบคุลากร	การให้ความสำาคญักับการพัฒนาทกัษะความรู้ความ
สามารถืให้กับพนักงาน	รวมถืึงการยกย่องให้รางวัลกับพนักงาน	

ตลอดปี	2563	คณะกรรมการบริษัท	
ได้จดัตัง้คณะบริหารจัดการภาวะวิกฤต
ที่ประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ	
และหัวหน้ากลุ่มงานทั้งหมด

 ■ พัฤต่ิกรรมและค์วิามค์าดีห้วิังของผูู้บริโภูค์ทั่�เปล่�ยน์แปลงไป

เมื่อพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป						
ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	ต้องปรับตัวต่อความต้องการเรื่องมาตรฐานการ
บริการ	และการหาแนวทางในการตอบสนองต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของลูกค้าที่มีความท้าทายมากขึ้น	ซึ่งความต้องการเหล่านี้เป็น
มากกว่าแค่การส่งมอบผลิตภัณฑ์
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ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้	ไปจนถืึงการถื่ายทอด
ความรู้เหล่านั้นสู่บุคลากรรุ่นต่อไป	นอกจากนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	 
ยังส่งเสริมให้มีความหลากหลายของพนักงาน	ไม่เพียงแต่พนักงาน
ที่เป็นตัวแทนของตลาดต่างๆ	แต่ยังรวมถืึงมุมมองและวิธีการคิด
อีกด้วย	

2. ค์วิามเสั่�ยงดี้าน์สัังค์มและสัิ�งแวิดีล้อม
กลุ่มบริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและชำุมชำนในทุกที่									
ที่บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจอยู่	อย่างไรก็ตามการตื่นตัวของสังคมใน						
วงกว้าง	และมาตรการต่างๆ	ของภาครัฐที่มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบ		
เชำิงลบที่มาจากการดำาเนินงานต่างๆ	ของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น	
อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำาเนินงานและชำื่อเสียงของ		
กลุ่มบริษัทฯ	ได้	

กลุ่มบริษัทฯ	ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งแบบฉุกเฉินและ 
ระยะยาวด้วยแนวทางสามขั้นตอน	ดังนี้

 ■ ขั�นแรก	กลุ่มบริษัทฯ	จะยึดมั่นในมาตรฐานของอุตสาหกรรม
และข้อบังคับต่างๆ	อย่างเข้มงวดในทุกๆ	ตลาด	รวมทั้งระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	ISO14001:2015	
และการแสดงความรับผิดชำอบต่อสังคมขององค์กรตาม
มาตรฐาน	CSR-DIW	และ	CSR-DPRIM	ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

 ■ ขั�นที่สอง	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์	ESG	
อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะได้อธิบายโดยละเอียดในบทที่แยกออกไป
ของรายงานฉบับนี้

 ■ ขั�นที่สาม	กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
และบริการที่สามารถืลดผลกระทบจากวงจรการใชำ้งานของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	อาทิ	การสนับสนุนมาตรฐานต่างๆ	 
ในระดับชำาติทีท่ำาให้การใช้ำพลังงานลดลงในการผลติปนูซเีมนต์
รวมทั้งการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำาให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
สามารถืลดมลพิษลงได้ในสถืานที่ก่อสร้าง

จากการติดตามและตรวจสอบมาตรการในการป้องกันและการ
ดำาเนินการเชำิงรุกพบว่าไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในด้านลบที่มีนัยสำาคัญ	หรือความเสี่ยงใหม่ๆที่ไม่ได้เข้าไปดูแล				
แก้ใขเกิดขึ้นอีกในปี	2563

3. ค์วิามเสั่�ยงดี้าน์การปฏิิบัต่ิงาน์
ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ส่วนใหญ่จะมาจาก
ความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการดำาเนินงาน
ของโรงงานและการขายผลิตภัณฑ์	ปัญหาเครื่องจักรต่างๆ	ที่อาจ
เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและกำาลังการผลิตที่สูญเสียไป	และผลกระทบ
จากภายนอกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา	และปริมาณของ
วัตถืุดิบต่างๆ	ที่มีอยู่ในตลาด	

 ■ ค์วิามเสั่�ยงดี้าน์สัุขอน์ามัยและค์วิามปลอดีภูัยของพัน์ักงาน์

การป้องกันทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเป็น
สิ่งที่สำาคัญที่สุดของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	ในการประชำุม
ของผูบ้ริหารระดบัสงูทกุๆ	คร้ัง	จะเร่ิมต้นด้วยการทบทวนประเดน็นี้		

ในปี	2563	การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของเชำื้อไวรัสโควิด-19	 
ได้สร้างความท้าทายให้เกิดขึ้นไปทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ	ในชำ่วงต้น 
ของวิกฤตครั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ	จัดตั้งคณะทำางานเพื่อบริหารจัดการ
ในสถืานการณ์วิกฤตขึ้นในทุกประเทศ	มีการติดตามความคืบหน้า
ของสถืานการณ์วิกฤตที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัย
และมกีารกำาหนดมาตรการป้องกนัและข้อปฏิบิตัต่ิางๆ	อยู่ตลอดเวลา	
อาท	ิการวัดอณุหภมูเิพือ่คดัแยกผูท้ีมี่ไข้สงู	การสวมหน้ากากอนามยั	
การเว้นระยะห่างทางสังคม	และการทำางานจากบ้าน	รวมทัง้การกักกนั
ตัวเองโดยสมัครใจสำาหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงจากการรับเชำื้อ	โดย
มีการปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ด้วย	และ
มาตรการดังกล่าวยังคงปฏิิบัติอย่างต่อเนื่องจนถืึงปัจจุบัน		
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กลุ่มบริษัทฯ	ไม่เพียงแต่ปฏิิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ	ตามที่
กฎหมายระบุ	หากแต่ยังได้ยึดถืือระบบความปลอดภัยทางด้าน			
สุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน	ISO45001:2018				
ในการติดตามเฝ่้าระวังและปรับปรุงผลการดำาเนินการทางด้าน 
สุขอนามัยและความปลอดภัย	กลุ่มบริษัทฯ	มีการสื่อสารและ
รณรงค์ให้เกิดการแบ่งปันและเรียนรู้ถืึงการบริหารจัดการด้าน 
สุขอนามัยและความปลอดภยัระหว่างพนักงาน	มีการกำาหนดให้มี
คณะทำางานในเชำิงรุกเพื่อติดตามเฝ่้าระวังความเสี่ยงด้านต่างๆ	 
ที่อาจเกิดขึ้นและการบรรเทาผลกระทบที่ตามมา	รวมทั้งรายงาน 
ให้ทราบถืึงเหตกุารณ์ต่างๆ	และตดิตามเพือ่วเิคราะห์หาสาเหตุ 
ทีแ่ท้จรงิในกรณทีี่สำาคัญ

 ■ ค์วิามเสั่�ยงของค์วิามต่่อเน์ื�องใน์กระบวิน์การผูลิต่

การบริหารจดัการอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ำในการผลิตให้สามารถื
ใชำ้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ	เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของ
การผลิตปูนซีเมนต์	ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดกับ
เครื่องจักรสำาคัญของเตาเผาปูนซีเมนต์อาจมีผลให้กระบวนการ
ผลิตหยุดลงได้เป็นเวลานานหลายอาทิตย์	ถืึงแม้ว่าในปี	2562	 
การหยุดของกระบวนการผลิตหลายครั้งที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
มผีลกระทบต่อผลการดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ	โดยเฉพาะอย่างย่ิง			
ต่อธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศไทย	ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข
และมีการปรับปรุงดีขึ้นเป็นอย่างมากในปี	2563	โดยการปรับปรุง
มาตรฐานของการบำารุงรักษาเชำิงป้องกัน	และการจัดเก็บชำิ�นส่วน
อะไหล่สำารองต่างๆ	ที่สำาคัญไว้ในปริมาณที่เหมาะสมที่สุด	จาก				
คำาแนะนำาเจ้าหน้าที่ในระดับกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งเป็นผู้เชำี่ยวชำาญทาง
ด้านการผลิตและการบำารุงรักษาที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติม	

 ■ ค์วิามเสั่�ยงดี้าน์พัลังงาน์และการจัดีห้าวิัต่ถูุดีิบ

กลุ่มบริษัทฯ	มีการใชำ้พลังงานและวัตถืุดิบจำานวนมาก	 
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในด้านความพร้อมของการจัดหา
หรือในด้านราคาสามารถืกระทบกับต้นทุนได้อย่างมีนัยสำาคัญ

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของกลุ่มบริษัทฯ	ส่วนใหญ่ใชำ้วัตถืุดิบหลัก
ในการผลติจากเหมืองของบรษิทัฯ	ทีไ่ด้รบัสมัปทานจากภาครฐั	อาทิ	
หนิปนู	หินเชำลล์	และวัตถืุดิบอื่นๆ	สิทธิในการทำาเหมืองเหล่านี้ขึ้น
อยู่กับการปฏิิบัติตามเงื่อนไขของสัมปทานที่ได้ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด	การดูแลที่เน้นการทำางานเชำิงรุกและสามารถืตรวจสอบได้	
รวมทั้งมีการวางแผนในระยะยาวในการต่อสัญญาสัมปทาน

สำาหรับพลังงานและวัตถืุดิบอื่นๆ	ฝ่่ายการผลิตจะทำางานร่วมกับ
หน่วยงานจัดซื้อจัดหาในแต่ละประเทศหรือในระดับกลุ่มบริษัทฯ	
และบริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ�ง	จำากัด	เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
กลุ่มบริษัทฯ	จะมีทางเลือกในการจัดหาแหล่งวัตถืุดิบและพลังงาน
ทีเ่ช่ืำอถืือได้และช่ำวยบรรเทาสถืานการณ์ได้	ในกรณีทีเ่กิดการผนัผวน
ด้านราคา	นอกจากนี้การถืือหุ้นบางส่วนในบริษัทผลิตถื่านหิน 
ในประเทศไทยยงัช่ำวยลดความเสีย่งในด้านการจัดหาแหล่งพลงังาน
ของบริษัทฯ	ด้วย

กลุม่บริษทัฯ	มองไม่เหน็ความเสีย่งใดๆ	ทีมี่นยัสำาคญัในด้านการจัดซือ้
จัดหาของปี	2563	โดยทั่วไปแล้วราคาตลาดจะตกลงเมื่อเศรษฐกิจ
มกีารชำะลอตวั	กลุม่บริษทัฯ	ได้ใช้ำโอกาสนีใ้นการทำาสญัญาซือ้ขาย
ระยะสัน้และระยะยาวโดยได้ราคาที่ดีน่าพอใจ	นอกจากนี้เรายังได้
ทบทวนและปรับปรุงข้อกำาหนดต่างๆ	ของวัตถืุดิบที่ต้องการให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้นและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ในการจัดหา
อีกด้วย
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การประกอบธุรกิจ

4. ค์วิามเสั่�ยงดี้าน์การเงิน์
การที่กลุ่มบริษัทฯ	ต้องดำาเนินธุรกิจทั่วไปในหลายๆ	ประเทศและ
พึ่งพาการจัดสัดส่วนของหนี้สินและทุนในรูปแบบต่างๆ	เพื่อ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ	กลุ่มบริษัทฯ	จึงมีความเสี่ยงทางด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนใขในการกู้ยืม

 ■ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	บริษัทฯ	มีการดำาเนินธุรกิจ			
ทีเ่ก่ียวข้องกบักจิกรรมทัง้การนำาเข้าและส่งออก	ดงันัน้บริษทัฯ	
จึงดำาเนินการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธี	Natural	Hedge	
ระหว่างมูลค่าของวัตถืุดิบและเครื่องจักรนำาเข้าและรายได้จาก
การส่งออกเป็นนโยบายหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน	ขณะที่ความเสี่ยงส่วนที่เหลือบริหาร
ด้วยการตกลงกับคู่ค้าเพื่อรับหรือจ่ายเงินเป็นเงินสกุลท้องถืิ่น	
รวมถืึงใชำ้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ	อาทิ	การซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีเงินกู้เป็นสกุลบาทเป็น
หลักและสนับสนุนให้บริษัทย่อยในต่างประเทศกู้ยืมเงินเป็น
เงนิสกลุท้องถ่ิืนเพือ่ให้สอดคล้องกบัรายรบัจากการดำาเนินงาน
ปกติ	บริษัทฯ	คาดว่าจะได้รับเงินปันผลเป็นสกุลเงินตรา					
ต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินตราต่างประเทศ
จะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน	บริษัทฯ	จึง
พิจารณานำาเครื่องมือทางการเงินต่างๆ	อาทิ	สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า	(Forwards)	มาใชำ้ประกอบเพื่อบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ

 ■ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี�ย	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการ
ดำาเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย	อาทิ	เงินฝ่าก
ธนาคาร	การเบิกใชำ้วงเงินสินเชำื่อระยะสั้น	สินเชำื่อระยะยาว	และ
หุ้นกู้	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงดำาเนินการบริหารสัดส่วนของอัตรา
ดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว	ให้เกิดความ
สมดุล	เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย	อย่างไรก็ดีบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในรูปแบบของอัตรา
ดอกเบี้ยแบบคงที่เป็นส่วนใหญ่ขณะที่อัตราดอกเบี้ยแบบ
ลอยตัวอยู่ที่อัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน	
ซึ่งกล่าวได้ว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนั้นอยู่ในระดับตำ่า

 ■ ความเสี่ยงด้านเครดิต	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีธุรกรรม								
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตในส่วนของลูกหนี้การค้า
ของกิจการ	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	จึงบริหารจัดการโดยการ
ควบคุมการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านเครดิตและ
ใชำ้เครื่องมือต่างๆ	อาทิ	การวางหนังสือคำ�าประกันจากธนาคาร	
การใชำ้เลตเตอร์ออฟื้เครดิต	การทำาประกันลูกหนี้การค้า	 
รวมถืึงการประเมินความน่าเชำื่อถืือของลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ

 ■ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงมีสภาพคล่องที่เพียงพอ	ฝ่่ายบริหารเงิน
ของบริษัทฯ	มีการติดตามและประเมินสภาพคล่องของกลุ่ม
บริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อรักษาระดับเงินสำารองรวมถืึง					
การจัดเตรียมวงเงินสินเชำื่อจากสถืาบันการเงินทั้งวงเงินแบบ	
Committed	และ	Uncommitted	ให้เพียงพอต่อการชำำาระ
เงินตามภาระผูกพนัต่างๆ	และป้องกนัความเสีย่งจากความ
ผนัผวนของกระแสเงินสดที่อาจจะเกิดขึ้น
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี	2564

จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกตำ่าลงอย่างต่อเนื่องและข้อจำากัดต่างๆ
ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอันมีสาเหตุมาจากสถืานการณ์โควิด-19	
กลุ่มบริษัทฯ	คาดว่าตลาดปูนซีเมนต์จะมีการเติบโตที่ถืดถือย 
ลงทั่วทั้งตลาดในปี	2564		ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณการใชำ้ปูนซีเมนต์ 
ที่ตกตำ่าลงในชำ่วงครึ่งปีหลังของปี	2563	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	จึงมี 
การเตรียมการบริหารจัดการบนพืน้ฐานทีรั่ดกมุตามการคาดการณ์ว่า
ต้องใชำ้เวลาจนถืึงปี	2565	ความต้องการของตลาดปูนซีเมนต์จึงจะ
กลับมาอยู่ในระดับเดียวกับปี	2562	อีกครั้ง	

ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศและ 
ในตลาดปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจอยู่	
น่าจะยังคงมีต่อเนื่องไป	และอาจมีทั้งปัจจัยเชำิงบวก	(หากมีวัคซีนที่
มีประสิทธิภาพเชำื่อถืือได้และเศรษฐกิจค่อยๆ	เริ่มฟื้้�นตัว)	รวมทั้ง
ปัจจัยด้านลบอื่นๆ	(จากการแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโควิด-19	 
รอบใหม่	และมาตรการปิดประเทศที่ตามมา)	เพิ่มเติมเข้ามาซึ่ง
สามารถืเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่คาดการณ์ไว้นี้ 
ได้อย่างมีนัยสำาคัญ

อย่างไรก็ดี	หากยังไม่มีปัจจัยเพิ่มเติมดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ	คาดว่า

 ■ โครงการด้านสาธารณูปโภคภาครัฐและการฟื้้�นตัวอย่างจำากัด 
ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะชำ่วยจุดประกาย		
ทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น	อาทิ	งานถืนน	โครงสร้างพื้นฐาน
ของการรถืไฟื้	และสนามบินต่างๆ	จะชำ่วยสนับสนุนและเป็น
ประโยชำน์โดยเฉพาะต่อผู้ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีต

 ■ ความต้องการใชำ้ปูนซีเมนต์ของตลาดในชำนบทจะยังคงที่ 
อย่างต่อเนื่อง	(โดยเฉพาะสำาหรับปูนซีเมนต์ถืุง)	ชำ่วยทดแทน
ตลาดการก่อสร้างในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ยังคง
ตกตำ่าลงอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งจะได้ประโยชำน์จากการที่บริษัท
ข้ามชำาติขนาดใหญ่หลายแห่งมีการกระจายกำาลัง	การผลิต
โดยได้ย้ายฐานบางส่วนออกจากประเทศจีนมายังภูมิภาคนี้

 ■ สำาหรับตลาดทางด้านที่อยู่อาศัยจะมีสภาพแตกต่างออกไป		
เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีปริมาณของคอนโดมิเนียมที่มี 
การก่อสร้างมากเกินความต้องการ	โดยเฉพาะในพืน้ทีก่รุงเทพฯ 
และต้องใชำ้เวลาอีกหนึ่งถืึงสองปีในการลดปริมาณส่วนเกิน 
ลงก่อน	แต่สำาหรับอาคารในแนวราบหรือบ้านจัดสรรจะมี
ตลาดที่สดใสกว่า	ความต้องการใชำ้ปูนซีเมนต์ของตลาด

สำาหรบัการซ่อมแซมปรับปรงุอาคารและตลาดค้าปลกีจะฟ้ื้�นตวั
ได้เร็วกว่าตลาดของการก่อสร้างโครงการใหม่ๆ	ที่ต้องใชำ้	
ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานกว่า

 ■ กลุ่มบริษัทฯ	คาดว่าประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชำา												
จะเป็นตลาดที่เข้มแข็งที่สุด	เชำ่นเดียวกับการคาดการณ์						
ด้านเศรษฐกิจมหภาคของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	
และหน่วยงานอื่นๆ	โดยเฉพาะที่เมืองโฮจิมินห์	น่าจะได้เห็น				
ความต้องการใชำ้ปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ								
หลังจากที่การขออนุญาตการก่อสร้างได้รับอนุมัติหลังจาก				
ถืูกระงับไว้มาชำ่วงระยะเวลาหนึ่ง	อัตราการเติบโตของเมือง					
ที่ค่อนข้างตำ่าและเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมาก
ของประเทศไทยทำาให้การเติบโตมข้ีอจำากัด	ส่วนประเทศ
บังกลาเทศและศรีลังกาจะมีสภาพเศรษฐกิจและการเติบโต	
อยู่ระหว่างสองกลุ่มแรกนี้

สภาวะอุปทานที่ล้นตลาดและการแข่งขันทางด้านราคาอย่างหนัก 
จะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวในทุกตลาดและทำาให้เกิด										
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว	ทางด้านราคาและความสามารถื						
ในการทำากำาไรของอุตสาหกรรมนี้	ผู้ประกอบการรายต่างๆ											
จะสามารถืเอาชำนะรายอื่นๆ	โดยทั่วไปได้ก็ด้วยการอาศัยโครงสร้าง
ทางด้านต้นทุนที่เหนือกว่าและความสามารถืในการเข้าถืึง							
แหล่งวัตถืุดิบและตลาดต่างๆ	ได้ดี	และมีประสิทธิภาพมากกว่า
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3

สิ่งแวดล้อม	สังคม	ธรรมาภิบาล

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ	สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ	(SDGs)	

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดเวลาของการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	
จำากัด	(มหาชำน)	ได้ยึดมั่นการดำาเนินกิจการอยู่บนพื้นฐาน										
หลกัธรรมาภิบาลทีด่	ีและด้วยความรับผดิชำอบต่อชำมุชำน	สงัคม	และ					
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เพื่อสร้างคุณค่า
ร่วมตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญทุกฝ่่าย					
ซึ่งบริษัทฯ	เชำื่อว่าจะเป็นพื้นฐานของการเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจ
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

น์โยบายการพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ 
กำาหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐาน
ของการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย	และสร้าง 
ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี	รวมถืึงการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ	 
โดยมุ่งที่จะรักษาสมดุลในการสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ	 
ด้านสิง่แวดล้อม	และด้านสงัคม	เพือ่ทีจ่ะตอบสนองความคาดหวงั
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต	โดยการ 
ดำาเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนถืือเป็นหน้าที่
และความรับผิดชำอบของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่	และ
พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ		

โดยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระดับกลุ่มบริษัทฯ	มุ่งเน้น
ในแนวทางการพัฒนาคุณค่าสามด้าน	ได้แก่			

การสัร้างค์ุณค์่าทัางเศรษฐกิจ 

ก)	 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี	(Good	Corporate	
Governance)	โดยยึดเป็นรากฐานสำาคัญของวัฒนธรรม
องค์กร

ข)	 ปฏิิเสธการทุจริตคอร์รัปชำันทุกรูปแบบ	เพื่อรักษาไว้ซึ่ง 
ภาพลักษณ์	และความน่าเชำื่อถืือของกลุ่มบริษัทฯ	รวมทั้งสิทธิ 
ในการประกอบกิจการตามกฎหมาย

ค)				ดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ให้มีความเจริญก้าวหน้าและ
เติบโตอย่างยั่งยืน	
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ง)				การมุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

การสัร้างค์ุณค์่าดี้าน์สัิ�งแวิดีล้อม

ก)	 อนุรักษ์และใชำ้ทรัพยากรธรรมชำาติอย่างมีคุณค่า

ข)	 ใชำ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	และส่งเสริมการใชำ้พลังงาน
ทดแทน

ค)			 ป้องกัน	ควบคุม	และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ดำาเนินการของกลุ่มบริษัทฯ

ง)			 ส่งเสรมิความหลากหลายทางชำวีภาพ	และทำาการฟ้ื้�นฟื้สูภาพป่า
ในพื้นที่ที่ทำาเหมือง

การสัร้างค์ุณค์่าทัางสัังค์ม 

ก)	 ดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัย	ความปลอดภัยในการทำางานที่ดี	
รวมถืึงการกำาหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ	สูญเสียจาก
อุบัติเหตุ	และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน	

ข)			 ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี	ได้รับโอกาสในการ
พัฒนา	และมีความก้าวหน้าในการทำางาน

ค)		 สนบัสนนุพฒันาการอย่างย่ังยืนของชำมุชำนและสงัคมในทกุพืน้ที่
ที่กลุ่มบริษัทฯ	เข้าไปประกอบกิจการ

ง)				พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าต่อการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและสังคม

การให้้ค์วิามสัำาค์ัญและการสั่งเสัริม 
ค์วิามผููกพััน์กับผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ย   
กลุ่มบริษัทฯ	เชำื่อว่า	การได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย
สำาคัญถืือเป็นรากฐานสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ	โดยกลุ่มบริษัทฯ	
กำาหนดให้มีชำ่องทางการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดกว้างและ
สมำ่าเสมอ	เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล	ความคิดเห็น	และความผูกพันที่ดี
ต่อกันอันจะเป็นประโยชำน์อย่างมากต่อการดำาเนินธุรกิจ	ดังต่อไปนี้	

 ■ รากฐานสำาคัญให้ธุรกิจดำาเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง	

 ■ ทำาให้ธุรกิจสามารถืกำาหนดนโยบาย	แผนงานต่างๆ	ได้อย่าง
เหมาะสม	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

 ■ ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ชำ่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ	ในการทำางาน	หรือในการแก้ไขปัญหา

 ■ ชำ่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ	และชำ่วยสนับสนุน					
การดำาเนินงาน
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ผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ย แน์วิทัางการสัร้างค์วิามผููกพััน์ทั่�สัำาค์ัญ

ลูกค์้า

ตอบสนองทุกความต้องการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสำาเร็จลูกค้า

 ■ การสำารวจความคิดเห็นลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ

 ■ การจัดการประชำุมกลุ่มย่อย	และการเยี่ยมลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ

 ■ การพัฒนาชำ่องทางการสื่อสาร	การทำาธุรกิจย่อยด้วยระบบออนไลน์	 
เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ■ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

พัน์ักงาน์

ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ที่ดีในการทำางาน	รวมถืึงความเป็นอยู่ที่ดี	ตลอดจน
โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำางาน

 ■ การพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชำามีภาวะผู้นำา	ใส่ใจดูแลพนักงาน

 ■ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม	และการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร

 ■ พัฒนาสภาพแวดล้อม	และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำางาน

 ■ สำารวจความคิดเห็นพนักงานเป็นประจำา

ชืุ่มชื่น์

ดำาเนินงานด้านความรับผิดชำอบต่อชำุมชำนทั้ง	
CSR-In	Process	คือ	การป้องกันหรือลดผลกระทบ 
จากการดำาเนินงานที่มีต่อชำุมชำนรวมถืึงการทำา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ	 
ของชำุมชำน	หรือที่เรียกว่า	CSR-After	Process	
อย่างต่อเนื่อง

 ■ การสำารวจความคิดเห็นชำุมชำนเป็นประจำา

 ■ การพัฒนาชำ่องทางสื่อสาร	ทั�งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 ■ การเปิดให้ผู้นำาชำุมชำน	และประชำาชำนเข้าเยี่ยมชำมโรงงาน

 ■ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชำุมชำนในการพัฒนาและบริหารโครงการสำาคัญต่างๆ

 ■ การจัดตั�งกองทุนพัฒนาชำุมชำนและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนคณะกรรมการ	 
ที่ปรึกษา	(Advisory	Panel)	ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชำุมชำน

กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการกำาหนดและวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	รวมถืึงการสื่อสารสร้าง
ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญไว้เป็นแนวทาง	และมีการนำาข้อมูล	ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
เหล่านั้น	มาใชำ้ประโยชำน์ในการวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึ้นอย่าง
สมำ่าเสมอ	

โดยสรุปกลุ่มบริษัทฯ	มีเป้าหมายและแนวทางการสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ	ดังนี้
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ผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ย แน์วิทัางการสัร้างค์วิามผููกพััน์ทั่�สัำาค์ัญ

ผูู้จัดีห้าสัิน์ค์้าและบริการ

ส่งเสริมความร่วมมือ	และให้การสนับสนุนท่ีดีต่อกัน
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ	และความเจริญก้าวหน้า
เติบโตไปด้วยกัน

 ■ การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผู้จัดหาสินค้าและบริการ	(Supplier	
Code	of	Conduct)

 ■ การประกาศนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน	และการนำาไปปฏิิบัติ	(Sustainable	
Procurement	&	Guidelines)

 ■ การจัดประชำุมเพื่อการสื่อสารที่ดี	และการฝ่ึกอบรมพัฒนาด้านต่างๆ

ผูู้ถูือหุ้้น์

ดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมไปกับ 
การสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับ 
องค์กร

 ■ การประชำุมผู้ถืือหุ้นประจำาปี

 ■ การสื่อสาร	และการจัดกิจกรรมดูงาน	รวมถืึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	CSR	
หรือด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ	อย่างสมำ่าเสมอ

ภูาค์ราชื่การและองค์์กรภูายน์อก

การปฏิิบัติตามกฎหมาย	และการให้ความ
ร่วมมือกับทางราชำการ	ตลอดจนมองหา
โอกาสในการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ	ที่เป็นประโยชำน์ต่อสังคม 
และประเทศชำาติ

 ■ ศึกษากฎหมาย	และการดำาเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
กฎหมาย

 ■ การเข้าร่วมประชำุม	สัมมนา	แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชำการพร้อมกับ 
การให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ	หรือสัมมนาต่างๆ

 ■ การมีส่วนร่วมสนับสนุน	หรือดำาเนินโครงการเพื่อสังคม	ประเทศชำาติของ 
ทางราชำการ	หรือองค์กรภายนอกต่างๆ	อาทิ	มูลนิธิชำัยพัฒนา

สัื�อมวิลชื่น์

เพื่อให้สื่อมวลชำนต่างๆ	มีความเข้าใจที่ดี 
ต่อการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	รวมถืึง
นโยบายและโครงการสำาคัญต่างๆ	ทำาให้สามารถื
สื่อสารได้ถืูกต้อง	และเหมาะสมต่อไปยังผู้มี 
ส่วนได้เสีย	และสังคมโดยทั่วไป

 ■ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร	ผลการดำาเนินงาน	และความก้าวหน้าในโครงการ
สำาคัญต่างๆ	ให้กับสื่อมวลชำนอย่างสมำ่าเสมอ

 ■ การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชำนเข้าพบผู้บริหาร	เยี่ยมชำมโรงงาน	รวมถืึงการทำา
กิจกรรมเพื่อสังคม	และสิ่งแวดล้อมร่วมกันอยู่เสมอ
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การสัร้างค์วิามผููกพััน์ทั่�ดี่กับลูกค์้า 
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	มีความมุ่งมั่นชำัดเจน
ในด้านของการส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า	โดยมีพันธกิจที่จะ
ต้องตอบสนองในระดับที่เกินกว่าความคาดหวังทั้งในเรื่องการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ	การบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับคู่ค้า	 
โดยกิจกรรมสำาคัญของบริษัทฯ	ที่ชำ่วยสร้างเสริมความผูกพันกับ
ลูกค้าในปี	2563	ได้แก่			

การสัำารวิจค์วิามพั่งพัอใจของลูกค์้า  

บริษัทฯ	ได้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยการทำา	
Customer	Satisfaction	Index	(CSI)	รวมทั้งมีการสำารวจโดยใชำ้
เครื่องมือสำารวจที่เรียกว่า	Net	Promotor	Score	(NPS)	ร่วมด้วย	
โดย	CSI	จะทำาให้ได้เข้าใจและรับรู้ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	
และเพื่อให้เข้าใจระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการแนะนำา 
การใชำ้ผลิตภัณฑ์และบริการ	บริษัทฯ	จึงมีการนำา	NPS	มาประกอบ	 
และนำาผลจากการสำารวจที่ได้จากทั้ง	CSI	และ	NPS	มาประกอบ 
เข้ากับความคิดเห็นและแนวคิดที่ลูกค้านำาเสนอมาประมวลผลและ
ทำาเป็นแผนปฏิบิตักิารเพือ่นำาไปพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยขบัเคลือ่น
ผ่าน	Customer	Experience	Organization	Team		(CX	Team)	 
ทีป่ระกอบด้วยบุคลากรจากทกุสายงาน	และมกีารทำาการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ภายในกลุ่มบริษัทฯ	ทุกประเทศเพื่อนำาแนวปฏิิบัติ 
ที่เป็นเลิศต่างๆ	มาปรับใชำ้	เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ	สามารถื
ตอบสนองทุกๆ	ความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าที่คาดหวัง			

ผูู้บริห้ารระดีับสัูงทัุกค์น์ออกเย่�ยมและทัำาค์วิามรู้จักกับค์ู่ค์้า  

นอกเหนือจากการออกเยี่ยมลูกค้าของผู้บริหารของสายงาน 
การตลาดเพื่อสื่อสาร	รับฟื้ังข้อคิดเห็นและให้กำาลังใจกับลูกค้า 
ที่สนับสนุนกลุ่มบริษัทฯ	มาโดยตลอด	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการ
เป็นการประจำาอยู่แล้วนั้น

กลุม่บริษทัฯ	มนีโยบายกำาหนดให้ผูบ้ริหารระดับสงูของทกุสายงาน	
ทกุคนต้องทำาการผลดัเปลีย่นกนัออกไปเย่ียมลกูค้า	เพือ่สร้าง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทฯ	และลูกค้าให้แน่นแฟื้้นยิ่งขึ้น	 
จากการรับฟื้ังและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง	 
และสามารถืชำ่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของลูกค้าให้รวดเร็วขึ้น	

การดูีแลสันั์บสันุ์น์ลูกค้์าใน์ช่ื่วิงการแพัร่ระบาดีของเชืื่�อไวิรัสัโค์วิิดี-19 

ภายใต้สถืานการณ์ที่เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาด	บริษัทฯ	ได้
ส่งต่อความห่วงใยให้กบัลกูค้า	โดยมกีารกระจายหน้ากากอนามัยให้
กบัลกูค้าทัว่ประเทศ	ทัง้หมด	167	ร้านค้า	มกีารเปิดตวัโครงการ	 
“ห่างกันซักนิด	พิชำิตโควิด”	เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานการใชำ้ชำีวิต							
ที่ถืูกต้องภายใต้สถืานการณ์การแพร่ระบาด	มีการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจการใชำ้ชำีวิตให้ปลอดภัยจากเชำื้อไวรัสโควิด-19	 
รวมไปถืึงการใชำ้ชำีวิตในสภาวะ	New	Normal	และวิธีการป้องกัน 
โควิดอย่างถืูกวิธี	อาทิ	การใส่หน้ากาก	การล้างมือ	การเว้นระยะห่าง
การทิ�งหน้ากาก	เป็นต้น	และแม้จะอยู่ภายใต้สถืานการณ์	Lockdown	
กลุ่มบริษัทฯ	ก็ยังเป็นคู่คิดให้กับลูกค้าไม่ห่าง	แม้ว่าจะไม่สามารถืไป
เย่ียมพบได้ตามปกตถิืงึทีร้่าน	แต่ทางบริษัทฯ	ได้นำาชำ่องทางดิจิทัล
ต่างๆ	มาใชำ้ในการเข้าถืึงลูกค้าทุกท่าน	อาทิ	ผ่านทางไลน์	 
ทางเฟื้ซบุ๊ก	รวมไปถืึงการประชำุมออนไลน์	กับลูกค้าผ่านโปรแกรม	
MS	Team	เป็นต้น	ซึ่งการนำาชำ่องทางการสื่อสารสมัยใหม่มาใชำ้	
ทำาให้ในการสื่อสารกับลูกค้ายังดำาเนินไปได้อย่างสมำ่าเสมอ	และ
เมื่อผ่านชำ่วง	Lockdown	มาแล้ว	ทีมขายก็เข้าไปเยี่ยมเยียนลูกค้า
ตามปกติโดยมีการรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	 
(มหาชำน)	ยึดถืือหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด	โดยให้ความสำาคัญกับ 
ความรับผิดชำอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนพยายาม 
อย่างเต็มที่ในการตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

การดีำาเน์ิน์ธุรกิจดี้วิยห้ลักธรรมาภูิบาลทั่�ดี่
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	ยึดถืือหลักปฏิิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ีในการดำาเนินธรุกจิอย่างเคร่งครดั	โดยให้
ความสำาคญักับความรับผิดชำอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจน
พยายามอย่างเต็มที่ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ในชำ่วงปีที่ผ่านมา	กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการพัฒนา 
การบริหารจัดการและส่งเสริมหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

ผูลการประเมิน์มาต่รฐาน์การกำากับดีูแลกิจการ ระดีับ “ดี่เลิศ”  
เป็น์ปีทั่� 5 ต่ิดีต่่อกัน์

ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการกำากับดูแล
กิจการ	ระดับ	‘ดีเลิศ’	ติดต่อกันเป็นปีที่	5	จากสมาคมส่งเสริม
สถืาบันกรรมการบริษัทไทย

การเป็น์สัมาชื่ิกแน์วิร่วิมปฏิิบัต่ิใน์การต่่อต่้าน์การทัุจริต่ค์อร์รัปชื่ัน์

บริษัทฯ	ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชำิก	“แนวร่วมปฏิิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชำัน”	เป็นระยะเวลาอีกสามปี	ตั้งแต่วันที่	
30	มิถืุนายน	2563	ถืึงวันที่	30	มิถืุนายน	2566

บริษัทฯ	ยังคงให้ความสำาคัญกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชำัน	โดยมีการสื่อสารและจัดอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง	
และมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิิบัติหน้าที่และดำาเนินธุรกิจกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

ค์ู่มือจรรยาบรรณทัางธุรกิจ และน์โยบายทั่�เก่�ยวิข้อง

นอกจากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริษัท							
ได้อนุมัติการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพื่อให้มั่นใจว่า
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	ได้ปฏิิบัติหน้าที่
การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	เพื่อเสริมสร้างและรักษาชำื่อเสียง	
ภาพลักษณ์และความเชำื่อมั่นขององค์กรตามที่ระบุในนโยบาย				
การกำากับดูแลกิจการ

นอกจากนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	
คณะกรรมการบริษทัยงัได้อนมุตันิโยบายทีเ่ก่ียวข้องกนั	เพือ่ให้เป็น
แนวทางปฏิิบัติที่ชำัดเจน	ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	
ในเรื่องต่างๆ	ที่สนับสนุนการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการสนับสนุนความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าและ	
การทำางานร่วมกับพันธมิตรของกลุ่มบริษัทฯ	ด้วยความโปร่งใส	
ซื่อสัตย์สุจริต	กลุ่มบริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบาย	“No-Gift	Policy”	
โดยขอความร่วมมอืจากพนกังานและผูบ้ริหารของกลุม่บริษัทฯ	
ปฏิเิสธการรบัของขวญั	ของทีร่ะลกึ	หรือผลประโยชำน์อืน่ใด	ในกรณีที่
ได้มีการรับของมาแล้ว	พนกังานจะต้องรายงานการรับของในช่ำอง
ทาง	“e-Gift	Disclosure”	เพื่อแสดงความโปร่งใสของตนเอง

ชื่่องทัางร้องเร่ยน์และแจ้งเบาะแสัใน์ระดีับภููมิภูาค์  
(INSEE Speak Up)

กลุม่บริษทัฯ	ยงัคงดำาเนนิการให้บริการช่ำองทางร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส	ที่เรียกว่า	“INSEE	Speak	Up”	ครอบคลุมในทุกประเทศใน							
กลุม่บริษทัฯ	ช่ำองทาง	INSEE	Speak	Up	ให้บริการโดยบคุคลภายนอก	
ที่เป็นอิสระ	และมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียน	
ที่เป็นอิสระจากฝ่่ายบริหาร	เพื่อตรวจสอบ	วิเคราะห์	และสอบสวน
เรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามา	เพื่อหาข้อเท็จจริง	และปรับปรุง
กระบวนการทำางาน	การกำากับดูแล	และวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ	

การค์วิบค์ุมกำากับดีูแล

ในปี	2563	กลุม่บริษัทฯ	ได้มกีารกำาหนดบทบาทและความรับผดิชำอบ				
ของการควบคุมกำากับดูแล	การปฏิิบัติตามกฎหมายและระเบียบ				
ที่เกี่ยวข้องสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	ในประเทศไทย	และบริษัทย่อยใน	
ต่างประเทศ	นอกเหนือจากการจัดระบบการควบคุมกำากับดูแลแล้ว	
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ทำารายงานการตรวจสอบติดตามผลการปฏิิบัติตาม					
กฏิหมายด้านต่างๆ	รวมทั้งรายงานข้อมูลจากการเปิดเผยความ	
ขัดแย้งทางผลประโยชำน์ประจำาปีของผู้บริหารและพนักงาน	และ
รายงานการเข้าทำารายการระหว่างกันให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการจัดหลักสูตรฝ่ึกอบรมด้านการ
ควบคุมกำากับดูแลอย่างต่อเนื่อง	เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบิตังิานของพนกังานให้เป็นไปตามแนวทางนโยบาย	 
และสามารถืปฏิิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่จะมีการฝ่่าฝ่้นกฎหมาย	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	 
ยังพัฒนาการสื่อสารและสื่อการเรียนรู้ให้เข้าถืึงง่ายเพื่ออำานวย
ความสะดวกแก่พนักงาน	โดยเน้นการสือ่สารและการเรียนรู้ผ่าน 
ช่ำองทางอเิลก็ทรอนกิส์มากขึน้

หุ้้น์ยั�งยืน์ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ประจำาปี 2563
จากแนวทางการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ที่อยู่บนพื้นฐานของ			
หลักธรรมาภิบาลที่ดี	ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
โดยคำานึงถืึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ
และการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญอย่างสมดุล	ทำาให้
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	ได้รับการคัดเลือก
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ให้เป็นบริษัทที่อยู่ในรายชำื่อ
หุ้นยั่งยืน	หรือ	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	
ประจำาปี	2563	เป็นปีที่สองติดต่อกัน	โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ								
ได้ทำาการประเมินและวัดผลจากการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน					
ที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	
(Environment,	Social,	Governance	:	ESG)	ตั้งแต่การกำาหนด
นโยบาย	การตั้งเป้าหมาย	และการนำานโยบายไปปฏิบิตัเิพือ่มุง่สร้าง
ระบบนิเวศของการลงทนุอย่างย่ังยืน

นอกจากนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้รับการประเมินข้อมูลด้าน	ESG	และ				
คัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์	ESG	100	ประจำาปี	2563							
จากสถืาบันไทยพัฒน์อีกด้วย
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การดีำาเน์ิน์ธุรกิจดี้วิยค์วิามรับผูิดีชื่อบ 
ต่่อสัังค์ม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการกำาหนดนโยบายด้านความรับผิดชำอบ 
ต่อสังคม	ไว้เป็นแนวทางหลักในการดำาเนินงาน	ทั้งหมด	7	หัวข้อ
สำาคัญ	ดังต่อไปนี้	

1.	 การประกอบกิจการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อ			
ให้เกิดความโปร่งใส	เคารพในสิทธิมนุษยชำน	และปฏิิบัติอย่าง
เท่าเทียมเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย	อาทิ	พนักงาน				
ผู้ถืือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	และชำุมชำน

2.	 การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชำนอย่างเท่าเทียมกัน	
ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชำน	และกฎหมายแรงงาน
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

3.	 การดูแลและใส่ใจในลูกค้า	และผู้จัดหาสินค้า	โดยรับฟื้ัง 
ความคิดเห็นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า	และ
สร้างความสัมพันธ์	ความผูกพันกับผู้จัดหาสินค้าอย่างยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้างมูลค่าร่วมกัน

4.	 ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ส่งเสริม
และให้ความสำาคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม	และลด								
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และชำุมชำน	โดยยึดมาตรฐานสูงสุด 
ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

5.	 การใส่ใจในชำุมชำนและการพัฒนาสังคม	โดยการสนับสนุน			
การพฒันาชุำมชำนอย่างย่ังยืน	ในทกุชำมุชำนในพืน้ทีป่ระกอบการ	
และสาธารณชำนโดยรวม	

6.	 การกำากับดูแลและรายงาน	ให้มีการติดตามดูแลและรายงาน
กิจกรรมต่างๆ	ที่สำาคัญต่อการดำาเนินงาน	รวมถืึงทางด้าน
สังคม	ให้สาธารณชำนรับทราบทางชำ่องทางต่างๆ	เพื่อรับฟื้ัง
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และนำาข้อเสนอแนะเหล่านั้น
มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7.	 การต่อต้านทุจริต	และคอร์รัปชำัน	โดยจะดำาเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส	และมีจรรยาบรรณ	รวมถืึงการปฏิิบัติตามข้อ
กำาหนด	ระเบียบปฏิิบัติต่างๆ	อย่างเคร่งครัด

การค์ุ้มค์รองสัิทัธิมน์ุษยชื่น์ 
ใน์สัถูาน์ประกอบการ
ตามแนวทางของการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชำนแห่ง
สหประชำาชำาต	ิ(UNGP)	บรษิทั	ปนูซเีมนต์นครหลวง	จำากดั	(มหาชำน)	
มีความเชำื่อมั่นว่า	ธุรกิจจะสามารถืดำารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการให้
ความเคารพและให้ความสำาคัญทางด้านสิทธิมนุษยชำน	โดยผู้ที่มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องยึดถืือและปฏิิบัติตามแนวทาง
ของหลักการเดียวกัน

ธุรกิจจะสามารถืดำารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ					
มีการให้ความเคารพและให้ความสำาคัญ
ทางด้านสิทธิมนุษยชำน

1. การค์ุ้มค์รองสัิทัธิของพัน์ักงาน์

สิทธิของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงาน			
จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านแรงงานทั้งภายในประเทศ
และระดับนานาชำาติในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจอยู่	 
ซึ่งรวมถืึงการปลูกฝ่ังวัฒนธรรมในการทำางานที่ให้ความเคารพต่อ
สิทธิในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม	โดยไม่ปิดกั้นสถืานะของ
ร่างกายและจิตใจ	เชำื้อชำาติและสัญชำาติ	ประเทศต้นกำาเนิดและ
ชำาติพันธุ์	ศาสนา	เพศ	ภาษา	อายุ	สีผิว	การศึกษา	สถืานะทางสังคม	
รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี	หรือสถืานะอื่น	ที่ระบุไว้ในข้อกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ
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1.1 การสัรรห้าและค์ัดีเลือกพัน์ักงาน์ 

กลุ่มบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้กับผู้สมัครงานทุกคนอย่างเท่าเทียม	
โดยไม่คำานึงถืงึเพศสภาพ	ความแตกต่างของรสนยิมทางเพศ	 
ความพกิาร	การศึกษา	เชำื้อชำาติ	อายุ	หรือศาสนา	โดยมั่นใจว่าทาง 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกที่ยุติธรรมและ
โปร่งใส

1.2 การสั่งเสัริมการเร่ยน์รู้และพััฒน์าศักยภูาพัพัน์ักงาน์  

พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเท่าเทียมกันตลอดการว่าจ้างในการทำางาน	รวมถืึง
ได้รับการสนับสนุนให้มีการพูดคุยกับหัวหน้างานอย่างสมำ่าเสมอ
เกี่ยวกับเส้นทางในการพัฒนาการทำางานและการเติบโตในตำาแหน่ง
งานของตนเอง

1.3 การจัดีการค์่าต่อบแทัน์อย่างยุต่ิธรรม 

กลุ่มบริษัทฯ	มีการบริหารค่าตอบแทนที่ตรงกับคุณสมบัติและความ
สามารถืของผู้สมัครงาน	ทั้งนี้	ยังดูแลพนักงานทุกคนให้ได้รับ					
ค่าตอบแทนการทำางานที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน

1.4 การประเมิน์ผูลการปฏิิบัต่ิงาน์ 

กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะปลูกฝ่ังให้พนักงานมีวัฒนธรรมในการ
ทำางานที่ขบัเคลือ่นด้วยการส่งมอบผลงานทีม่ปีระสิทธภิาพ	โดยมี
กระบวนการประเมินผลงานที่ยุติธรรม	รัดกุม	และโปร่งใส	

1.5 การเลิกจ้างห้รือยกเลิกสััญญาจ้าง                                                                                                                                 

กลุ่มบริษัทฯ	ให้ความมั่นใจในความยุติธรรมและความโปร่งใสของ
กระบวนการการเลิกจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง	โดยคำานึงถืึงความ
ต้องการขององค์กรอย่างเหมาะสม	มีการดำาเนินการด้วยขั้นตอน			
ที่โปร่งใสและถืูกต้องตามกฏิหมาย	เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ
การปฏิิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันสำาหรับพนักงาน	

1.6 การสัร้างวิัฒน์ธรรมแห้่งค์วิามห้ลากห้ลายและการอยู่ร่วิมกัน์ 

กลุ่มบริษัทฯ	ส่งเสริมวัฒนธรรมของการทำางานร่วมกันของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง	โดยการให้ความสำาคัญกับความโปร่งใส	
ความเป็นมอือาชำพี	และโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในทกุกจิกรรมที่	 
กลุม่บรษิทัฯ	ดำาเนนิการ	รวมทั้งมีการจัดชำ่องทางการสื่อสาร 
ทีเ่หมาะสมเพือ่ส่งผ่านข้อมูลจากฝ่่ายบริหาร	เพือ่ให้เกิดความเข้าใจ
ไปในทศิทางเดยีวกนั	รวมถืงึการจัดการรับฟื้ังความคิดเห็นของ
พนักงานด้วย	

2. การจัดีการให้้พัน์ักงาน์ปฏิิบัต่ิต่ามแน์วิทัางการค์ุ้มค์รอง 
    สัิทัธิมน์ุษยชื่น์ 

คณะกรรมการบริษัท	คณะผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้ง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือคณะทำางาน	ทั้งในนามหรือ
ภายใต้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	ต้องปฏิิบัติตามแนวทาง
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชำนเดียวกันนี้	หากมีการกระทำาใดที่ละเมิด
ต่อหลักสิทธิมนุษยชำน	กลุ่มบริษัทฯ	จะพิจารณาลงโทษทางด้าน
วินัยตามนโยบายของกลุม่บริษัทฯ	และอาจจะต้องถืกูดำาเนนิคดตีาม
กฎหมายหากการกระทำาดังกล่าวเป็นการกระทำาที่ผิดต่อกฎหมาย
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การบริห้ารค์วิามปลอดีภูัยและอาชื่่วิอน์ามัย 
ใน์การทัำางาน์  
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	มีเป้าหมายด้านความปลอดภัย					
ที่เรายึดมั่นเสมอมาคือ	“ภัยอันตรายต้องเป็นศูนย์”	โดยมีการดูแล
และปฏิิบัติกับพนักงานตลอดจนผู้รับเหมาทุกคนในทุกกลุ่มธุรกิจ
เสมือนหุ้นส่วนที่มีคุณค่าของเรา	และทำาให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะมี
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	พร้อมทั้งได้รับการปกป้อง	ดูแล	ด้วย
ความใส่ใจด้วยแนวทางการบริหารจัดการแบบผู้นำาด้านความ
ปลอดภัยเชำิงรุก	เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
จากการทำางาน	โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย	
ระบบการทำางานที่ปลอดภัย	การจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภัยที่จำาเป็นทั้งหมด	การฝ่ึกอบรมขั้นตอนการปฏิิบัติ
งานที่ปลอดภัย	และการบังคับใชำ้กฎความปลอดภัยอย่างเข้มงวด	

“ภัยอันตรายต้องเป็นศูนย์” 
โดยมีการดูแลและปฏิิบัติกับพนักงาน
ตลอดจนผูร้บัเหมาทุกคนในทกุกลุม่ธุรกจิ
เสมือนหุ้นส่วนที่มีคุณค่าของเรา	 
และทำาให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

ความปลอดภัยบนท้องถืนนและการขนส่งยังคงเป็นความท้าทาย			
ทีส่ำาคญัในภูมภิาคเอเชีำยตะวันออกเฉยีงใต้	เราได้ร่วมมือกบัพนัธมติร
ผู้ขนส่งของเรา	โดยการให้คำาแนะนำาและดำาเนินโครงการต่างๆ	
มากมาย	เพือ่ให้ความรู้และพฒันาทักษะของพนกังานจดัส่ง	รวมทัง้
ปรบัปรงุพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของยานพาหนะให้ดย่ิีงขึน้

ในชำ่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโควิด-19	ถืือเป็นความ
ท้าทายอย่างมากสำาหรับการดำาเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้	เนื่องจาก 
เราต้องดำาเนินการและปรับตัว	เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิิบัติตาม 
ข้อบังคับและคำาแนะนำาทางการแพทย์ทั้งหมดโดยไม่กระทบต่อ 
ขัน้ตอนการปฏิบิตังิานด้านความปลอดภยัและอาชีำวอนามยัทีเ่ข้มงวด
ของกลุ่มบริษัทฯ	และต้องมั่นใจในสุขภาพ	ความปลอดภัย	และ
สวัสดิการของพนักงานและผู้ที่มาเยี่ยมชำมทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่
โรงงานและสำานักงานของกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งไม่พบการรายงาน 
ผู้ติดเชำื้อไวรัสโควิด-19	ในกลุ่มบริษัทฯ	ของเรา

คณะกรรมการบริหารระดบัสงูของทกุบริษทัภายในกลุม่บริษทัฯ	 
ในทกุประเทศ	ผู้จัดการเจ้าของพื้นที่	และหัวหน้างานทุกคน	มีหน้าที่
ในการบังคับใชำ้และกำากับดูแลในการรักษามาตรฐาน	กฎระเบียบ	
ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชำีวอนามัย	ที่อยู่ภายใต้พื้นที่
การควบคุมดูแลของตน	
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การให้้ค์วิามชื่่วิยเห้ลือ และบรรเทัาทัุกข์ของ
สัังค์มจากการแพัร่ระบาดีของเชืื่�อไวิรัสัโค์วิิดี-19
จากการแพร่ระบาดของเช้ืำอไวรัสโควดิ-19	อย่างกว้างขวาง	และแพร่
กระจายไปในทุกภมูภิาคทัว่โลกนัน้	กลุม่บริษัทปนูซเีมนต์นครหลวง	
ที่ดำาเนินธุรกิจในห้าประเทศ	ได้แก่	ประเทศไทย	เวียดนาม	ศรีลังกา	
บงักลาเทศ	และกมัพชูำา	ได้ร่วมส่งมอบสิง่ของทีจ่ำาเป็นแด่บุคลากร
ทางการแพทย์	ชำุมชำน	และเจ้าหน้าที่ท้องถืิ่น	เพื่อบรรเทาทุกข์ของ
ประชำาชำนจากการแพร่ระบาดของเชำือ้ไวรสัโควดิ-19	โดยการบริจาค
ในหลายรูปแบบ	ทั้งเงินชำ่วยเหลือ	ชำุดป้องกันเชำื้อไวรัส	หน้ากาก
อนามัย	เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	ถืุงยังชำีพ	และรวมถืึงผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์		โดยมีรายละเอียดการบริจาคและการชำ่วยเหลือจาก
กลุ่มบริษัทฯ	ที่สำาคัญมีดังต่อไปนี้

บริษัทั ปูน์ซึ่่เมน์ต่์น์ค์รห้ลวิง จำากัดี (มห้าชื่น์)

 ■ บริจาคเงิน	500,000	บาทให้กับสถืาบันการแพทย์
บำาราศนราดูร	เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์สำาหรับผู้ป่วย						
โควิด-19	ผ่านพันธมิตรสื่อ	ชำ่อง	7HD

 ■ ส่งมอบหน้ากากอนามัย	เจลแอลกอฮอล์	อุปกรณ์ป้องกัน 
เชำื้อไวรัส	อาหารแห้ง	แก่ประชำาชำน	สถืานพยาบาลชำุมชำน	และ
หน่วยงานราชำการต่างๆ	ที่ตั้งอยู่โดยรอบหน่วยผลิตของ 
บริษัทฯ	ในจังหวัดสระบุรี	สุพรรณบุรี	สิงห์บุรี	ราชำบุรี	และ
สุราษฎร์ธานี

 ■ ส่งมอบปูนซีเมนต์	100	ตันแก่กระทรวงแรงงาน	เพื่อให้นำาไป
ฝ่ึกวิชำาชำีพชำ่างก่อสร้าง	ให้กับประชำาชำนใน	16	จังหวัด	เพื่อชำ่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของประชำาชำนจากปัญหาการว่างงาน

 ■ ส่งมอบหน้ากากอนามัย	1,000	ชำิ�น	ให้กับนักเรียนตามจังหวัด
ชำายแดนผ่านโรงเรียนตำารวจตระเวนชำายแดน

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (ลังกา) จำากัดี

 ■ มอบปูนซีเมนต์จำานวน	25	ตัน	เพื่อสร้างศูนย์การจัดการ							
เชำือ้ไวรสัโควดิ-19	ที่เมือง	Iranawila	และ	Puttalam	และ
สร้างทีพ่กัช่ัำวคราวสำาหรบัผูป่้วยโควิด-19	ตามโรงพยาบาลหลัก

 ■ บริจาคหน้ากากอนามัยกว่า	21,000	ชำิ�น	และหน้ากาก
พลาสติกกว่า	1,000	ชำิ�น	เพื่อให้บุคลากรที่ทำางานด่านหน้า	 
ในการดูแลผู้ป่วย	และตำารวจ

 ■ จดัหาอาหารแห้งเพือ่ส่งมอบให้พนกังาน	ผูรั้บเหมา	ช่ำางก่อสร้าง	
และชำุมชำนหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณโรงงาน	Puttalam	
กว่า	4,000	ชำุด

 ■ จัดหาอาหารให้แก่ครอบครัวลูกจ้างรายวันใน	Galle	กว่า	140	
ครอบครัว	ด้วยการจัดระดมทุนโดยพนักงานของโรงงาน	
INSEE	Ruhunu
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บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (เวิ่ยดีน์าม) จำากัดี

 ■ บริจาคเงนิ	250	ล้านดง	(VND)	เพือ่สนบัสนนุศนูย์จดัการ 
เชำื้อไวรัสโควิด-19	ในเมอืง	Kien	Giang

 ■ ส่งมอบเจอแอลกอฮอล์กว่า	800	ชำุดให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถืิ่น	
Kien	Luong	และคณะกรรมการประชำาชำน	Kien	Giang

 ■ ส่งมอบหน้ากากอนามยักว่า	4,000	ชำิ�น	ให้กับเจ้าหน้าทีท้่องถืิน่	
Kien	Luong

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (บังกลาเทัศ) จำากัดี

 ■ จดัการพ่นฆ่่าเชืำ�อให้กับชุำมชำนกว่า	1,500	ครัวเรือนทีอ่ยู่ใกล้
โรงงานสองคร้ังต่อสปัดาห์	

 ■ ส่งมอบอาหารแห้งกว่า	1,500	ชุำด	ให้กับครอบครัวคนงานและ
ประชำาชำนในหมูบ้่านใกล้เคียง

 ■ จดัหาอาหารสำาหรับคนงานในโรงงาน	จำานวนสามมื�อต่อวัน						
ในช่ำวงปิดเมอืง	(Lockdown)

บริษัทั ชื่ิป มง อิน์ทัร่ซึ่่เมน์ต่์ ค์อร์ปอเรชื่ั�น์

 ■ มอบหน้ากากอนามยั	5,000	ชำิ�น	และเจลแอลกอฮอล์	500	ขวด
ให้กบัประชำาชำน	และเจ้าหน้าทีท้่องถ่ิืนในเขตใกล้โรงงาน	ได้แก่	
Touk	Meas	และ	Tani	

 ■ มอบอาหารให้ประชำาชำนในเมอืง	Pursat	

การสัื�อสัารและการให้้ค์วิามรู้

นอกเหนือจากการบริจาคในหลายรูปแบบ	ทั้งเงินชำ่วยเหลือ										
ชำุดป้องกันเชำื้อไวรัส	หน้ากากอนามัย	เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	 
ถืุงยังชำีพ	และรวมถืึงผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	 
หน่วยธุรกิจในประเทศต่างๆ	ของกลุ่มบริษัทฯ	ยังได้มีการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกนัเช้ืำอไวรัสโควดิ-19	กบัชุำมชำน	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	
ผ่านการแจกแผ่นพับ	ใบปลิว	แบนเนอร์	คลปิวดิโีอ	และช่ำองทาง 
การสื่อสารต่างๆ	อีกด้วย

โค์รงการสัน์ับสัน์ุน์การพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ของ
ชืุ่มชื่น์และสัังค์มทั่�สัำาค์ัญ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	ให้ความสำาคัญกับการสนับสนุน
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของทั้งในระดับประเทศและระดับ
ชำุมชำนโดยรอบหน่วยผลิตในพื้นที่ต่างๆ	ของทุกประเทศ	 
ที่กลุ่มบริษัทฯ	เข้าไปดำาเนินธุรกิจ	โดยกำาหนดให้ทุกหน่วยผลิตของ
กลุ่มบริษัทฯ	ต้องมีการจัดทำาแผนงานการสร้างความผูกพันกับ
ชำุมชำนเป็นประจำาทุกปี	และครอบคลุมทั้งกิจกรรมความรับผิดชำอบ
ต่อสังคมในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ	(CSR-In	Process)	รวมถืึง
กิจกรรมความรับผิดชำอบต่อสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ดำาเนินธุรกิจ	(CSR-After	Process)	ตลอดจนส่งเสริมให้มีการ
สื่อสารที่ดีกับชำุมชำน	และเปิดกว้างให้ชำุมชำนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและดำาเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชำุมชำนต่างๆ	โดยอาศัย
ความรู้	ความชำำานาญและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นเครื่องมือ
สำาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชำุมชำนและสังคม
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โค์รงการโรงเร่ยน์สั่เข่ยวิ (INSEE Green School)

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษาให้กับสังคมไทย	
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	จึงได้ร่วมมือกับ							
กองบัญชำาการตำารวจตระเวนชำายแดน	หน่วยงานในสังกัดของ
สำานักงานตำารวจแห่งชำาติ	ด้วยการสร้างสถืานศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชำนในพื้นที่ชำายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญอย่างต่อเนื่องเป็น				
ปีที	่11	โดยในปี	2563	ได้สร้างสถืานศกึษาขึน้ใหม่จำานวนหนึง่
โรงเรยีน	โดยใช้ำช่ืำอว่า	“โรงเรียนตำารวจตระเวนชำายแดนปูนอนิทรี	 
50	ปี”	จงัหวดัอำานาจเจรญิ	ถืือเป็นสถืานศึกษาแห่งที่	32	ของ 
โครงการฯ	โดยตลอดระยะเวลาโครงการมีเดก็และเยาวชำนทีอ่าศัย
อยู่ในพืน้ทีห่่างไกลกว่า	52,200	คน	ใน	20	จังหวัดตามแนวชำายแดน
ของประเทศไทย	ได้รับประโยชำน์ด้านการศึกษาจากโครงการ	 
โดยการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน	อาทิ	ภาครัฐและ
เอกชำน	รวมไปถืึงพนักงานด้วยการไปออกค่าย	“อินทรีอาสา”	 
ชำ่วยสร้างโรงเรียน	

โค์รงการสัน์ับสัน์ุน์การพััฒน์าการศ่กษาขั�น์พัื�น์ฐาน์

บริษทั	ปนูซีเมนต์นครหลวง	จำากดั	(มหาชำน)	ตระหนกัถืงึความสำาคญั
ของการศึกษา	จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่	
ทำาการออกแบบและวางแผนโครงการด้านการพัฒนาการศึกษามา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของ
แต่ละโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบพื้นที่โรงงาน	ในเขตอำาเภอแก่งคอย	
จังหวัดสระบุรี	รวมทั้งสิ�น	13	โรงเรียน	ซึ่งให้การดูแลเด็กนักเรียน
กว่า	3,500	คน	สำาหรับในปี	2563	นี้	มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ			
การพัฒนาด้านการศึกษาที่ค่อนข้างหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ของ
แต่ละโรงเรียน	อาทิ	การมอบทุนการศึกษา	โครงการปรับปรุง	
อาคารเรยีน	โครงการจัดซ้ือจดัหาอปุกรณ์และวสัดกุารเรียนการสอน	
โครงการจัดจ้างบุคลากรการศึกษา	เป็นต้น	โดยใชำ้จ่ายงบประมาณ
กว่า	1	ล้านบาท	จากกองทนุพฒันาหมูบ้่านรอบพืน้ทีเ่หมอืงแร่ฯ	เพือ่
การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของเยาวชำนในชำุมชำน	

ทุกหน่วยผลิตของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง	ต้องมีการจัดทำาแผนงาน		
การสร้างความผกูพนักับชุำมชำนเป็นประจำา
ทุกปี	และครอบคลุมทั้งกิจกรรมความ
รับผิดชำอบต่อสังคมในกระบวนการ
ดำาเนินธุรกิจ	(CSR-In	Process)	รวมถืึง
กิจกรรมความรับผิดชำอบต่อสังคมที่ 
ไมเ่ก่ียวขอ้งกบักระบวนการดำาเนนิธรุกจิ
(CSR-After	Process)
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โค์รงการสัวิน์มิ�งมงค์ลเฉลิมพัระชื่น์มพัรรษา 84 พัรรษา

สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชำนมพรรษา	84	พรรษา	เป็นสวนสาธารณะ
ทีบ่ริษทั	ปนูซเีมนต์นครหลวง	จำากดั	(มหาชำน)	จดัสร้างขึน้	เพือ่ถืวาย
เป็นพระราชำกุศล	ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชำนกาธิเบต	
มหาภูมิพลอดุลยเดชำมหาราชำ	บรมนาถืบพิตร	ในหลวงรัชำกาลที่	9	
ทรงมีพระชำนมายุครบ	84	พรรษา	และเป็นสวนสาธารณะที่มี
วัตถืุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพืน้ทีส่เีขยีวให้กบัชำมุชำนใช้ำเป็นแหล่ง
พกัผ่อนหย่อนใจ	ออกกำาลงักาย	เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้	 
จุดจำาหน่ายสินค้าชำุมชำน	รวมทั้งแหล่งศึกษาด้านสถืาปัตยกรรม 
การออกแบบสวนที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์	สิ่งแวดล้อมโดยมี 
กลุ่มเป้าหมายหลักคือประชำาชำนรอบพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ		
นักเรียนนักศึกษาจากสถืาบันการศึกษาต่างๆ	รวมทั้งประชำาชำน
ทั่วไปที่สัญจรเส้นทางหลัก	ได้ใชำ้เป็นแหล่งพักรถื	พักผ่อนหย่อนใจ	
และอุดหนุนสินค้าชำุมชำน

อิน์ทัร่ เวิ่ยดีน์าม ร่วิมมือกับองค์์กรต่่างๆ สัร้างโรงเร่ยน์ให้้กับ
น์ักเร่ยน์กวิ่า 700 ค์น์ทั่�มาจากค์รอบค์รัวิยากจน์

อินทรี	เวียดนาม	ร่วมมือกับคณะกรรมการประชำาชำนของ 
ตำาบล	Kien	Luong	เพือ่จดังานพธีิวางศลิาฤกษ์ของโรงเรียน	Kien	
Binh	2	ที่ตั้งอยู่ในประชำาคม	Kien	Binh	ตำาบล	Kien	Luong		
จังหวัด	Kien	Giang	โครงการนี้มีความหมายมากโดยเฉพาะกับ
ชำุมชำนเพื่อชำ่วยเหลือเด็กนักเรียนกว่า	700	คนที่มาจากครอบครัว 
ที่ยากจนในเขตชำนบทของชำนกลุ่มน้อยเพื่อให้มีโอกาสได้รับ 
การศึกษาในโรงเรียน	โดยอินทรี	เวยีดนาม	ทีเ่ป็นหนึง่ใน 
ผูส้นบัสนนุ	ได้ร่วมกบัคณะกรรมการชุำมชำนของตำาบล	Kien	Luong	
ศนูย์ทดสอบและรบัประกันคณุภาพทีส่าม	(QUATEST	3)	หน่วยงาน	
BSAF	เวียดนาม	และทีป่รกึษาด้านการออกแบบของ	GREENVIET	-	 
ที่ปรึกษาด้านอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และสภาอาคารเขียว
ของเวียดนาม	(VGBC)	โครงการก่อสร้างนี้ซึ่งได้รับการออกแบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว	ได้ใชำ้ปูนซีเมนต์ของอินทรี
ทั้งหมด	และได้รับใบรับรองอาคารเขียวโลตัส	(LOTUS	Green	
Building	Certificate)	ในระดับเหรียญทองจากสภาอาคารเขียว
ของเวียดนาม	โครงการนี้คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย 
ในชำ่วงปลายปี	2564	เพื่อให้สามารถืจัดการเรยีนการสอน 
ในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เคร่ืองใช้ำต่างๆ	 
ทีท่นัสมยัให้กับคณะครแูละนกัเรียนในพืน้ที่

โค์รงการริเริ�มเพืั�อสุัขภูาพัท่ั�ด่ีของชุื่มชื่น์จาก อิน์ทัร่ ลังกา 

หน่วยตรวจสขุภาพทางการแพทย์ประจำาปีได้ถืกูจดัขึน้เพือ่สนบัสนนุ
ชำุมชำนต่างๆ	ที่ตั้งอยู่ภายในรัศมีหกกิโลเมตร	รอบโรงงานเพื่อยก
ระดบัด้านสาธารณสขุของชำมุชำน	สมาชำกิของชำมุชำนประมาณ	575	คน	
ได้รับการบริการนี้จากที่ปรึกษาด้านสุขภาพ	10	คน	ซึ่งรวมทั้ง							
ยารักษาโรคและแว่นสายตาฟื้รีอีกด้วย	โครงการนี้เป็นโครงการ
ความร่วมมือที่เป็นหุ้นส่วนกับสมาคมไลออนส์นานาชำาติ

การให้้ค์วิามรู้ดี้าน์ค์วิามปลอดีภูัยบน์ทั้องถูน์น์จาก อิน์ทัร่ ลังกา 

โครงการผู้พิทักษ์การจราจรในตำาบล	Galle	ถืือเป็นโครงการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานตำารวจศรีลังกาของตำาบล	Galle	
โครงการนี้	ได้จัดขึ้นโดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมรวม	500	คนที่ได้รับ
การฝ่ึกอบรมและได้รับใบรับรองให้เป็นผู้พิทักษ์การจราจร	ซึ่งมี
สมาชำิกชำุมชำนประมาณ	2,000	คนที่ได้รับประโยชำน์โดยตรงจาก
โครงการนี้
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ปัจจุบันมีนักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งรุ่นได้ศึกษาจบตามหลักสูตรนี้
เรียบร้อยแล้ว	และมีนักศึกษา	10	รายจากทั้งหมด	12	รายที่เรียน
จบตามหลักสูตรนี้	และได้เลือกเข้าทำางานกับบริษัทฯ	ส่วนที่เหลือ
อีกสองรายได้เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป

การดีำาเน์ิน์ธุรกิจดี้วิยค์วิามใสั่ใจ 
ใน์สัิ�งแวิดีล้อม   
ระบบการจัดีการสัิ�งแวิดีล้อม

การดำาเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืนเป็นหนึง่ในพนัธสญัญาหลกัที	่กลุม่บริษทั	
ปูนซีเมนต์นครหลวง	ได้ให้ไว้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย	 
การรักษาสมดุลระหว่างกิจกรรมการผลิตและการกำากับดูแล 
สิ่งแวดล้อมจึงถืือเป็นพันธกิจที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทฯ	โดยเพื่อ
สร้างความเชำื่อมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	กลุ่มบริษัทฯ	จงึได้
นำามาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดล้อม	ISO14001	มาเป็น 
กรอบแนวทางปฏิิบัติสำาหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร	โดย	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	ได้รับ
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO14001	อย่างต่อเนื่อง
มากกว่า	20	ปี	โดยขอบข่ายการรับรองระบบมาตรฐานเวอร์ชำั่น
ปัจจุบัน	(ISO14001:2015)	ครอบคลุมทุกกระบวนการสำาคัญ 
ขององค์กร	อาทิ	การทำาเหมือง	การผลิตปูนซีเมนต์	การรับและจ่าย
ปูนซีเมนต์	ตลอดจนการจัดการสินค้าคงคลัง

โค์รงการอาชื่่วิะศ่กษาทั่�สัน์ับสัน์ุน์โดียองค์์กรภูาค์เอกชื่น์ (EVE) 
จาก ชื่ิป มง อิน์ทัร่ซึ่่เมน์ต่์ ค์อร์ปอเรชื่ั�น์

นับตั้งแต่ปี	2560	ก่อนที่โรงงานปูนซีเมนต์จะได้ทำาการเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการ	บริษัท	ชำิป	มง	อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น ได้คัดเลือก
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายรวม	12	คนจากชำุมชำน
ใกล้เคียงทีข่าดแคลนทนุทรพัย์	ไม่สามารถืศึกษาต่อในระดับ
อดุมศกึษาต่อไปได้	โดยได้ให้ทนุการศกึษาเพือ่จัดฝึ่กอบรมเด็ก 
เหล่านีใ้ห้เป็นช่ำางเทคนคิที่มีคุณภาพตามโครงการอาชำีวะศึกษา 
ทีส่นบัสนนุโดยองค์กรภาคเอกชำน	ซึง่เป็นการนำาหลกัสตูรของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์มาปรับใชำ้	โดยพัฒนาร่วมกับสถืาบันโพลีเทคนิค
แห่งชำาติของประเทศกัมพูชำา	ตลอดระยะเวลากว่าสามปีที่นักศึกษา
เหล่านี้ได้รับประสบการณ์ทั้งจากห้องเรียน	และการปฏิิบัติงานจริง
ในโรงงาน	ซ่ึงเมือ่เรียนจบแล้วนกัศกึษาเหล่านีจ้ะได้รับประกาศนยีบตัร
ที่ได้รับการรับรองเพื่อให้สามารถืเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรีโดยใชำ้เวลาศึกษาต่ออีกหนึ่งปี	

การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่ง			
ในพันธสัญญาหลักที่	บริษัท	ปูนซีเมนต์
นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	ได้ให้ไว้กับ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

มาต่รการค์วิบค์ุมและลดีผูลกระทับสัิ�งแวิดีล้อม 

การลดีผูลกระทับและป้องกัน์การเปล่�ยน์แปลงของสัภูาพัภููมิอากาศ

กลุ่มบริษัทฯ	ตระหนักถืึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ							
โดยมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ	และ 
มุง่เน้นการจัดการปัจจยัหลกั	ในการช่ำวยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
อาท	ิการมุง่เน้นการใช้ำวัตถืดุบิและเช้ืำอเพลงิทดแทน	โดยการนำาวัสดุ
ไม่ใชำ้แล้วหรือกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใชำ้เป็นวัตถืุดิบ
และเชำื้อเพลิงทดแทน	การมุ่งเน้นการใชำ้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ	
ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น	โดยการลดอัตราส่วนผสมของปูนเม็ดในผลิตภัณฑ์
ปนูซเีมนต์ให้น้อยลงและให้มคีณุสมบตักิารใช้ำงานทีดี่ย่ิงขึน้อกีด้วย

การลดีการปล่อยมลพัิษสัู่บรรยากาศ 

กลุ่มบริษัทฯ	ให้ความใส่ใจการควบคุมมลพิษในทุกขั้นตอนการ
ผลิต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระบวนการเผาปูนเม็ด	เราได้ติดตั้ง
ระบบบำาบัดฝุ่่นละอองแบบไฟื้ฟื้้าสถืิตย์เพื่อดักจับฝุ่่นละออง	และมี
การตรวจติดตามด้วยระบบตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	 
ฝุ่น่ละออง	ก๊าซซลัเฟื้อร์ไดออกไซด์	และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน		
รวมไปถืึงการควบคุมและติดตามตลอด	24	ชำั่วโมง	โดยควบคุม
ความเข้มข้นของฝุ่น่ละอองไม่ให้เกนิ	50	มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์เมตร	
และควบคุมความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟื้อร์ไดออกไซด์	ที่ไม่เกิน					
30	ส่วนในล้านส่วน	ซึ่งเป็นค่าที่กฎหมายกำาหนด	เพื่อให้มั่นใจว่า
ทุกๆ	ตันของปูนเม็ดที่เราผลิตได้ถืูกผลิตขึ้นภายใต้การดูแลและ
ตรวจติดตามการปลดปล่อยมลพิษที่ดี	

การใชื่้วิัต่ถูุดีิบและเชื่ื�อเพัลิงทัดีแทัน์ 

กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายมุ่งเน้นการนำาเชำื้อเพลิงและวัตถืุดิบทดแทน	
อาทิ	ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม	มาใชำ้ทดแทนเชำื้อเพลิงหลักและ
วัตถืุดิบหลักในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์	โดยการนำาเชำื้อเพลิง
ทดแทนมาใชำ้ในกระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์	สามารถื
ชำ่วยลดปริมาณการใชำ้เชำื้อเพลิงธรรมชำาติที่ใชำ้แล้วหมดไป	ตลอดจน
ชำ่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุ			
การเกิดภาวะโลกร้อน	และมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย	
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การจัดีการทัรัพัยากรน์ำ�า

บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรนำ�า	ด้วยความมุ่งม่ัน
ที่จะดำาเนินการธุรกิจร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนในการใชำ้ทรัพยากร
นำ�าร่วมกับชำุมชำนเพื่อประโยชำน์สูงสุด	โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหาร
จัดการนำ�าและเพิ่มประสิทธิภาพการใชำ้นำ�าต่อหน่วยการผลิต
ปูนซีเมนต์ตามแนวคิด	3Rs	คือ	Reduce	(การลดหรือใช้ำน้อยลง)	
Reuse	(การใช้ำซำ�า)	และ	Recycle	(การแปรรูป)	และการบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรนำ�า	อีกท้ังกลุ่มบริษัทฯ	 
ยังได้ประเมินการใชำ้นำ�าทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดวัฏิจักรชำีวิต
ของผลิตภัณฑ์	(Product	Water	Footprint:	PWF)	เพื่อนำาไป
วิเคราะห์หาขั้นตอนที่มีการใชำ้นำ�าอย่างมีนัยสำาคัญ	และหาแนวทาง
การลดการใช้ำนำ�าในกระบวนการผลิตด้วยวิธีการต่างๆ	โดยเฉพาะ 
การใชำ้นำ�าผิวดิน	ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำานึกให้พนักงาน
ภายในองค์กรร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรนำ�าด้วยการใชำ้นำ�าอย่างรู้คุณค่า	

การจัดีการของเสั่ยและวิัสัดีุไม่ใชื่้แล้วิ 

กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งมั่นในการดำาเนินการตามนโยบายการจัดการของ
เสีย	เพ่ือใช้ำทรัพยากรให้เกิดประโยชำน์สูงสุด	พร้อมท้ังลดปริมาณการ
เกิดของเสียให้น้อยที่สุดโดยใชำ้หลัก	3Rs	ซึ่งประกอบไปด้วย	
Reduce	Reuse	Recycle	ทั้งนี้ของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์	กลุ่มบริษัทฯ	สามารถืจัดการได้เอง	โดยนำามาผ่าน
กระบวนการแปรสภาพเป็นเชำื้อเพลิงทดแทน	เพื่อใชำ้ในกระบวนการ
เผาปูนซีเมนต์	ซึ่งเป็นการยึดมั่นในหลักการการลดปริมาณของเสีย
จากการผลิตท่ีไปฝั่งกลบให้เป็นศูนย์	(Zero	Waste	To	Landfill)	
โดยกลุ่มบริษัทฯ	ตระหนักดีว่าปัญหาการจัดการของเสียเป็นเร่ืองท่ี
ทุกคนท่ีต้องให้ความร่วมมือ	จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม	
และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการของเสีย	ทั้งการจัด
เก็บ	การคัดแยกและการรีไซเคิล	ผ่านโครงการสำาคัญ	อาทิ	
โครงการธนาคารขยะ	(Green	Heart	Bank)	เป็นต้น

การจัดีการค์วิามห้ลากห้ลายทัางชื่่วิภูาพั

การคืนผืนป่าให้กับพื้นที่หลังการทำาเหมือง	โดยการส่งเสริมสภาพ
ระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์	มีความหลากหลายทางชำีวภาพทั้งด้าน		
พืชำพันธุ์และสัตว์ป่า	ให้กลับไปมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพป่าก่อน
การทำาเหมืองมากที่สุด	ถืือเป็นพันธกิจสำาคัญของปูนอินทรี								
ซึ่งได้มีการดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยกระดับการทำางาน					
มาตลอด	โดยกิจกรรมที่สำาคัญ	อาทิ	การปลูกต้นไม้ในพื้นที่สิ�นสุด
การทำาเหมือง	การจัดสร้างโรงเรือนเพาะชำำากล้าไม้โดยมีการเก็บ
เมล็ดพันธ์ุไม้พ้ืนถ่ิืนมาเพาะและนำากลับไปปลูกในแปลงฟ้ื้�นฟูื้	การให้
ผู้เชำี่ยวชำาญจากภายนอกมาทำาการศึกษาสำารวจความหลากหลาย
ทางชำีวภาพพร้อมให้คำาแนะนำาในการจัดทำาแผนงานการส่งเสริม
ความหลากหลายทางชำีวภาพ	ตลอดจนการส่งเสริมความเข้าใจ 
และการยอมรับของชำุมชำนด้วยกิจกรรมเปิดบ้านให้ประชำาชำน													
เข้าเยี่ยมชำม	พร้อมให้มีโครงการมอบกล้าไม้ฝ่ากน้องเยาวชำน 
ในชำุมชำนให้ดูแล
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รายละเอียดของข้อมูล	ตัวชำี้วัดสำาคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(SD	Data)	ในด้านเศรษฐกิจ	(Economic	Performance	Index)	 
ด้านสังคม	(Social	Performance	Index)	และด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Performance	Index)	ต่างๆ	นั้น	ท่านสามารถืศึกษา 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.siamcitycement.com

การพััฒน์ามาต่รฐาน์การจัดีการดี้าน์ 
ค์วิามยั�งยืน์สัู่ระดีับสัากล 
กลุ่มบริษัทฯ	มีความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานแนวปฏิิบัติด้าน
ความย่ังยืนต่างๆ	ครอบคลุมท้ังด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม	ด้านสังคม	
และธรรมาภิบาล	(ESG)	อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล	 
โดยได้เข้าเป็นสมาชำิกของ	WBCSD-CSI	(World	Business	
Council	For	Sustainable	Development	-	Cement	
Sustainability	Initiative)	ตั้งแต่ปี	2558	และเมื่อ	CSI	ได้ยุติการ
ดำาเนินงานลงในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้เข้าเป็นสมาชำิกของ
องค์กรความร่วมมือในระดับสากลของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และ
คอนกรีตที่ตั้งขึ้นใหม่	ชำื่อว่า	“Global	Cement	and	Concrete	
Association”	หรือชำื่อย่อว่า	GCCA	ซึ่งมีวัตถืุประสงค์หลักในการ
ส่งเสริมพัฒนาแนวปฏิิบัติที่เป็นเลิศ	และนวัตกรรมด้านการจัดการ
ความยั่งยืนต่างๆ	ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต	อาทิ	
การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	การจัดการ
ทรัพยากรนำ�า	การส่งเสริมความหลากหลายทางชำีวภาพ	 
ความปลอดภัยและอาชีำวอนามัย	เป็นต้น	ตลอดจนการส่ือสาร	 
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติสำาคัญในการสนับสนุนแนวทางการก่อสร้างอย่างยั่งยืน	

นอกจากนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ	
(MoU)	กับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชำาติ	และ
ทรัพยากรธรรมชำาติช่ืำอว่า	International	Union	for	Conservation	
of	Nature	หรือช่ืำอย่อว่า	IUCN	เพ่ือความร่วมมือในการวางแผน	
และการกำาหนดแผนงาน	การส่งเสริมความหลากหลายทางชำีวภาพ
ในบริเวณภูเขาหินปูนภายในเขตพื้นที่ทำาเหมืองหินของกลุ่มบริษัทฯ	
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย	เวียดนาม	ศรีลังกา	และกัมพูชำา



การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	กำาหนดกรอบ 
การดำาเนินงานสำาหรับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาลสำาหรับ 
กลุ่มบริษัทฯ	อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการดำาเนินการเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	ทั้งนี้	คาดว่าจะมีการอนุมัติกรอบการดำาเนินงานดังกล่าวในปี	2564	

โดย กรอบการดำาเนินงานจะครอบคลุม หัวข้อสำาคัญดังต่อไปนี้ 

 ■ การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชำั้นบรรยากาศ	จะเป็นเป้าหมายต่อเนื่อง	รวมถืึงจะมี 
การปรับเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน�ำาและเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชำีวภาพ 
ให้เป็นปัจจุบัน

 ■ การให้ความสำาคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน	ควบคู่ไปกับการสนับสนุน
โครงการพัฒนาชำุมชำนรอบสถืานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	

 ■ ฝ่่ายบริหารยังคงมุ่งมั่นในการกำากับดูแลกิจการที่ดี	โดยมุ่งหวังให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชำอบและคำานึงถืึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	(ESG)	
ของหน่วยงานกำากับดูแลทั้งในระดับประเทศ	(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสถืาบันไทยพัฒน์)	และระดับสากล	(FTSE4Good)
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน



การลดปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
สู่ชั้นบรรยากาศ	จะเป็น 
เป้าหมายต่อเนื่อง	รวมถึง 
จะมีการปรับเป้าหมายด้าน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาและ
เป้าหมายด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นปัจจุบัน
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การควบคุมภายใน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	กำาหนดให้มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้การดำาเนินงานของ	
บริษัทฯ	เป็นไปตามวัตถืุประสงค์	เป้าหมาย	และสอดคล้องกับ
กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ		
ของบริษัทฯ	โดยที่บริษัทฯ	ได้จัดตั้งหน่วยงาน	Group	Internal	
Audit	and	Compliance	ที่นำาสมัยขึ้น	เพื่อครอบคลุมการปฏิิบัติ
งานของกลุม่บริษัทฯ	ในประเทศไทยรวมถืงึบริษทัย่อยในต่างประเทศ	
รับผิดชำอบกิจกรรมการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการดำาเนินงานด้านธรรมาภิบาล
ของกลุ่มบริษัทฯ	โดยนำาเทคโนโลยีและแนวปฏิิบัติที่ดีที่สุดในโลก			
มาใชำ้	หน่วยงานนี้มีวัตถืุประสงค์หลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ขององค์กรภายใต้การให้คำาแนะนำาเชำิงลึกและอยู่บนพื้นฐานการ
ควบคุมความเสี่ยงที่ดี	ระบบการควบคุมภายในได้ถืูกออกแบบเพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่าการดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง	รวมถืึงลดความเสี่ยงจากการดำาเนินงานและสร้าง
ความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างสมเหตุสมผล

ยิ่งไปกว่านั้น	คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงาน	
Strategic	Planning	and	Transformation	เป็นผู้ดูแลการ
ประเมินความเสี่ยงเชำิงธุรกิจและติดตามผลตามแผนการพัฒนา		
เพื่อลดความเสี่ยง	ซึ่งหน่วยงานนี้มีการทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการดำาเนินงานทางธุรกิจขององค์กร	
และลดความเสี่ยงเชำิงกลยุทธ์และการดำาเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ		
เป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายใน	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับรองระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ในด้านต่างๆ										
ห้าองค์ประกอบ	อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ	COSO	(The	
Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	
Commission)	และแนวทางปฏิิบัติงานที่กำาหนดโดยสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ก.ล.ต.”)	
ดังนี้	คือ

1. การค์วิบค์ุมภูายใน์องค์์กร:	บริษัทฯ	แสดงถืึงความมุ่งมั่นที่จะ	
ส่งเสริมการควบคุมภายในองค์กรตามกรอบโครงสร้าง							
การควบคุมภายใน	โดยการทบทวนภาพรวมนโยบาย	(Policy	
landscape)	ปรับปรุงวิธีการทำางานให้ทันสมัย	และสื่อสาร					
ไปยังพนักงานของบริษัทฯ	ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้แก้ไขและ
ปรับปรุงเอกสารหลักด้านธรรมาภิบาล	เชำ่น	ระเบียบปฏิิบัติ
ขององค์กร	Manual	of	Authorities	กฎบัตรคณะกรรมการ
ชำุดย่อยต่างๆ	รวมถืึงการควบคุมภายในขั้นพื้นฐานเพื่อความ
โปร่งใสและพัฒนาการกำากับดูแลองค์กรใหด้ียิ่งขึ้น

 1)  ทับทัวิน์และปรับปรุงน์โยบาย ขั�น์ต่อน์และวิิธ่การปฏิิบัต่ิ
งาน์ต่่างๆ	อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
และการดำาเนินงานที่เป็นปัจจุบัน	รวมทั้งสอดคล้องกับ
กฎหมาย	ข้อบังคับและข้อกำาหนดต่างๆ	โดยนโยบาย						
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและการกำากับดูแลองค์กร					
จะผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	
ส่วนนโยบายที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานจะผ่านการ
พิจารณาและอนุมัติโดยฝ่่ายจัดการ	และสื่อสารให้
พนักงานรับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถืึงและผ่านชำ่องทาง	
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 2)  สัร้างจิต่สัำาน์่กของพัน์ักงาน์ให้้ต่ระห้น์ักถู่งค์วิามสัำาค์ัญ
ของการค์วิบค์ุมภูายใน์ขั�น์พัื�น์ฐาน์	โดยเริ่มจากการสร้าง
ความเข้าใจในความหมายของความเสีย่งในการดำาเนนิการ	
วิธีการประเมินความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง	
ซึ่งผู้ปฏิิบัติงานจะสามารถืออกแบบการควบคุมภายใน
เพือ่จัดการกบัความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 3)  น์โยบายการรับเรื�องร้องเร่ยน์และแจ้งเบาะแสั	บริษัทฯ		
จัดให้มีชำ่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	
โดยได้จัดทำานโยบาย	และจัดให้มีชำ่องทางการรายงาน				
ชำื่อว่า	INSEE	Speak	Up	โดยชำ่องทางนี้มีการบริหาร
จัดการอย่างมืออาชำีพจากหน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อ
แสดงถืึงความโปร่งใสและยุติธรรม	ชำ่องทางนี้จัดตั้งขึ้น
เพื่อให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ	และคู่ค้า	สามารถืแจ้ง
รายงานและแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทำาผิดที่สงสัย
ว่าเกิดขึน้ทัง้ในด้านการฝ่่าฝ้่นกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคบั	
และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำาเนินงาน	
เชำ่น	การทุจริตเกี่ยวกับการคอร์รัปชำัน	การใชำ้ข้อมูลและ
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ทรัพย์สินของบริษัทฯ	ในทางที่ผิด	เป็นต้น	ทั้งนี้เรื่องที่
ร้องเรียนเข้ามาทางชำ่องทางนี้จะได้รับการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงและนำามาสู่การสอบสวนตามกระบวนการ	และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะ

2. การค์วิบค์ุมการปฏิิบัต่ิงาน์	กิจกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุม	
การดำาเนินงานแบ่งเป็นสองระดับ	คือ	ระดับกลุ่มบริษัท	และ
ระดับบริษัท	โดยในระดับกลุ่มบริษัท	คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มจะทำาการทบทวนผลการปฏิิบัติงานและผลการดำาเนินงาน
ด้านการเงินร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัท
เป็นรายเดือน	ส่วนในระดับบริษัทจะมีการกระทำาในลักษณะ
เดียวกัน	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัททำาการ
ทบทวนผลการปฏิิบัติงานและผลการดำาเนินงานด้านการเงิน
ร่วมกับฝ่่ายจัดการของบริษัทฯ	แล้วนำาเสนอให้คณะเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มทราบ	การประเมินผลการดำาเนินงานด้านการเงิน
ทำาโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติไว้	รวมทั้งเปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงานของปีที่
ผ่านมา

สายงานด้านการเงินและการควบคุมมีส่วนร่วมในการ						
ตรวจสอบการใชำ้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการลงทุน
อย่างใกล้ชำิด	เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามงบประมาณ					
ที่ได้รับอนุมัติและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมำ่าเสมอ

บริษัทฯ	มีการควบคุมให้การดำาเนินงานทางธุรกิจเป็นไปตาม
นโยบาย	ระเบียบปฏิิบัติและการอนุมัติสอดคล้องกับ	Manual	
of	Authorities	และฝ่่ายจัดการจะต้องรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ	หากมีการดำาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักการข้างต้น

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(SAP)	
มาใชำ้ในการดำาเนินงานเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดีขึ้น	และ
ระบบดังกล่าวจะเตือนให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องรับรู้
ถืึงการทำาธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและจัดการกับ
ปัญหาเหล่านั้นได้ทันเวลา	รวมถืึงการรายงานผลดังกล่าวให้				
ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเพื่อวางแนวทางป้องกันต่อไป	

บริษัทฯ	มีการทบทวนการเข้าถืึงระบบสารสนเทศหลักของ 
บริษัทฯ	อย่างเคร่งครัดและสมำ่าเสนอตลอดปี	เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการอนุมัติธุรกรรมบนระบบมีการกำาหนดแบ่งแยกตาม
หน้าที	่(Segregation	of	Duties)	ของพนกังานอย่างเหมาะสม	
และจำากัดการอนุมัติธุรกรรมที่อยู่ในการเฝ่้าระวังอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. การประเมิน์ค์วิามเสั่�ยง	บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อการประเมิน
ความเสี่ยงหลัก	ได้แก่	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การดำาเนินงาน	
การเงิน	และข้อกฎหมาย	ซึ่งความเสี่ยงจากการประเมินจะ			
ถืูกนำาไปแสดงผลให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้เห็น
ถืึงความสำาคัญ	ความรุนแรง	และผลกระทบกับบริษัทฯ	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	(Group	CEO)	จะเป็นผู้กำากับ
ดูแลและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
บริษัทเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิิบัติตามแผนการ
บรรเทา	ความเสี่ยงที่กำาหนดไว้	ในปี	2563	มีการยกระดับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรายงานความเสี่ยงใหม ่
ที่เกิดขึ้นจากสถืานการณ์	COVID-19	ให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

4. ระบบสัารสัน์เทัศและการสัื�อสัารข้อมูล บริษัทฯ	ได้ลงทุน						
ในระบบประมวลข้อมูลและรายงานใหม่ล่าสุดทั้งระบบ	เพื่อ
รองรับการเก็บรักษาข้อมูลที่ถืูกต้องครบถื้วน	การประมวล
ข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา	
สามารถืเข้าถืึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา	ภายใต้ระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสม	เพื่อการวางแผนงานและตัดสินใจในทาง
ธุรกิจได้อย่างฉับไว	อันจะนำามาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ	
นอกจากนี้	ระบบดังกล่าวยังสามารถืเปลี่ยนกระบวนการ
ทำางานเป็นระบบอัตโนมัติ	เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจาก
บุคคลและเพิ่มความถืูกต้องของข้อมูลและสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ในปี	2563	
บริษัทฯ	มีกระบวนการควบคุมภายในที่ดีสำาหรับระบบ
สารสนเทศโดยมีการยกระดับการประเมินความเสี่ยง										
การกำาหนดแผนการบรรเทาความเสี่ยงและการเฝ่้าระวัง						
เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับนโยบายการทำางานจากที่ใดก็ได้	
(Work	From	Anywhere)
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คณะกรรมการเห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	เพียง
พอและเหมาะสม	โดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่
จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีรวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตาม
ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยให้สามารถื
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ
หรือผู้บริหารนำาไปใชำ้โดยมิชำอบหรือโดยไม่มีอำานาจ	รวมถืึงการทำา
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างเพียงพอ	ซึ่งไม่ปรากฏิว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในแต่อย่างใด	อีกทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่พร้อม
รองรับได้ทุกสถืานการณ์

การแต่่งต่ั�งห้ัวิห้น์้างาน์ต่รวิจสัอบภูายใน์และ
งาน์กำากับดีูแลการปฏิิบัต่ิงาน์ของบริษัทัฯ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายรานจัน	ซาชำาเดอวา	ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำารงตำาแหน่ง	Head	of	Group	
Internal	Audit	and	Compliance	ของบริษัทฯ	โดยนายรานจัน	
ซาชำาเดอวา	จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจการเงิน
ระหว่างประเทศและองค์กรและเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล	รัฐฟื้ลอริด้า	สหรัฐอเมริกา		
อกีทัง้ยังเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการปฏิบัิตงิานด้านการตรวจสอบ
ภายในจากหลายหน่วยงานชำั้นนำา	และมีความเข้าใจในการ						
ดำาเนินงานของบริษัทฯ	จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ	นอกเหนือจากการพิจารณาและ
อนุมัติแล้ว	การแต่งตั้ง	ถือดถือน	หรือโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่ง					
ดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชำอบจาก						
คณะกรรมการตรวจสอบ	

หน้าที่ความรับผิดชำอบหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำากับ
ดูแลการปฏิิบัติงานของบริษัทฯ	มีดังนี้

 ■ เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของกลุ่มบริษัทฯ	ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 ■ เป็นผู้นำาและดูแลกิจกรรมของฝ่่ายตรวจสอบภายใน	เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของ 
กลุ่มบริษัทฯ	รวมถืึงงานตรวจสอบภายในเพิ่มเติมอื่นๆ	 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ■ รายงานให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการตรวจ
สอบทราบเป็นประจำาทุกเดือนเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและ
กิจกรรมการตรวจสอบภายในของฝ่่ายตรวจสอบภายใน

 ■ ดำาเนินงานให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	แต่งตั�งผู้สอบบัญชำีอิสระที่มี
ความรู้	ประสบการณ์และความเชำี่ยวชำาญที่เพียงพอ	และ
สามารถืปฏิิบัติงานได้ตามที่กำาหนดในกฎบัตรฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน

 ■ รวบรวมและรายงานให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและ								
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำาทุกไตรมาสเกี่ยวกับ
ผลการดำาเนินงานตามข้อกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ	และความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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การกำากับดูแลกิจการ

1. น์โยบายการกำากับดีูแลกิจการ

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	(“บริษัทฯ”)	ตระหนัก
ถืึงความสำาคัญของการปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	จึงได้ส่งเสริมการกำากับ
ดูแลกิจการให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัทฯ	เพื่อดำารง
ความเป็นบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน	และยกระดับการกำากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ	ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น	คณะกรรมการบริษัท								
มุง่ทีจ่ะกำากบัดแูลกจิการเพือ่ให้นำาไปสูผ่ล	(Governance	outcome)	
เพือ่ให้บริษทัฯ	สามารถืแข่งขนัได้และมผีลประกอบการทีด่โีดยคำานงึ
ถืึงผลกระทบระยะยาว	(Competitiveness	and	performance	
with	long-term	sustainable	growth)	โดยจะต้องประกอบ
ธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม	เคารพสิทธิ	และมคีวามรับผิดชำอบต่อผูถื้ือหุน้
และผู้มีส่วนได้เสีย	(Ethical	and	responsible	business)	เป็น
ประโยชำน์ต่อสังคม	(Good	corporate	citizenship)	และที่สำาคัญ
ต้องทำาให้บริษัทฯ	สามารถืปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง	
(Corporate	resilience)	

คณะกรรมการบริษัท	คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	และพนักงาน	 
ได้ปฏิิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชำอบระมัดระวัง	(Duty	of	care)	
และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร	(Duty	of	loyalty)	และดูแลให้แน่ใจ
ได้ว่าการดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และข้อบังคับ
ต่างๆ	มติทีป่ระชำุมผูถื้ือหุน้	รวมทัง้หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีดี่
สำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน	ปี	2560	(CG	Code)

คณะกรรมการกำาหนดให้บริษัทฯ	นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน	ทั้งของปี	2555	และปี	2560	มาจัดทำา
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิิบัติงาน
ด้านการกำากบัดแูลกจิการทีดี่ของทัง้	กลุม่บรษิทัฯ	โดยเฉพาะอย่างย่ิง
มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล	เป็นตวัแทนในการทบทวน
ความสอดคล้องกับแนวทางด้านการกำากบัดแูลกจิการทีดี่ตาม
มาตรฐานต่างๆ	อย่างน้อยปีละครั้ง	ทั้งที่เป็นมาตรฐานของ	กลต.	
หรือสถืาบันกรรมการไทย	หรือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	โดย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการหารือถืึงสาเหตุและผลกระทบ	 
มีการหารือถืึงสาเหตุและผลกระทบเป็นประจำา	เพื่อการยกระดับ
มาตรฐานยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 
รวมทั้งรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ	และ
คณะกรรมการชำุดย่อย	รวมถืึงผู้บริหาร	มีดังนี้

1)	 ระเบียบปฏิิบัติองค์กร	เป็นกรอบภาพใหญ่ในการบริหาร
จัดการบุคคลต่อไปนี้ในองค์กร	(1)	คณะกรรมการบริษัท	 
(2)	ประธานกรรมการ	(3)	รองประธานกรรมการ	 
(4)	คณะกรรมการชำุดย่อย	(5)	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่	
และ	(6)	คณะเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม	โดยระบุสิทธิ	รวมทั้ง
บทบาทและการทำาหน้าที่ของแต่ละบคุคลข้างต้น	ตวัอย่าง
หวัข้อภายใต้ระเบียบปฏิบัิตอิงค์กร	ที่สำาคัญได้แก่

 ■ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มีหน้าที่ในการ
ให้คำาแนะนำาเรื่องการสรรหาผู้มีคุณสมบัติ	และเสนอชำื่อผู้รับ
ตำาแหน่งกรรมการสำาหรับคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ
ชำุดย่อย	คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	รวมทั้งคณะกรรมการ
บริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม

 ■ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	มีหน้าที่บริหารการดำาเนินงาน
และเป็นประธานของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	โดยมีความ	
รบัผดิชำอบในการดำาเนนิงานใหบ้รรลเุปา้หมายและงบประมาณ
ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ	โดยมีหน้าที่รายงานต่อประธานกรรมการ
และนำาเสนอผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	ให้แก่ที่ประชำุม
ของคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส	

 ■ กรรมการและผู้บริหารของทุกบริษัทในกลุ่ม	มีหน้าที่ต้องแจ้ง
การมีส่วนได้เสียของตนทั้งทางตรงและทางอ้อม	เพื่อให้การ
พิจารณาของทุกบริษัทในกลุ่มทั้งในระดับการประชำุม											
คณะกรรมการบริษัทและการประชำุมคณะผู้บริหารเป็นไป	
อย่างอิสระ

 ■ วิธีการกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ได้แก่	กำาหนดให้	
CEO	ของบริษัทย่อย	มีหน้าที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม	ส่วน	CFO	ของบริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานต่อ	
CEO	ของบริษัทย่อยของตนแล้วและต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	-	กลุ่มการเงินด้วย	นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทย่อย	และผู้แทนซึ่งบริษัทส่งไปทำาหน้าที่ใน									



118

ธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทร่วม	มีหน้าที่ปฏิิบัติงานภายใต้ระเบียบปฏิบิตัอิงค์กร	
กฎบตัรและกฎระเบียบภายในของบริษทัฯ	ด้วย

2)	 กฎบัตรของคณะกรรมการชำุดย่อยและคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม	ระบุองค์ประกอบและคุณสมบัติ	การแต่งตั้ง	วาระ	และ
หน้าที่ความรับผิดชำอบ	ปัจจุบันมีกฎบัตรจำานวนสี่ฉบับคือ	
ของ	(1)	คณะกรรมการตรวจสอบ	(2)	คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	(3)	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	และ	
(4)	คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	

3)	 นโยบายด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาล		
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่างๆ	ที่ครอบคลุม
กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เชำ่น	

 ■ จรรยาบรรณทางธุรกิจ	(Code	of	Business	Conduct)	มีขึ�น
เพือ่ให้มัน่ใจว่ากรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานของกลุม่บริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งหมดปฏิิบัติหน้าที่การงานด้วยความ
ซื่อสัตย์	สุจริต	เพื่อเสริมสร้างและรักษาชำื่อเสียง	ภาพลักษณ์	
ความเชำื่อมั่นขององค์กรในสายตาของบุคคลภายนอก	รวมถืึง
ผู้ถืือหุ้น	นักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ												
ได้กำาหนดไว้	

 ■ นโยบายการกำากับดูแลกิจการจะครอบคลุมถืึงการกำาหนด
นโยบายการดูแลสิทธิและการปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นโดยเท่าเทียม	
การส่งเสริมการใชำ้สิทธิของผู้ถืือหุ้น	ความรับผิดชำอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย	ความรับผิดชำอบของคณะกรรมการ	การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส	รวมถืึงการป้องกันการใชำ้ข้อมูลภายใน	
การป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชำน์		

 ■ นอกเหนือไปจากนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยา
บรรณทางธุรกิจดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น	คณะกรรมการบริษัท
ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวโยงกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ	และ
ระเบียบปฏิิบัติในแต่ละเรื่อง	เชำ่น	นโยบายการรับเรื่องร้อง
เรียนและแจ้งเบาะแส	นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นโยบาย
สิ่งแวดล้อม	นโยบายด้านความรับผิดชำอบต่อสังคม	นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชำัน	ทั้งนี้	ในปี	2563	บริษัทได้รับ

การรับรองต่ออายุสมาชำิกแนวร่วมปฏิิบัติของภาคเอกชำนไทย
ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชำัน	(Collective	Action	Coalition	
Against	Corruption	หรือ	“CAC”)	เป็นครั้งที่สอง	นับได้ว่า
เป็นความสำาเร็จอีกก้าวหนึ่ง

การกำากับดีูแล และการสัรรห้าผูู้บริห้ารระดีับสัูง ของบริษัทัย่อย
และบริษัทัร่วิม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถืึงความรับผิดชำอบในการกำากับ
ดูแลทุกบริษัทในกลุ่ม	จึงได้กำาหนดโครงสร้างของการกำากับดูแล	
ให้ชำัดเจน	อีกทั้งมีการควบคุมภายในที่แสดงถืึงความรับผิดชำอบ
ของผู้นำาของบริษัทย่อย	

Group	CEO	มีหน้าที่ในการกำากับดูแลบริษัทย่อย	และเป็นผู้เสนอ
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกผู้มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการของบริษัทย่อย	โดยเสนอจากสมาชำิกของ
คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งราย	รวมทั้งผู้บริหาร
อาวุโสอื่น	และผู้เชำี่ยวชำาญภายนอก	โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนให้เกิด
ความมั่นใจว่ากรรมการของบริษัทย่อยมีคุณสมบัติและมีความ
สามารถืในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลบริษัทย่อยได้ดี	อีกทั้ง
สามารถืให้ทิศทางการทำางานและมีการถื่ายทอดประสบการณ์จาก 
ผู้เชำี่ยวชำาญภายนอกไปสู่ฝ่่ายจัดการของบริษัทย่อยได้	

CEO	ของแต่ละบริษัทย่อยจะรายงานผลการดำาเนินงานให้แก ่
คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทุกเดือน	ในการประชำุมคณะเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ซ่ึงจัดขึน้เดอืนละสองคร้ัง	เพือ่ให้มกีารหยิบยกประเด็น 
ที่มีความสำาคัญและอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของ 
กลุ่มบริษัทฯ	มาหารือได้อย่างรวดเร็ว	นอกจากนั้นคณะกรรมการ
ของแต่ละบริษัทย่อย	ซึ่งได้รับการพิจารณาเสนอผู้มีคุณสมบัติโดย
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	จะมกีารประชุำม 
รายไตรมาส	โดยทำาหน้าทีพ่ิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการกำากับดูแล
กจิการและมกีารตรวจสอบการทำางานของฝ่่ายจัดการของบรษิทัย่อย	
และ	Group	CEO	ทำาหน้าที่ในการรายงานผลการดำาเนินงานของ
ทุกบริษัทในกลุ่ม	ต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาสเชำ่นกัน
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดโครงสร้างการทำางานของฝ่่ายจัดการ
แบบคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโต							
ในระดับภูมิภาค	นอกจากนี้การบริหารจัดการโดยคณะเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม	มีจุดเด่นหลายประการ	ได้แก่	

1.	 สมาชำกิประกอบด้วย	CEO	ทีอ่ยู่ในประเทศอืน่ทีม่กีารแข่งขนัสงู
และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ	ทำาให้สามารถื
นำายุทธศาสตร์ที่ได้รับแนวทางจากคณะกรรมการบริษัทไป
ปฏิิบัติได้ครอบคลุมภูมิภาค

2.	 มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับภูมิภาค	จากผู้เชำี่ยวชำาญ						
ในสายงานที่สำาคัญ	จนเกิดเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทำางาน	ผ่านรูปแบบการจัดสายงานความเป็นเลิศ	(Excellent	
Platform)	ในด้านทีส่ำาคญั	ได้แก่	ด้านการผลิต	ด้านการจดัซ้ือ
จัดจ้าง

3.	 สามารถืเตรียมการเพื่อให้ความชำ่วยเหลือกันกับบริษัทอื่นๆ	
ในกลุ่ม	โดยการหาบุคลากรในระดับอาวุโสจากส่วนกลาง	เพื่อ
ดูแลงานที่ต้องใชำ้ความเชำี่ยวชำาญพิเศษและเฉพาะทาง	เชำ่น	
ด้านการตลาด	ด้านการควบคุมภายใน	ด้านความปลอดภัย							
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต	ทำาให้มีการยกระดับการทำางานจาก
ระดับประเทศ	ไปสู่ระดับภูมิภาค	และชำ่วยให้แต่ละประเทศ						
ในกลุ่มบริษัทฯ	มีบุคลากรที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน	

เอกสารฉบับเต็ม	และรายละเอียดของแนวปฏิิบัติตามภาพรวม
นโยบายข้างต้น	ปรากฏิในส่วนของรายงานทางการเงิน 
และข้อมูลเพิ่มเติม	ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 
https://www.siamcitycement.com	ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	 
“เอกสารแนบ”
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

1. โค์รงสัร้างการกำากับดีูแลกิจการ

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	มีโครงสร้างการจัดการที่มีการแบ่งแยกบทบาท	หน้าที่	
และความรับผิดชำอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่่ายจัดการ	ออกจากกันอย่างชำัดเจนเพื่อเป็นการ		
ถื่วงดุลอำานาจ	มีความอิสระ	และเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส	สามารถืตรวจสอบได้	โดยมีแผนภาพ					
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ดังนี้

2. ข้อมูลเก่�ยวิกับค์ณะกรรมการบริษัทั

2.1  องค์์ประกอบของค์ณะกรรมการบริษัทั

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	กรรมการที่มีคุณสมบัติ	ความสามารถื	ความเป็นอิสระ	และความ
หลากหลายด้านเพศและอายุ	ทักษะความชำำานาญและประสบการณ์	และมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ					
ที่เหมาะสม	มีจำานวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่ง	คณะกรรมการมีความเห็นว่าขนาดและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะกับขนาด	ประเภท	และความซับซ้อนของธุรกิจบริษัทและ
สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ค์ณะกรรมการบริษัทั

ค์ณะกรรมการต่รวิจสัอบ ค์ณะกรรมการธรรมาภูิบาล

ห้น์่วิยงาน์กำากับดีูแลองค์์กร ค์ณะกรรมการสัรรห้า
และพัิจารณาค์่าต่อบแทัน์

ห้น์่วิยงาน์บริห้ารค์วิามเส่ั�ยง

ค์ณะเจ้าห้น์้าทั่�บริห้ารกลุ่ม



121
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ข้อบังคับของบริษัทฯ	กำาหนดว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน	และไม่เกิน	13	คน		

ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจำานวน	10	คน	ดังนี้

 ■ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	(รวมกรรมการอิสระแล้ว)	เจ็ดคน	
ทำาหน้าที่ในคณะกรรมการชำุดย่อยต่อไปนี้	

• 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และเป็นกรรมการอิสระสามคน	

• 	 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
สองคน	โดยเป็นกรรมการอิสระหนึ่งคน

• 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารห้าคน	โดยเป็นกรรมการ
อิสระหนึ่งคน

 ■ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสองคน	ทำาหน้าที่ในคณะเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม	

 ■ รายชำื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ	ดังที่ปรากฏิใน
หนังสือรับรอง	ได้แก่	นายพอล	ไฮนซ์	ฮูเกนโทเบลอร์	        
นายวันชำัย	โตสมบุญ	นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม	และนายศิวะ							
มหาสันทนะ	สองในสี่คนลงลายชำื่อร่วมกันและประทับตรา
สำาคัญของบริษัทฯ

2.2  รายชื่ื�อค์ณะกรรมการบริษัทั

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1.	 นายพอล	ไฮนซ์	ฮูเกนโทเบลอร์		
ประธานกรรมการ

2.	 นายวันชำัย	โตสมบุญ	
กรรมการ

3.	 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล	
กรรมการ

4.	 นายเบนจามิน	เฮอร์เรนเดน	เบิร์กส	
กรรมการ

5.	 นายสตีเฟื้น	แพทริก	กอร์	
กรรมการ

6.	 ดร.	สุนีย์	ศรไชำยธนะสุข	
กรรมการอิสระ

7.	 นายชำรินทร์	สัจจญาณ	
กรรมการอิสระ

8.	 นายโรเบิร์ต	เอ็กเบิร์ต	โจฮานเนส	แวน	เดอ	เฟื้ลต์ซ	 
แวน	เดอ	สลอท	
กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

9.	 นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม	
กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

10.	 นายศิวะ	มหาสันทนะ		
กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- 
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	

เลขานุการบริษัท	ได้แก่	นางภัชำฎา	หมื่นทอง
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2.3  บทับาทัห้น์้าทั่�ของค์ณะกรรมการบริษัทั 

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชำอบ 
ของคณะกรรมการเป็นอย่างดี	มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที ่
ความรับผิดชำอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร	
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มที่ชำัดเจน	โดยแยกบุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม	เพื่อเป็นการถื่วงดุลอำานาจและเป็นการบริหาร 
อย่างโปร่งใส	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการ	มีระบุรายละเอียดชำัดเจนในระเบียบปฏิิบัติองค์กร		

หน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัท	ได้แก่	การปฏิิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	ตั้งมั่นอยู่กับหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชำอบโดยตรงต่อ
การกำาหนดทิศทางของธุรกิจ	ตลอดจนควบคุมดูแลและติดตาม
ให้การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ	เป็นไปอย่างโปร่งใสและมปีระสิทธภิาพ
	และระเบียบปฏิิบัติองค์กรได้ระบุหน้าที่เฉพาะเจาะจงของ 
คณะกรรมการบริษัทและระบุหน้าที่ของประธานกรรมการ	ได้แก่	
ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และเป็นผู้นำา
ของคณะกรรมการบริษัท	ทำาให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกัน
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชำุดย่อยในเรื่อง
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการและของกลุ่มบริษัทฯ	ทำาหน้าที่เป็น
ตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทในการกำากับดูแล	และให ้
คำาแนะนำาต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มในด้านการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ	และการจัดการโครงสร้างการบริหาร

รายละเอียดบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชำอบของคณะกรรมการ	
ประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปรากฏิใน
เอกสารแนบ	

3. ค์ณะกรรมการชืุ่ดีย่อย

ค์ณะกรรมการต่รวิจสัอบ

1.	 ดร.	สุนีย์	ศรไชำยธนะสุข	
ประธาน

2.	 นายชำรินทร์	สัจจญาณ	
กรรมการอิสระ

3.	 นายโรเบิร์ต	เอ็กเบิร์ต	โจฮานเนส	แวน	เดอ	เฟื้ลต์ซ	 
แวน	เดอ	สลอท	
กรรมการอิสระ

โดยมีนางชำฎาภรณ์	ฐิติสวัสดิ�		Head	of	Internal	Audit	เป็น
เลขานุการ

ปัจจุบัน	สมาชำิกกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน	และมีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัท	ทั้งนี้มีกรรมการสองท่านที่มีการศึกษาด้านบัญชำี	ได้แก่	
ดร.	สุนีย์	ศรไชำยธนะสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และ	 
นายโรเบิร์ต	เอก็เบิร์ต	โจฮานเนส	แวน	เดอ	เฟื้ลต์ซ	แวน	เดอ	สลอท	
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

1.	 นายสตีเฟื้น	แพทริก	กอร์	
ประธาน	

2.	 นายชำรินทร์	สัจจญาณ	
กรรมการอิสระ

3.	 นางภัชำฎา	หมื่นทอง	
สมาชำิก

โดยมีนางภัชำฎา	หมื่นทอง	เลขานุการบริษัท	เป็นเลขานุการ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.	 นายพอล	ไฮนซ์	ฮูเกนโทเบลอร์	
ประธาน	

2.	 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล	
กรรมการ

3.	 นายวันชำัย	โตสมบุญ	
กรรมการ

4.	 นายเบนจามิน	เฮอร์เรนเดน	เบิร์กส	
กรรมการ

5.	 นายโรเบิร์ต	เอ็กเบิร์ต	โจฮานเนส	แวน	เดอ	เฟื้ลต์ซ	 
แวน	เดอ	สลอท	
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวอนุตตรา	พานโพธิ�ทอง	สมาชำิกคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม	เป็นเลขานุการ

บทับาทัห้น์้าทั่�ของค์ณะกรรมการชืุ่ดีย่อย

เพื่อให้เรื่องสำาคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ	
ในการปฏิิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท
จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชำุดย่อย	เพื่อกลั่นกรองงานต่างๆ		ซึ่ง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อการปฏิิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท	โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการชำุดย่อย
แต่ละชำุด	กำาหนดบทบาท	หน้าที่	รับผิดชำอบ	กระบวนการทำางาน	
การประชำุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชำัดเจน	

รายละเอียดขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่	และบทบาทความรับผิดชำอบ
ของคณะกรรมการชำุดย่อย	ปรากฏิในเอกสารแนบ		

4. ผูู้บริห้าร

4.1 รายชื่ื�อและต่ำาแห้น์่งของผูู้บริห้าร

รายนามผู้บริหารจำานวนหกคน	ซึ่งเป็นสมาชำิกคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	มีดังต่อไปนี้	

1.	 นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	(Group	CEO)

สมาชำิก	ประกอบด้วย

2.	 นายศิวะ	มหาสันทนะ	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- 
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	

3.	 นายฟื้ิลลิป	เบอนาร์ด	ริชำาร์ท	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	 
(เวียดนาม)	จำากัด

4.			 นายมาร์ก	อนาโตล	ชำมิดต์	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มการเงิน

5.			 นางสาวอนุตตรา	พานโพธิ�ทอง		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

6.			 นายเบนจามิน	วิลเลี่ยม	พินนีย์	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	–	กลุ่มงาน		Strategy	
Transformation	and	Performance	



124

ธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ

โค์รงสัร้างค์ณะเจ้าห้น์้าทั่�บริห้ารกลุ่ม

ประธาน์เจ้าห้น์้าทั่�บริห้ารกลุ่ม
นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม

สัมาชื่ิก
(Group CFO)

นายมาร์ก	อนาโตล	ชำมิดต์

สัมาชื่ิก
(CEO SCCC-TH)

นายศิวะ	มหาสันทนะ

สัมาชื่ิก
(CEO SCCVN)

นายฟื้ิลลิป	เบอนาร์ด		ริชำาร์ท์

สัมาชื่ิก
(Group HR and Talents)

นางสาวอนุตตรา	พานโพธิ�ทอง

สัมาชื่ิก
(Group Strategy, 

Transformation and 
Performance)

นายเบนจามิน	วิลเลี่ยม	พินนีย์

ตามที่หลักเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนดให้ผู้บริหารหมายถืึง	
ผู้บริหารสูงสุด	และผู้บริหารสี่รายแรกในลำาดับต่อไปรวมถืึงผู้ที่อยู่
ในลำาดับเดียวกัน	(หากมี)		ดังนั้นผู้บริหารสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	
หมายถืึงบุคคลที่อยู่ในแผนภูมิข้างต้น			

ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ	คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	 
ใชำ้กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
ธุรกิจให้เป็นแนวทางเดียวกัน	โดยรวมศนูย์การทำางานด้านเดยีวกนั
ของทกุบริษทัย่อยเข้าด้วยกัน	รวมทัง้ใช้ำประสบการณ์และ 
ความสนับสนุนในเรื่องสิ่งอำานวยความสะดวกในการทำางานจาก
บริษัทที่มีขนาดใหญ่และดึงจุดเด่นของแต่ละบริษัทย่อยมา 
ขยายผลใชำ้กับกลุ่มบริษัทฯ	

ทำาให้สามารถืปรับตัวให้สอดคล้องกับสถืานการณ์ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างยั่งยืน	 
แม้ในชำ่วงวิกฤตใหญ่ๆ	ซึ่งส่งผลกระทบทั่วโลก	เชำ่นผลกระทบ 
จากโควิด	-	19

สำาหรับการพัฒนาความเป็นเลิศของกลุ่มบริษัทฯ	หรือ	INSEE		
Group	Exellence	มีการพัฒนาในหลายทิศทาง	และจะเพิ่มขึ้นใน
ลำาดับต่อไป	โดยในปี	2563	มีการพัฒนาความเป็นเลิศระดับกลุ่ม
ในเรื่องต่อไปนี้	ความเป็นเลิศด้านกระบวนการผลิต	(INSEE	
Operation	)	ความเป็นเลิศด้านการตลาดและการขาย	(INSEE	
Commercial	Excellence)	ความเป็นเลิศด้านบุคคลากรและ
องค์กร	(INSEE	People	Excellence)	ความเป็นเลิศด้านการเงิน	
(INSEE	Finance	Excellence)	โดยเน้นการทำางานแบบคณะทำางาน
เพื่อความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ	มีสมาชำิกจากบริษัทใหญ่และ
บริษัทย่อยที่มีศักยภาพ	เชำ่น	คณะทำางานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
คณะทำางานพิจารณาโครงการการลงทุน	เป็นต้น
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4.2  น์โยบายการจ่ายค์่าต่อบแทัน์กรรมการบริห้าร และผูู้บริห้าร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	 
อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในธุรกิจปูนซีเมนต์ชำั้นนำา	และมีจูงใจให้
ดำาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว	เชำ่น	โครงการให้
สิทธิเข้าร่วมโครงการลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทฯ	
ซ่ึงมรีะยะเวลาของโครงการเจ็ดปี	สิ�นสดุปี	2565	มเีพือ่เป็นแรงจงูใจ
ในการปฏิบัิตงิานและร่วมทำางานกบับริษทัฯ	ในระยะยาว	รายละเอียด
โครงการมีการกำาหนดเงื่อนไขการถืือครองหลักทรัพย์ตลอดระยะ
เวลาโครงการ	และเงินส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบ	คิดตามอัตราส่วน 
ผลตอบแทนต่อเงนิลงทนุ	(ROIC)	โดยบรษิทัฯ	ได้เปิดเผยรายละเอยีด
ของโครงการแก่สาธารณชำนแล้ว	เมื่อเดือนมกราคม	ปี	2559

ส่วนการให้โบนัสประจำาปีหรือเป้าหมายระยะสั้น	จะขึ้นอยู่กับ 
ผลการปฏิิบัติหน้าที่	ผ่านตัวชำี้วัดผลการทำางานประจำาปีที่เป็น 
รูปธรรม	และสอดคล้องทั้งด้านผลการดำาเนินงานทางธุรกิจและ
ศักยภาพความเป็นผู้นำา	

ทั้งนี้แผนงานเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทนทั้งหมด	จะอยู่ภายใต้
นโยบายและแนวทางที่ได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทอย่างชำัดเจน	และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักการจ่ายค่าค่าตอบแทน 
ผู้บริหารประจำาปี	2563	แล้ว	และเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลตาม 
ที่ฝ่่ายจัดการเสนอ

4.3  จำาน์วิน์ค์่าต่อบแทัน์รวิมของกรรมการบริห้ารและผูู้บริห้ารทั่� 
ไดี้รับจากบริษัทัและบริษัทัย่อย

สำาหรับปี	2563	ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	ภายใต้นิยามของ
ประกาศสำานักงาน	ก.ล.ต.	ได้รับค่าตอบแทนรวมจำานวน	
122,933,511	บาท	ซ่ึงเมือ่เปรยีบเทียบกับค่าตอบแทนรวมทัง้หมด
ของกลุม่บรษิทัฯ	คิดเป็นร้อยละ	2.84	องค์ประกอบหลักของค่า
ตอบแทนผู้บริหาร	คือ	เงินเดือนพนักงาน	โบนัสสำาหรับผลประกอบ
การปีที่ผ่านมา	ค่าตอบแทนอื่น	ได้แก่	เงินสมทบเข้ากองทุนสำารอง
เลี้ยงชำีพ	จำานวน	2,611,500	บาท	และรถืยนต์เพือ่ใช้ำในการปฎบิตัิ
หน้าที	่และผูบ้ริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการใน
บริษัทย่อยแต่อย่างใด	

ในกลุ่มผู้บริหารนี้	มีสองคนเป็นกรรมการบริหาร	และได้รับ 
ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการตามมติที่ประชำุมผู้ถืือหุ้น	 
จำานวน	2,662,500	บาท	อีกส่วนหนึ่งด้วย

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชำน์ค้างจ่าย	คือ	โบนัสสำาหรับ 
ผลประกอบการปีที่ผ่านมา	สำาหรับผู้บริหารและกรรมการ	 
โดยบริษัทฯ	จ่ายในไตรมาสแรกของปีถืัดไป	หลังจากเสนอให้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอความ
เห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	(กรณีโบนัสกรรมการ)	หรืออนุมัติ	 
(กรณีโบนัสผู้บริหาร)	แล้วแต่กรณี	ซึ่งมีจำานวนค้างจ่ายประมาณ	
15,801,828	บาท

ทัง้นี	้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคล	รวมทัง้การเข้าร่วม
ประชำุมในปี	2563	ปรากฏิในหัวข้อรายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ	
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ธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ จำาน์วิน์พัน์ักงาน์ (ค์น์)

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ 3,186

กลุ่มธุรกิจคอนกรีต	หิน	และทราย	 688

กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 632

กลุ่มธุรกิจการค้า 15

ธุรกิจอื่นๆ 213

รวิม 4,734

5. บุค์ลากร 

ณ	สิ�นปี	2563	กลุ่มบริษัทฯ	มีพนักงานทั้งหมด	4,734	คน	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
จำานวนทั้งสิ�น	4,325,606,595	บาท	ซึ่งผลตอบแทน	ได้แก่	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	เงินโบนัส	เงินสมทบ
ประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชำีพ	

จำานวนพนักงานของบริษัทฯ	ตามกลุ่มธุรกิจ

กองทัุน์สัำารองเล่�ยงชื่่พั

บริษัทฯ	มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชำีพของบริษัทฯ	ปฏิิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาลการลงทุนสำาหรับผู้ลงทุนสถืาบัน	(Investment	Governance	Code:	“I	Code”)	และ
สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชำีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่าง 
รับผิดชำอบโดยคำานึงถืึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(Environmental,	Social,	and	
Governance:	“ESG”)	และใชำ้หลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นแนวทางการลงทุนที่นำาไปสู่ประโยชำน์ที่ดี
ทีส่ดุในระยะยาวสำาหรบัสมาชำกิกองทนุหรือพนกังานของบริษทัฯ	เนือ่งจากกองทนุสำารองเลีย้งชีำพถืือเป็น 
กองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน	นอกจากนี้	ยังสนับสนุนให้กองทุนให้สิทธิพนักงาน 
ในการเลือกรูปแบบการออมให้ตรงกับวัตถืุประสงค์การออมของพนักงานแต่ละคน	(INSEE	Choice)



127

รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

น์โยบายใน์การพััฒน์าบุค์ลากร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับบุคลากร	เนื่องจากถืือว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	และเป็นรากฐานที่สำาคัญที่สุด
ของความยั่งยืนและการดำาเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	เชำื่อมั่นว่าความสำาเร็จ
และการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีค่านิยมและ
สมรรถืนะที่สอดคล้องกับทิศทาง	เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ	ในระดับภูมิภาค	และการตอบสนองต่อการเติบโตตาม 
สายอาชำีพของพนักงาน	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำา	ความรู้	
ความสามารถื	ตลอดจนทักษะการปฏิิบัติงาน	การคิดริเริ่มและ 
การจัดการที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากลที่สอดคล้องกับงาน
ในปัจจุบันและอนาคต	รวมถืึงเตรียมพร้อมสำาหรับการเติบโตของ
พนักงานเพื่อนำาพาองค์กรสู่การเป็นผู้นำาด้านธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 
ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคเอเเชำียตะวันออกเฉียงใต้

รวมทั้งฝ่่ายจัดการได้ส่งเสริมการทำางานเป็นทีมและมุ่งเน้นให้
พนักงานเป็นคนดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	อยู่ร่วมในชำุมชำนด้วยความ
ชำ่วยเหลือเกื้อกูล	ใส่ใจในความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับสิ่งแวดล้อม	และสังคมโดยรวม	ทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้มี
ส่วนร่วมในการบรหิารจัดการ	และเป็นกลไกสำาคญัในการขบัเคลือ่น
องค์กรสู่การแข่งขัน	สร้างสิ่งที่ดีที่สุดและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับ
พนักงานทุกคน	องค์กร	และสังคม	

ในปี	2563	คณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มความสำาคัญกับบุคลากรใน
หลายด้าน	เชำ่น	อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ครอบคลุมการติดตามดูแล	 
การกำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำางานสำาหรับผู้บริหาร
ระดับสูงขึ้นไปทุกตำาแหน่ง	รวมทั้งแผนสืบทอดตำาแหน่งและวิธีการ
พัฒนาบุคลากรในภาพรวม	

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท	ได้ยกระดับความสำาคัญในเรื่อง
การกำาหนดนโยบายทรัพยากรบุคคลสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	ให้ม ี
ความสำาคัญเทียบเท่ากับเรื่องนโยบายด้านธรรมาภิบาลและ
นโยบายที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินที่สำาคัญซึ่งอยู่ใน
แผนผังนโยบายที่คณะกรรมการให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ	และ
นโยบายทรัพยากรบุคคลสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	ดังกล่าวมีการจัดทำา
ขึ้นโดยมีมาตรฐานระดับสากล	และจัดทำาภายใต้คำาแนะนำาของ 

ที่ปรึกษาด้านการบริหารบุคลากรระดับสากล	ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทด้วยความเห็นชำอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนเห็นว่านโยบายด้านบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม	 
จึงอนุมัติตามที่ฝ่่ายจัดการนำาเสนอ

แน์วิทัางและรูปแบบการพััฒน์าบุค์ลากร

บริษัทฯ	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อินทรี	(INSEE	Academy)	อยู่ภายใต้
สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร	(People	and	
Organizational	Performance)	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
แผนกลยุทธ์ด้านการพฒันาบุคลากรของกลุม่บริษทัฯ	โดยการพฒันา
มีการวางแผนให้ครอบคลุมแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนา
บุคลากรในแต่ละสายธุรกิจ	เชำ่น	ธุรกิจคอนกรีต	หิน	และทราย	 
เพื่อการก่อสร้าง	ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	(วัสดุตกแต่งเพื่องาน
สถืาปัตยกรรมคอนวูด	คอนกรีตมวลเบาอินทรีซุปเปอร์บล๊อก	 
และปนูสำาเร็จรปู)	ธรุกจิการจดัการพฒันาเช้ืำอเพลงิและวตัถุืดบิทดแทน	
ธุรกิจด้านบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมอินทรีอีโคไซเคิล	และ
ธุรกิจการค้า	เป็นต้น	โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรี	มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรผ่านหลักสูตรที่หลากหลายและวางแผนโครงสร้างการ
เรียนรู้ที่สนับสนุนการฝ่ึกฝ่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าง
ยั่งยืน

ด้านรูปแบบการพัฒนาบุคลากร	ด้วยบริษัทฯ	มีความเชำื่อมั่นว่า 
ควรมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำานึก	ความรู้	และมีความเข้าใจอย่างแท้จริง
ในการนำาองค์ความรู้	ไปสูก่ารพัฒนาการปฏิบัิตงิานและมกีารบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชำอบของตน	เพื่อให้
สามารถืบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงให้
ความสำาคัญในการพัฒนาระบบและมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัย	โดยใชำ้หลักการเรียนรู้ตามรูปแบบ	70-20-10	ซึ่ง
สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจและเหมาะกับกลุ่มพนักงาน	คือให้มี
การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทีมี่คณุค่าต่อการปรับปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ขององค์กร	ร้อยละ	70	และมีการสอนงานร้อยละ	20	และเป็นการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกร้อยละ	10	ในการ
นี้บริษัทฯ	จึงส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าถืึงการเรียนรู้ได้ 
ทุกที่	ทุกเวลา	ที่ต้องการให้มากที่สุดผ่านระบบบริหารจัดการ 
การเรียนรู้ที่ทันสมัย	ซึ่งพนักงานสามารถืเข้าระบบเพื่อค้นหาและ
เลอืกหลกัสตูรทีต้่องการฝึ่กอบรมผ่านคอมพวิเตอร์หรอืสมาร์ทโฟื้น	
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ธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ

ซึ่งมีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ	อาทิ	การเรียนรู้ใน 
รูปแบบห้องเรียน	การฝ่ึกปฏิิบัติ	บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น
เฉพาะสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	และการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง
สำาหรับเรียนรู้ร่วมกันในระดับภูมิภาค	นอกจากนี้บริษัทฯ	จัดให้มี
ระบบการบริหารจัดการความรู้ในระดับกลุ่มบริษัทฯ	รวมถืึงการ
แลกเปลี่ยน	แบ่งปันและจัดเก็บความรู้ที่สำาคัญภายในองค์กรเพื่อ
การนำาไปใชำ้ให้เกิดประโยชำน์สูงสุด	ซึ่งเป็นรากฐานของการนำาไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับ
องค์กร

สำาหรับแผนพฒันาบุคลากรของกลุม่บริษัทฯ	มกีารจัดทำาแผนพฒันา
สำาหรับพนักงานทุกระดับ	ทั้งในด้านเทคนิคของงาน	การพัฒนา
จิตสำานึกด้านคุณธรรม	จรรยาบรรณทางธุรกิจ	รวมทั้งการพัฒนา
ความเป็นผู้นำาและให้โอกาสในการก้าวหน้าแก่พนักงานทั้งในด้าน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบริษัทในกลุ่มและการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการเติบโตในสายอาชำีพและบริษัทฯ	ต้องการให้มั่นใจ
ได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นต่อการปฏิิบัติงาน
ตามหน้าที่รับผิดชำอบได้อย่างถืูกต้องปลอดภัย	มีประสิทธิภาพ	 
ตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำาหนด	เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์และ
การบริการส่งมอบถืึงมือลูกค้า	คู่ค้าทางธุรกิจ	บุคคล	และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว	มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุด

การบริห้ารจัดีการแผูน์สัืบทัอดีต่ำาแห้น์่ง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องการเตรียมความพร้อม
ในด้านบุคลากร	รวมถืึงกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 
โดยเฉพาะในตำาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานอันสำาคัญ	ดังจะเห็นว่า 
ในปี	2563	มีการแก้ไขการมอบหมายหน้าที่ดูแลบุคลากรให้แก่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เพื่อให้เกิดความ
เชำื่อมั่นและฝ่่ายจัดการมีการปฏิิบัติงานด้านแผนสืบทอดตำาแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างสมำ่าเสมอ	โดยแผนสืบทอดตำาแหน่งเริ่มตั้งแต่แนวทาง
การประเมินกลุ่มพนักงานผู้มีความสามารถืและศักยภาพที่จะ
เติบโตขึ้นสู่ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง	ในตำาแหน่งสำาคัญของ 
สายงานต่างๆ	ในองค์กร	จากนั้นมีการวางแผนพัฒนารายบุคคล
เพื่อให้มีความพร้อมในการขึ้นสู่ตำาแหน่งตามชำ่วงเวลาและความ
จำาเป็นทางธุรกิจ	ซึ่งอาจต้องผ่านการพัฒนาในหลายรูปแบบ	เชำ่น	

การพัฒนาภาวะผู้นำา	การรับการโค้ชำจากผู้บริหาร	การแลกเปลี่ยน
พนักงานในระดับภูมิภาคเพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำางานใน
ระดับที่เป็นสากล	การมอบหมายให้เป็นผู้นำาการบริหารโครงการ
สำาคัญ	เป็นต้น

ข้อมูลการฝึกอบรมและพััฒน์าพัน์ักงาน์

ในปี	2563	ที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้อินทรี	ได้จัดการฝ่ึกอบรมและ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ	ให้กับพนักงาน	ในกลุ่มต่างๆ	อาทิ

1.	 กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้นำา	(Leadership	Development	
Program)	และหลักสูตรพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 
ผู้บริหารระดับสูง	(Transitional	Development	Program)	

2.	 กลุ่มหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิคและสายวิชำาชำีพ	(Technical/
Functional	Development	Program)	

3.	 กลุม่หลกัสตูรพฒันาพนกังานใหม่	(Induction	&	On-boarding	
Program)	

4.	 กลุ่มหลักสูตรด้านความปลอดภัยและการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน	(OH&S	and	Sustainable	Development	Program)	

5.	 กลุ่มหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ	(English	Proficiency	
Development	Program)	

6.	 กลุ่มหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบ	Digital	Learning	

7.	 กลุ่มหลักสูตรด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

การฝ่ึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	(จำานวนชำั่วโมงเฉลี่ยต่อคน)
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

22.55 25.51 26.84

ค่าใช้ำจ่ายการฝึ่กอบรมและพัฒนาพนักงาน	(จำานวนเงินบาทเฉล่ียต่อคน)
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

6,630.58 6,548.82 8,891.35

รวมค่าใชำ้จ่ายต่อปี	โดยไม่รวมค่าที่พัก	ค่าเดินทาง	และค้าใชำ้จ่ายอื่นๆ
(ล้านบาท)

30.9 23.9 32.2

ห้มายเห้ตุ่: 

1.		 ปี	2561	และ	ปี	2562	ข้อมูลเฉพาะบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในประเทศไทย	ปี	2563	ข้อมูลรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ

2.	 ศูนย์การเรียนรู้อินทรีมุ่งเน้นสร้างความสามารถืของ	“People	Developer”	หรือการฝ่ึกสอนให้หัวหน้างาน	หรือ 
	 พนักงานที่มีความเชำี่ยวชำาญภายในเป็นผู้สอนงานหรือผู้ฝ่ึกสอนภายใน	จึงทำาให้บริษัทฯ	สามารถืลดการพึ่งพา 
	 ผู้เชำี่ยวชำาญจากภายนอกบริษัทฯ	ส่งผลให้ค่าใชำ้จ่ายในการอบรมและพัฒนาพนักงานลดลงอย่างเป็นลำาดับ			

การค์ุ้มค์รองสัิทัธิมน์ุษยชื่น์ทั่�ปูน์อิน์ทัร่

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีความเชำื่อสอดคล้องกับแนวทาง
ของหลักการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชำนแห่งสหประชำาชำาติ	
(UNGP)	ว่าธรุกจิจะสามารถืดำารงอยู่ได้ก็ต่อเมือ่มกีารให้ความเคารพ
และให้ความสำาคัญทางด้านสิทธิมนุษยชำน	เราจึงยึดมั่นในค่านิยม
องค์กรของกลุ่มบริษัทฯ	คือ	ทำาสิ่งถืูกต้อง	เป็นหัวใจหลักในการ 
ทำาธุรกิจมาโดยตลอด	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหลักการด้าน 
สิทธิมนุษยชำนนี้จะได้รับการปฏิิบัติอย่างแท้จริง	เราขอความ 
ร่วมมือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา	ให้ความเคารพ
และสนับสนุนหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชำนตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่
อุปทาน	โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องยึดถืือและ
ปฏิิบัติตามแนวทางของหลักการเดียวกัน

หากมีการกระทำาใด	ที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชำน	กลุ่มบริษัทฯ	
สามารถืพจิารณาลงโทษทางด้านวนัิย	ตามนโยบายของกลุม่บริษทัฯ	
และอาจจะต้องถืูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย	หากการกระทำาดังกล่าว
เป็นการกระทำาที่ผิดต่อกฎหมาย	และเปิดชำ่องทางการรายงาน 
การละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชำนผ่านทางชำ่องทาง	wrs.expolink.
co.uk/inseespeakup	

 ■ การค์ุ้มค์รองสัิทัธิของพัน์ักงาน์

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ไม่ใชำ่ธุรกิจประเภทที่ต้องใชำ้แรงงานมาก	 
จึงไม่ใชำ่แหล่งดึงดูดของแรงงานอพยพในแต่ละประเทศที่เรา 
ดำาเนินงาน	ทุกบริษัทในกลุ่มให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของพนักงานและจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางด้านแรงงานทั้งภายในประเทศและมาตรฐานของ 
กลุ่มบริษัทฯ	ดังตัวอย่างในหัวข้อต่อไปนี้

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	กลุ่มบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้กับ 
ผู้สมัครงานทุกคนอย่างเท่าเทียม	โดยไม่คำานึงถืึงความแตกต่าง
ด้านเชำื้อชำาติ	สัญชำาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	การศึกษา	อีกทั้งไม่ปิดกั้น
ความแตกต่างทางร่างกาย	รสนิยม	หรือวิถืีชำีวิต	และให้โอกาสแก ่
ผู้พิการอย่างเหมาะสม	ผ่านขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานที่ยุติธรรมและโปร่งใส	และเป็นไปตามวิธีปฏิิบัติเดียวกับ
ของทั้งกลุ่ม	ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำาหรับ
กลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญ
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การส่งเสรมิการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพพนกังาน	พนักงานทุกคน
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง 
เท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาการว่าจ้างในการทำางาน	และมีระบบ
การสนับสนุนให้มีการพูดคุยกับหัวหน้างานอย่างสมำ่าเสมอเกี่ยวกับ
เส้นทางในการพัฒนาการทำางานและการเติบโตในตำาแหน่งงานของ
ตนเอง	โดยเป็นส่วนหนึง่ของระบบ	Dialogue	ทีร่วมทัง้การประเมนิ
ผลการปฏิิบัติงาน	และการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน

6. ข้อมูลสัำาค์ัญอื�น์ๆ 

เลขาน์ุการบริษัทั 

คณะกรรมการแต่งตั้งนางภัชำฎา	หมื่นทอง	เป็นเลขานุการบริษัท	
ทำาหน้าที่ตามที่ได้กำาหนดไว้ตามพระราชำบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ด้วยความรับผิดชำอบ	
ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมาย		วัตถืุประสงค์	ข้อบังคับบริษัทฯ	มติคณะกรรมการ	
ตลอดจนมติที่ประชำุมผู้ถืือหุ้น	

เพศ 
สัดส�วนของพนักงานตามตำแหน�ง (คน)

การศึกษา
คน

ผู�บริหารระดับสูง
และอาวุโส 

พนักงานระดับอื�นๆ

107 26

1392 147

ผู�บริหารระดับกลาง

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวข.)
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั�นสูง (ปวส.)

ไทย ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีป
ออสเตรเลีย

ทวีป
อเมริกาเหนือ

ปริญญาตรี สูงกว�า
ปริญญาตรี

อื�นๆ

824 500

อายุ 
ป�

สัญชาติ
คน

เจเนอเรชัน Z
อายุไม�เกิน 25 ป�

48%46%0.7% 4.5%

เจเนอเรชัน Y
อายุ 26 - 40 ป�

เจเนอเรชัน X
อายุ 41 - 55 ป� 

เจเนอเรชัน B
อายุ 56 ป�ขึ�นไป

1,145 2,966

22
4

3
1

1,039

438 374
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โดยนางภัชำฎา	หมื่นทอง	จบการศึกษาระดับปริญญาโททาง
กฎหมาย	และเคยปฏิิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายและเลขานุการบริษัท
ให้แก่บริษัทฯ	มาเป็นเวลานานกว่า	10	ปี	จึงทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และข้อพึงปฏิิบัติด้าน
การกำากับดูแลในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย	การดำาเนินการจัดประชำุมคณะกรรมการบริษัทและ 
การประชำุมผู้ถืือหุ้น	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน 
กลุ่มบริษัทฯ	ให้ปฏิิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชำุมผู้ถืือหุ้น	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำากับดูแล	เชำ่น	
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และดูแลการเปิดเผยข้อมูล 
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลและสาธารณชำน 
ให้ถืกูต้องครบถ้ืวนตามกฎหมาย	จัดให้มกีารปฐมนิเทศ	ให้คำาแนะนำา
แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	และปฏิิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท	ปรากฏิใน 
เอกสารแนบ

ผูู้ค์วิบค์ุมดีูแลการทัำาบัญชื่่และผูู้รับผูิดีชื่อบงาน์น์ักลงทัุน์สััมพััน์ธ์

บริษัทฯ	แต่งตั้งนายเกษม	มาไกรเลิศ	ซึ่งมีคุณสมบัติครบถื้วนตาม
ข้อกำาหนดของสำานักงาน	ก.ล.ต.	ให้ทำาหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลบัญชำี	
โดยปฏิิบัติหน้าที่จัดทำาบัญชำีแสดงผลการดำาเนินงานและฐานะ 
การเงิน	จัดทำางบการเงินและจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงิน 
โดยผู้ตรวจบัญชำีที่ได้รับอนุญาต	จัดส่งรายงานทางบัญชำีให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และปฏิิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้รับผิดชำอบสูงสุดฝ่่ายการเงินและบัญชำี	นอกจากนี้นายเกษม	
มาไกรเลิศ	ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชำอบงานนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทฯ	ด้วย

รายละเอียดชำ่องทางการติดต่อผู้รับผิดชำอบงานนักลงทุนสัมพันธ์	
ปรากฏิในเอกสารแนบ

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชำี	ปรากฏิ 
ในเอกสารแนบ	

ห้ัวิห้น์้างาน์ต่รวิจสัอบภูายใน์และห้ัวิห้น์้างาน์กำากับดีูแล

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายรานจัน	ซาชำาเดอวา	ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำารงตำาแหน่ง	Head	of	Group	
Internal	Audit	and	Compliance	โดยนายรานจัน	ซาชำาเดอวา	
จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจการเงินระหว่าง
ประเทศและองค์กรและเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจาก
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล	รัฐฟื้ลอริด้า	สหรัฐอเมริกา	อีกทั้ง
ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในจากหลายหน่วยงานช้ัำนนำา	และมคีวามเข้าใจในการดำาเนนิงาน
ของบริษัทฯ	จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ	นอกเหนือจากการพิจารณาและอนุมัติแล้ว	
การแต่งตั้ง	ถือดถือน	หรือโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวจะต้อง
ผ่านการอนมุตัหิรอืได้รบัความเห็นชำอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

รายละเอียดคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 
หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน	ปรากฏิในเอกสารแนบ

ผูู้สัอบบัญชื่่

ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชำีจากบริษัท	สำานักงาน	 
อีวาย	จำากัด		ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชำีที่ได้รับความเห็นชำอบจาก
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ได้แก่

1.	 นางสาวศิริวรรณ	นิตย์ดำารง	
ผู้สอบบัญชำีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	5906

2.	 นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	
ผู้สอบบัญชำีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	4377

3.	 นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	
ผู้สอบบัญชำีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	4799
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สถืานที่ติดต่อ	ชำั้น	33	อาคารเลครัชำดา	193/136-137	 
ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
10110	ประเทศไทย	โทรศัพท์	+66	2	264	9090		 
โทรสาร	+66	2	264	0789	-	90

ในปี	2563		บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	ได้รับเงินค่าตอบแทน
จากการสอบบัญชำี	(audit	fee)	จากบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน
จำานวน	12,424,754	บาท	นอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าบริการอื่น	
(non-audit	fee)	จำานวน	300,000	บาท	สำาหรับงานค่าบริการ 
ด้านการจัดทำางบการเงินสำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน	และจำานวน	1,033,739	บาท	สำาหรับค่าบริการ 
ที่ปรึกษาอื่นๆ

ในปี	2563		บริษัท	เคพีเอ็มจี	จำากัด	ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการ
สอบบัญชำี	(audit	fee)	จากบริษัทย่อยเป็นเงินจำานวน	463,095	
บาท	นอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)	จำานวน	
93,214	บาท	สำาหรับงานค่าบริการด้านที่ปรึกษา	Transfer	Pricing

บริษัทฯ	ไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายจากบริการที่ยังได้รับ 
ไม่ครบถื้วนในรอบปีบัญชำีที่ผ่านมา

ทั้งนี้	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชำีและบริษัท	
สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากบริษัทฯ	 
และบริษัทย่อยเป็นการส่วนตัว

รายงาน์ผูลการดีำาเน์ิน์งาน์สัำาค์ัญ 
ดี้าน์การกำากับดีูแลกิจการ

สัรุปผูลการปฏิิบตั่ิห้น์้าทั่�ของห้น์้าทั่�ของค์ณะกรรมการบริษัทัใน์รอบ
ปีทั่�ผู่าน์มา

ปี	2563	คณะกรรมการบริษัท	มีการปรับตัวการทำางานภายใต้
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากผลกระทบของโควิด-19	เชำ่นกัน	
และมีผลงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 ■ ให้้ค์วิามสัำาค์ัญกับการพัิจารณายุทัธศาสัต่ร์และแผูน์งาน์ทัาง
ธรุกจิ ซ่ึงฝ่่ายบริหารนำาเสนอ	โดยให้อยู่ภายใต้ความระมดัระวัง
ในการลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	การรักษาอัตรากำาไรขั้นต้น
และเพิ่มกระแสเงินสด	ในขณะเดียวกัน	คงไว้ซึ่งความสามารถื
ในการแข่งขัน	เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ	สนองตอบต่อสภาพทาง
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19	 
ในทุกภูมิภาค

 ■ ค์ณะกรรมการชืุ่ดีย่อย เป็น์กลไกเสัริมทั่�สัำาค์ัญ	ในการให ้
คำาแนะนำาที่เป็นประโยชำน์แก่ผู้บริหาร	เพื่อเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถืในการแข่งขัน	สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
ขององค์กร	โดยในระหว่างปี	2563	คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาล	 
(แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง)	เพิ่ม
กรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน	และแก้ไขเพิ่มเติมบทบาทและหน้าที่ของ 
คณะกรรมการชำุดย่อย	เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการชำุดย่อยและอำานาจหน้าที่มีการวิวัฒน์ตาม 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชำ่นกัน
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 ■ เพัิ�มน์โยบายระดีับกลุ่มทั่�สัำาค์ัญ	เชำ่น	นโยบายทรัพยากรบุคคล
สำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	นโยบายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	เพื่อให้สนองตอบกับทิศทางการเจริญ
เตบิโตของกลุม่และสร้างมาตรฐานการปฏิบัิตงิานในระดบักลุม่

 ■ สัน์ับสัน์ุน์ให้้บริษัทัย่อยม่การบริห้ารทั่�ค์ล่องต่ัวิ ภูายใต่ ้
การกำากับดีูแลและค์วิบค์ุมภูายใน์ทั่�อยู่ใน์มาต่รฐาน์เดี่ยวิกัน์
ของกลุ่ม	จงึมกีารปรับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัย่อย	
และเพิ่มความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและกำากับดูแล

รายละเอียดเพิ่มเติมของการปฏิิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	
โปรดดูเพิ่มเติมในสารจากคณะกรรมการต่อผู้ถืือหุ้น	รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน	และรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล	
สำาหรบัข้อมลูอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกบัการกำากบัดแูลกจิการโปรดดเูพิม่เติม
ในเอกสารแนบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เร่ยน์ ทั่าน์ผูู้ถูือหุ้้น์

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระสามท่าน 
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชำีการเงิน	กฏิหมายและธุรกิจ	 
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถื้วนตามที่
กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	 
เมื่อเดือนมีนาคม	2563	คุณโรเบิร์ต	แวน	เดอ	เฟื้ลต์ชำ	ได้รับ 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบแทนคุณประดาป	 
พิบูลสงคราม	ซึ่งเกษียณตามวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	เที่ยงธรรม
ตามขอบเขตในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการ
ทบทวนให้สอดคล้องกับสถืานการณ์ปัจจุบันและผ่านการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจำาทกุปี	นอกจากนี	้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งในเรื่อง 
หลักธรรมาภิบาล	จริยธรรม	ความซื่อสัตย์	ความรับผิดชำอบและ
ความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ในปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชำุมทั้งสิ�น	11	ครั้ง	
โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชำุมครบองค์ประชำุมทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาการประเมินผลการปฏิิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาปี	ทั้งเป็นรายบุคคลและ 
รายคณะ	รวมถืึงมีประเมินความเสี่ยงของสถืานการณ์ภายหลัง	 
โควิด	-	19	ซึ่งได้นำาไปพิจารณาในแผนงานปี	2564

หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

(1) การสัอบทัาน์รายงาน์ทัางการเงิน์	คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทาน	และพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและ 
งบการเงินรวมประจำาปี	2563	ของบริษัท	ปนูซเีมนต์นครหลวง	
จำากัด	(มหาชำน)	และบริษัทย่อย	ร่วมกับฝ่่ายบริหารและ 
ผูส้อบบัญชำขีองบรษิทัฯ	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถืาม
ผู้สอบบัญชำีเรื่องความถืูกต้องครบถื้วนของงบการเงิน	 
การปรับปรุงรายการบัญชำีที่สาระสำาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อ 

งบการเงิน	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความเพียงพอเหมาะสม
ของวิธีการบันทึกบัญชำี	การประเมินการควบคุมภายใน	และ	
ความเพียงพอ	ถืูกต้องและครบถื้วนของการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงิน	นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชำุม
ร่วมกับผูส้อบบัญชีำโดยไม่มีฝ่่ายบริหารของบรษิทัหนึง่คร้ัง	เพือ่
พิจารณาขอบเขต	แนวทางและแผนการสอบบัญชำีรายไตรมาส
และประจำาปีของผู้สอบบัญชำีและสอบถืามถืึงความเสี่ยงของ
รายการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ผู้สอบบัญชำีอาจพบระหว่าง
การตรวจสอบ

(2) การสัอบทัาน์รายการทั่�เก่�ยวิโยงกัน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มี
ความเป็นไปได้ว่าอาจจะขัดแย้งทางผลประโยชำน์	โดยยึดหลัก
ความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ	ความโปร่งใส	การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ	ดังเชำ่นที่ทำากับบุคคลภายนอกทั่วไป

(3) การสัอบทัาน์การบริห้ารค์วิามเสั่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการบรหิารจดัการความเสีย่งของบริษทั	ในปี	2563	
โดยให้พิจารณาครอบคลุมถืึงสถืานการณ์โควิด	-	19	ซึ่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น	เชำ่น	สภาพคล่องทางการเงิน	 
การบริหารจัดการลูกหนี้และการรับชำำาระเงิน	การประเมิน 
การด้อยค่าของสินทรัพย์	ฯลฯ	รวมทั้งพิจารณาและสอบทาน
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร 
ความเสีย่งอย่างสมำา่เสมอ	พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุ
กระบวนการบริหารอย่างเหมาะสม

(4) การสัอบทัาน์ประสัิทัธิภูาพัของระบบการค์วิบค์ุมภูายใน์และ
การกำากับดีูแลงาน์ฝ่ายต่รวิจสัอบภูายใน์	คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ร่วมกับฝ่่ายตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน	และร่วมกับ 
ฝ่่ายบริหารและผูส้อบบัญชีำเป็นรายไตรมาส	การควบคุมภายใน
มีการจัดทำาให้เป็นระบบที่รัดกุมยิ่งๆ	ขึ้น	โดยมีการให้ความรู้
และความตระหนักในเรื่องความรับผิดชำอบของการควบคุม
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ดีร. สัุน์่ย์ ศรไชื่ยธน์ะสัุข

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในแก่พนักงาน	ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท	
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาและทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและแผนงานระยะสั้น
และระยะสามปีโดยสนับสนุนให้ฝ่่ายงานตรวจสอบภายใน 
ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เชำื่อถืือได้ให้แก่บริษัทฯ	ทั้งนี้	 
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำาเนินการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในของฝ่่ายบริหาร	ท้ายที่สุด	 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและอนุมัติแผนงาน 
การตรวจสอบประจำาปี	2563	รวมทั้งงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดำาเนินการตรวจสอบเป็นไปตามแผนงาน

(5) การสัอบทัาน์การปฏิบัิต่ติ่ามระบบและการกำากับดีแูลกจิการทั่�ดี่ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัิตติามข้อกำาหนด
ของก.ล.ต.	และตลท.	รวมทั้งกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ
และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ	โดยได้
ทบทวนรายงานสรปุการปฏิบัิตติามกฎระเบียบเป็นรายไตรมาส	
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการปฏิิบัติตามระบบและการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านการฝึ่กอบรมเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกจิ	ข้อมลูภายใน	
การขัดแย้งทางผลประโยชำน์	ฯลฯ	นอกจากนี้	คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ทบทวนผลการสอบสวนผ่านข้อร้องเรียน	
(INSEE	Speak	Up)	และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

(6) การพัิจารณาแต่่งต่ั�งผูู้สัอบบัญชื่่ประจำาปี 2564	คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิารณาเสนอให้แต่งตัง้นางสาวศริวิรรณ	นิตย์ดำารง	
และ/หรือ	นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	และ/หรือ	 
นางสรินดา	หริญัประเสรฐิวุฒ	ิแห่งบริษทั	สำานกังาน	อวีาย	จำากดั	
ให้เป็นผูส้อบบญัชำขีองบรษัิทฯ	สำาหรับปี	2564	รวมถึืงพจิารณา
ค่าสอบบัญชำีซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
จะขออนุมัติในที่ประชำุมผู้ถืือหุ้นประจำาปี	2564	ต่อไป

โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบได้ใชำ้ความรู้ความสามารถื	
ประสบการณ์	ความระมัดระวังรอบคอบ	และมีความเป็นอิสระ 
เพียงพอในการปฏิิบัติหน้าที่และความรับผิดชำอบตามที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นจากการสอบทาน 
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีและการประเมิน 
ของผู้สอบบัญชำีและผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นว่า	 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการปฏิิบัติซึ่งไม่เป็นไปตาม 
ข้อกำาหนดของพระราชำบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

น์ายพัอล ไฮน์ซึ่์ ฮูเกน์โทัเบลอร์  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

เร่ยน์ ทั่าน์ผูู้ถูือหุ้้น์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถืและประสบการณ์ห้าท่าน	
โดยนายโรเบิร์ต	แวน	เดอ	เฟื้ลต์ซ	เป็นสมาชำกิใหม่ซ่ึงเข้ารบัตำาแหน่ง
เมื่อเดือนมีนาคม	2563	แทนดร.(กิตติมศักดิ�)	ฮาราลด์	ลิงค์	 
ที่พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ

ในปี	2563	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 
ปฏิิบัติหน้าที่ครบถื้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร	ซึ่งเพิ่มเติมหน้าที่
ด้านการให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการจัดการและการวางแผนสืบทอด
ตำาแหน่งของบริษัทฯ	รวมทั้งการพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งในแต่ละ
สายงานเพื่อให้พนักงานสามารถืเติบโตในวิชำาชำีพ	และเติบโต 
ตามสายงาน	โดยมีการประชำุมหารือรวมทั้งสิ�นห้าครั้งและ 
แต่ละครั้งมีสมาชำิกทุกท่านเข้าร่วมประชำุมครบถื้วน

กจิกรรมทีส่ำาคญัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี	2563	ได้แก่

1. พัจิารณาโค์รงสัร้างการบริห้ารของกลุ่มบริษทััฯ และการสัรรห้า 
 และค์ัดีเลือกผูู้บริห้าร

ชำ่วยให้การบริหารงานแบบกลุ่มบริษัทฯ	ที่จัดตั้งขึ้นในปีก่อนหน้านี้	
มีเสถืียรภาพและมีการกระจายอำานาจการตัดสินใจให้แต่ละ 
กลุ่มธุรกิจมีความคล่องตัวและสามารถืตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดและกลุ่มลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	นอกจากนี้	 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสำาหรับตำาแหน่งสำาคัญ	 
ทั้งในระดับกลุ่ม	ได้แก่	หัวหน้ากลุ่มงานการผลิต	และหัวหน้ากลุ่ม
งานการตลาด	และสำาหรับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม	ได้แก่ซีอีโอของบริษัท
สยาม	ซติี	้ซีเมนต์	(ลงักา)	จำากดั	ซอีโีอของบริษัท	อนิทรี	อีโคไซเคลิ	
จำากัด	ผู้บริหารสายบัญชำีและสายการผลิตของบริษัท	ชำิป	มง	อินทรี
ซีเมนต์	คอร์ปอเรชำั่น	และผู้บริหารสายการผลิตที่สระบุรีของบริษัท	
ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	

2.  พัิจารณาระบบการให้้ค์่าต่อบแทัน์ต่ามผูลการทัำางาน์ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้ให้ข้อเสนอแนะ
แก่คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	ในการกำาหนดมาตรฐานเดียวกัน 
ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ	เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้

สอดคล้องกับผลการทำางาน	และต่อมาได้อนุมัติระบบการบริหาร
จัดการผลการทำางานในรูปแบบใหม่	

3.  พัิจารณาน์โยบายการบริห้ารทัรัพัยากรบุค์ค์ลของกลุ่มบริษัทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้ทบทวนและให้
ข้อเสนอแนะแก่การจัดทำานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กลุ่มบริษัทฯ	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	 
โดยนโยบายดังกล่าวถืูกพัฒนาขึ้นเพื่อกำาหนดกรอบการทำางานและ
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดการและบริหารเชำิงทรัพยากรบุคคล 
มีความสอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ

4.  สัน์ับสัน์ุน์การพััฒน์าค์วิามเป็น์ผูู้น์ำา 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	สนับสนุนการ
พัฒนาความเป็นผู้นำาเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง	และผู้บริหารอาวุโส
เป็นผู้นำาที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสายงานของตน	รวมทั้ง
มอบหมายให้คณะผูบ้ริหารดำาเนนิงานการตามแผนสบืทอดตำาแหน่ง
อย่างเข้มงวด	เริ่มจากการประเมินความเป็นผู้นำาสำาหรับพนักงานที่
มีศักยภาพในการเป็นผู้สืบทอดตำาแหน่งโดยผู้เชำี่ยวชำาญอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มุ่งมั่นในการสร้าง
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ	และให้องค์กรมีการขับเคลื่อนโดย
วัฒนธรรมองค์กรซึ่งพนักงานมีความทุ่มเทเยี่ยงเจ้าของกิจการ	
และมีการคัดเลือกผู้ซึ่งมีแรงบรรดาลใจในการขับเคลื่อนบริษัทฯ	
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง	มาเป็นผู้นำากลุ่มบริษัทฯ	
ไปสู่การเติบโตที่ดีในอนาคต
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น์ายสัต่่เฟน์ แพัทัริก กอร์

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เร่ยน์ ทั่าน์ผูู้ถูือหุ้้น์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประกอบด้วยสมาชำิกสามท่าน	มีหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปรากฏิในกฏิบัตร	 
โดยสรุปคือ	ทำาการทบทวนเอกสารหลักในการกำากับดูแลกิจการ
ของกลุ่มบริษัทฯ	และให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการและฝ่่ายบริหาร	
เพื่อให้ธรรมาภิบาลขององค์กรมีพัฒนาการอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื
 

ปี	2563	บริษัทฯ	มีผลงานอันเป็นรูปธรรมด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	โดยมีคะแนนด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ	 
“ดีเลิศ”	ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า	จากสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย	
(IOD)		ได้รับคะแนนเต็มร้อยคะแนนจากการประเมินคุณภาพการ
ประชำุมผู้ถืือหุ้นสามัญประจำาปี	2563	โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย	และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำาเนิน
ธรุกจิอย่างย่ังยืน	(THSI	SET)	โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	
และผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชำิกแนวร่วมปฏิิบัติของ 
ภาคเอกชำนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชำัน	(Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	หรือ	“CAC”)	ซึ่งจะครอบคลุม 
ไปถืึงปี	2566

ในปี	2563	คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ประชำุมหารือกันสองครั้ง	
ครอบคลมุหน้าทีค่วามรบัผิดขอบตามกฎบตัร	ตัวอย่างเร่ืองทีส่ำาคญั	
ได้แก่

 ■ การทบทวนระเบียบปฏิิบัติองค์กร	

 ■ การทบทวนแบบฟื้อร์มและขั�นตอนการรายงานการมีส่วนได้
เสียของคณะกรรมการและบริษัท	

 ■ การทบทวนความสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ต่างๆ		และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ทำาการประเมินตนเองและพอใจ 
ในการปฏิิบัติงานของตน	ส่วนการปฏิิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ	คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความเห็นว่า 
กลุ่มบริษัทฯ	ปฏิิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการบริษัทที่ดี
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		และมีความพึงพอใจ 
ที่บริษัทฯ	มีการริเริ่มกิจกรรมด้านการกำากับดูแลใหม่ๆ	 
หลายรายการ	ซึ่งจะเพิ่มความเชำื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชำื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลและ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี	ประกอบกับค่านิยมที่เข้มแข็ง	จะเป็นสิ่งที่ทำา
ให้บริษัทฯ	ของเราเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

ในประเทศ ต�างประเทศ

บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทย�อย การร�วมค�า

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

98.95%

65%

40%
บริษัท นครหลวงคอนกรีต
จำกัด

บริษัท อินทรี 
ซุปเปอร�บล�อก จำกัด

บริษัท อินทรี 
อีโคไซเคิล จำกัด

บริษัท สยามซิตี� 
พาวเวอร� จำกัด

บริษัท อินทรี ดิจิตอล 
จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต� 
ตราลูกโลก จำกัด

บริษัท สยาม ซิตี� 
ซีเมนต� เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท อินทรี 
อีโคไซเคิล ลังกา 
(ไพรเวท) จำกัด

บริษัท มหาเวลี 
มารีน ซีเมนต� 
(ไพรเวท) จำกัด

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� 
(บังกลาเทศ) จำกัด

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� 
(ลังกา) จำกัด

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต�*
(เวียดนาม) จำกัด

บริษัท ชิป มง อินทรี
ซีเมนต� คอร�ปอเรชั�น

บริษัทร�วม

44.99%
บริษัท ลานนา 
รีซอร�สเซส
จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอร�ยี� จำกัด 
(มหาชน)

4.72%

บริษัท คอนวูด จำกัด

พีที คอนวูด
อินโดนีเซีย

*บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำากัด ได้รับกิจการของ บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ เญินแจ็ก จำากัด เข้ามาโดยการควบรวม
กิจการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และปัจจุบัน บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เญินแจ็ก จำากัด อยู่ในขั้นตอนการปิดบริษัท 
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทัั�วิไป

1)	 ช่ืำอ	สถืานทีต่ัง้สำานกังานใหญ่	ประเภทธรุกจิ	เลขทะเบยีนบริษทัฯ	โทรศพัท์	เว็บไซต์	จำานวนและชำนดิของ
หุน้ทีจ่ำาหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทัฯ

ชื่ื�อบริษัทั:	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)

ชื่ื�อห้ลักทัรัพัย์:	SCCC

ทัะเบ่ยน์เลขทั่�:	0107536001346	(เลขทะเบียนเดิม	บมจ.	208)

ประเภูทัธุรกิจ:	อุตสาหกรรมผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์	

สัำาน์ักงาน์ให้ญ่:	อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชำั้น	3,	10,	12	เลขที่	199	ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงคลองเตย	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	10110

โรงงาน์ :

 ■ โรงงาน	1	และโรงงาน	3	เลขที่	99	หมู่ที่	9	ถืนนมิตรภาพ	กิโลเมตรที่	129	ตำาบลทับกวาง					
อำาเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย	

 ■ โรงงาน	2	เลขที่	219	หมู่ที่	5	ถืนนมิตรภาพ	กิโลเมตรที่	131	ตำาบลทับกวาง	อำาเภอแก่งคอย	
จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย

 ■ โรงงานมอร์ตาร์	เลขที่	41/2	หมู่ที่	5	ถืนนมิตรภาพ	กิโลเมตรที่	129		ตำาบลทับกวาง												
อำาเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย

 ■ โรงเตรียมเชำื�อเพลิงผสม	(AFR	Platform)	เลขที่	301	หมู่ที่	5	ถืนนมิตรภาพ	กิโลเมตรที่	133	
ตำาบลทับกวาง	อำาเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย

โทัรศัพัทั์: +	66	2	797	7000

เวิ็บไซึ่ต่์:	https://www.siamcitycement.com		

จำาน์วิน์และชื่น์ิดีของหุ้้น์ทั่�จำาห้น์่ายไดี้แล้วิทัั�งห้มดีของบริษัทัฯ : 	หุ้นสำามัญจำานวน	298,000,000	หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท
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2)	 ชำื่อ	สถืานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	โทรศัพท์		จำานวนและชำนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ	ถืือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

ชื่ื�อและข้อมูลบริษัทัฯ ประเภูทัธุรกิจ /  
ผูลิต่ภูัณฑ์

ทัุน์จดีทัะเบ่ยน์/
ทัุน์ต่ามกฎห้มาย    
(ล้าน์บาทั)

จำาน์วิน์หุ้้น์สัามัญ   
ทั่�ออกจำาห้น์่าย  
(ล้าน์หุ้้น์)

สััดีสั่วิน์การถูือหุ้้น์
โดียต่รง (ร้อยละ)

ถูือหุ้้น์โดียบริษัทัฯ

บริษัทั น์ค์รห้ลวิงค์อน์กร่ต่ จำากัดี
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชำั้น	3,	10,	12	
เลขที่	199	ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7555	

คอนกรีต	หิน	และทราย 2,500 25.00 100.00

บริษัทั อิน์ทัร่ ซึุ่ปเปอร์บล๊อก จำากัดี
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชำั้น	3,	10,	12
เลขที่	199	ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000	

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
มวลเบา

500 5.00 100.00

บริษัทั ค์อน์วิูดี จำากัดี
Crystal	Design	Center
อาคาร	L1	(แอลหนึ่ง)	ห้องเลขที่	111	ชำั้นที่	1	
เลขที่	1448/14	ซอยลาดพร้าว	87	(จันทราสุข)	
แขวงคลองจั่น	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	
10240	ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7444		

วัสดุก่อสร้าง 300 3.00 100.00

บริษัทั อิน์ทัร่ อ่โค์ไซึ่เค์ิล จำากัดี
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชำั้น	3,	10,	12
เลขที่	199	ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000	

กำาจัดของเสียภาค
อุตสาหกรรมและจำาหน่าย
เชำื้อเพลิง	และวัสดุทดแทน
และบริการทำาความสะอาด
สำาหรับอุตสาหกรรม

400 4.00 100.00

บริษัทั สัยามซึ่ิต่่� พัาวิเวิอร์ จำากัดี
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชำั้น	3,	10,	12
เลขที่	199	ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000	

ผลิตไฟื้ฟื้้าจากลมร้อนทิ�ง 2,000 20.00 100.00
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ชื่ื�อและข้อมูลบริษัทัฯ ประเภูทัธุรกิจ /  
ผูลิต่ภูัณฑ์

ทัุน์จดีทัะเบ่ยน์/
ทัุน์ต่ามกฎห้มาย    
(ล้าน์บาทั)

จำาน์วิน์หุ้้น์สัามัญ   
ทั่�ออกจำาห้น์่าย  
(ล้าน์หุ้้น์)

สััดีสั่วิน์การถูือหุ้้น์
โดียต่รง (ร้อยละ)

บริษัทั อิน์ทัร่ ดีิจิต่อล จำากัดี
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชำั้น	3,	10,	12
เลขที่	199	ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000

ให้บริการด้านเทคนิค	 
การจัดการและพัฒนา 
ระบบข้อมูล

700 7.00 100.00

บริษัทั ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ ต่ราลูกโลก จำากัดี
48/1หมู่ที่	5	ถืนนทางหลวงหมายเลข	21	
ตำาบลหน้าพระลาน	อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสระบุรี	18240	ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000

ผลิตปูนซีเมนต์ 701 7.01 100.00

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ เทัรดีดีิ�ง จำากัดี
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชำั้น	3,	10,	12
เลขที่	199	ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000	

นำาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

10 1.00 100.00

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (บังกลาเทัศ) จำากัดี
Tower	52	(9th	Floor),	Road-11,	Block-C
Banani	Model	Town,	Dhaka-1213,	
Bangladesh
โทรศัพท์	+	88	09609	011	200

ผลิตปูนซีเมนต์ 2,800	ล้าน 
ตากา

48.74 100.00

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (ลังกา) จำากัดี
Level	25,	Access	Tower	II,	No.	278/4,	
Union	Place,	Colombo	2,	Sri	Lanka
โทรศัพท์	+	94	11	7	800800

ผลิตปูนซีเมนต์ 1,663	ล้าน 
ศรีลังการูปี 

165.80 98.95

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (เวิ่ยดีน์าม) จำากัดี
Etown	Central	-	11	Doan	Van	Bo,	Ward	12,	
District	4,	Ho	Chi	Minh	City,	Vietnam
โทรศัพท์	+	84	28	73	017	018	

ผลิตปูนซีเมนต์ 3,030.4	ล้าน 
ดอง

ไม่ได้แบ่งเป็นหุ้น 65.00

บริษัทั ลาน์น์า ร่ซึ่อร์สัเซึ่สั จำากัดี (มห้าชื่น์)
888/99	อาคารมหาทุนพลาซ่า	ชำั้น	9
ถืนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร	10330	ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	253	8080	

ถื่านหิน 525 525.00 44.99
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ชื่ื�อและข้อมูลบริษัทัฯ ประเภูทัธุรกิจ /  
ผูลิต่ภูัณฑ์

ทัุน์จดีทัะเบ่ยน์/
ทัุน์ต่ามกฎห้มาย    
(ล้าน์บาทั)

จำาน์วิน์หุ้้น์สัามัญ   
ทั่�ออกจำาห้น์่าย  
(ล้าน์หุ้้น์)

สััดีสั่วิน์การถูือหุ้้น์
โดียต่รง (ร้อยละ)

บริษัทั ไทัย อะโกร เอ็น์เน์อร์ย่� จำากัดี (มห้าชื่น์)
888/114	อาคารมหาทุนพลาซ่า	ชำั้น	11	
ถืนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร	10330	ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	627	3890-94,	
+	66	2	255	4380-84

เอทานอล 1,000 1,000.00 4.72

บริษัทั ชื่ิป มง อิน์ทัร่ซึ่่เมน์ต่์ ค์อร์ปอเรชื่ั�น์
ANINA	Building,	No.	240,	Street	271,	
Sangkat	Boeung	Tumpun,	 
Khan	Mean	Chey,	Phnom	Penh,	
Cambodia
โทรศัพท์	+	855	23	216	380	

ผลิตปูนซีเมนต์ 150	ล้าน 
เหรียญสหรัฐ

0.075 40.00

ถูือหุ้้น์โดียบริษัทั ค์อน์วิูดี จำากัดี

พั่ทั่ ค์อน์วิูดี อิน์โดีน์่เซึ่่ย
North	Tower,	Menara	Jamsostek	14th	Floor
Jl.	Jenderal	Gatot	Subroto	No.	38
Kuningan	Barat,	Mampang	Prapatan
South	Jakarta	12710	Indonesia
โทรศัพท์	+	62	21	5296	2146	

วัสดุก่อสร้าง 78.3	ล้าน 
เหรียญสหรัฐ

78.30 100.00

ถูือหุ้้น์โดียบริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (ลังกา) จำากัดี

บรษิทัั อิน์ทัร ่อ่โค์ไซึ่เค์ลิ ลังกา (ไพัรเวิทั) จำากัดี
413,	R.A.	De	Mel	Mawatha	Colombo	03	
Sri	Lanka
โทรศัพท์	+	94	11	7	800800

บริการกำาจัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม

1,460 ล้าน 
ศรีลังการูปี

146.01 100.00

บริษัทั มห้าเวิล่ มาร่น์ ซึ่่เมน์ต่์ (ไพัรเวิทั) จำากัดี
413,	R.A.	De	Mel	Mawatha	Colombo	03	
Sri	Lanka
โทรศัพท์	+	94	11	7	800800

จำาหน่ายปูนซีเมนต์ 48	ล้าน 
ศรีลังการูปี

4.80 90.00

3)	 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	

น์ายทัะเบ่ยน์หุ้้น์ 
บริษัท	ศูนย์รับฝ่ากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด 
เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	
กรุงเทพมหานคร	10400	ประเทศไทย 
โทรศัพท์	+	66	2	009	9000	 
Call	Center	+	66	2	009	9999
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น์ายทัะเบ่ยน์หุ้้น์กู ้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชำน) 
1222	ถืนนพระราม	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	10120	 
โทรศัพท์	+	66	2	296	3582

ผูู้แทัน์ผูู้ถูือหุ้้น์กู ้ 
การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ	ไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถืือหุ้นกู้

ผูู้สัอบบัญชื่่

นางสาวศิริวรรณ	นิตย์ดำารง 
ผู้สอบบัญชำีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	5906

นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ 
ผู้สอบบัญชำีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	4377

นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒ ิ
ผู้สอบบัญชำีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	4799

บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	(ได้รับการรับรองจากสำานักงาน	ก.ล.ต.) 
ชำั้น	33	อาคารเลครัชำดา	193/136-137	ถืนนรัชำดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร	10110	ประเทศไทย	 
โทรศัพท์	+	66	2	264	9090

4)	 ข้อพิพาททางกฎหมาย
-	ไม่มี	-

5)			 สถืาบันการเงินที่ติดต่อประจำา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชำน) 
1222	ถืนนพระราม	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	10120	
โทรศัพท์	+	66	2	296	3582

ข้อมูลสัำาค์ัญอื�น์

1) จำาน์วิน์ทัุน์จดีทัะเบ่ยน์และผูู้ถูือหุ้้น์

(1)	 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำำาระแล้ว

บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	2,980,000,000	บาท	เรียกชำำาระแล้ว	2,980,000,000	บาท	เป็นหุ้นสามัญ		
298,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยไม่มี					
หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ



147
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(2)	 รายชำื่อผู้ถืือหุ้นใหญ่	ณ	วันที่	5	มีนาคม	25631	มีดังนี้

เลขทั่� ชื่ื�อผูู้ถูือหุ้้น์ จำาน์วิน์หุ้้น์ทั่�ถูือ ร้อยละ2

1. บริษัท	ซันไรส์	อีคิวตี้	จำากัด3 106,612,288 35.78

2. Jardine	Cycle	&	Carriage	Limited3 76,107,368 25.54

3. บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด3 28,091,034 9.43

4. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด4 4,293,363 1.44

5. กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.	เอ็มเอฟื้ซี	จำากัด	(มหาชำน) 2,920,399 0.98

6. กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.	กรุงไทย	จำากัด	(มหาชำน)	 2,920,399 0.98

7. นางศศิธร	รัตนรักษ์ 2,734,639 0.92

8. South	East	Asia	UK	(TYPE	C)	Nominees	Limited 2,714,824 0.91

9. RBC	Investor	Service	Trust 2,567,445 0.86

10. Nortrust	Nominees	LTD-CL	AC 2,542,945 0.85

11 BBHISL	Nominees	Limited 2,036,070 0.68

12 State	Street	Europe	Limited	 1,898,730 0.64

13 The	Bank	of	New	York	Mellon	 1,834,297 0.62

14 กองทุนเปิด	อเบอร์ดีน	สแตนดาร์ด	หุ้นระยะยาว 1,730,895 0.58

15 กองทุนเปิด	อเบอร์ดีน	สแตนดาร์ด	โกรท 1,530,231 0.51

16 กองทุนเปิด	บัวหลวงหุ้นระยะยาว 1,502,700 0.50

17 น.ส.	สุดธิดา	รัตนรักษ์ 1,500,000 0.50
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สดัส่วนการถืือหุน้

เลขทั่� ชื่ื�อผูู้ถูือหุ้้น์ จำาน์วิน์หุ้้น์ทั่�ถูือ ร้อยละ2

1. กลุ่มรัตนรักษ์	 138,089,419 46.34

2. กลุ่มจาร์ดีน 76,107,368 25.54

3. ผู้ถืือหุ้นอื่น	 83,803,213 28.12

รวม 298,000,000 100.00

หมายเหตุ	

1.	 บริษัทฯ	กำาหนดรายชำื่อผู้ถืือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชำุมผู้ถืือหุ้นและได้รับเงินปันผลสำาหรับปี	2562	และรวบรวมรายชำื่อ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	ในวันที่	5	มีนาคม	2563	และในระหว่างปีผู้ถืือหุ้นสามารถืดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ได้จาก	https://investor.siamcitycement.com/th/shareholder-info/major-shareholders	หวัข้อข้อมลูนกัลงทนุ

2.	 การคำานวณสัดส่วนของการถืือหุ้นโดยผู้ถืือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวคำานวณจากจำานวนหุ้นที่ออกและเรียกชำำาระแล้วจำานวน	
298,000,000	หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10	บาท	โดยมีข้อจำากัดการถืือหุ้นของบุคคลต่างด้าว	(Foreign	Limit)								
ร้อยละ	49	ซึ่ง	ณ	วันที่	5	มีนาคม	2563	มีสัดส่วนการถืือหุ้นของบุคคลต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ	31.67

3.	 ผู้ถืือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย	การจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมี
นัยสำาคัญ

4.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	เป็นผู้ถืือหุ้นทางทะเบียนและตามกฎหมาย	ซึ่งถืือใบแสดงสิทธิในผลประโยชำน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิง	(Non-Voting	Depository	Receipt	-	NDVR)	จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถืือหุ้น	ทั้งนี้เว้นแต่
เป็นกรณทีีเ่รียกประชุำมเพือ่พจิารณาการเพิกถือนหลกัทรพัย์ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	
ข้อมูลนักลงทุนใน	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	สามารถืดูได้ที่เว็บไซต์		www.set.or.th

2)  ข้อมูลการออกห้ลักทัรัพัย์ของบริษัทัฯ

(1)			หลักทรัพย์ประเภททุน:

	 หุ้นจดทะเบียน 
หุ้นสามัญ	298	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

	 หุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว	
หุ้นสามัญ	298	ล้านหุ้น

	 หุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วและถืืออยู่โดยผู้ถืือหุ้น	
หุ้นสามัญ	298	ล้านหุ้น
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(2)	 หลักทรัพย์ประเภทหนี้: 

ชืุ่ดีทั่� 3 ชืุ่ดีทั่� 4 ชืุ่ดีทั่� 6 ชืุ่ดีทั่� 7 ชืุ่ดีทั่� 8

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

อายุของหุ้นกู้			 8	ปี 10	ปี 7	ปี 10	ปี 12	ปี

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2	พันล้านบาท 2	พันล้านบาท 2.5	พันล้านบาท 5	พันล้านบาท 4.5	พันล้านบาท

จำานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2	ล้านหน่วย 2	ล้านหน่วย 2.5	ล้านหน่วย 5	ล้านหน่วย 4.5	ล้านหน่วย

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

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

วันที่ออกหุ้นกู้ 29	เมษายน	2559 29	เมษายน	2559 9	พฤษภาคม	2560 9	พฤษภาคม	2560 9	พฤษภาคม	2560

วันครบกำาหนดไถื่ถือน 29	เมษายน	2567 29	เมษายน	2569 9	พฤษภาคม	2567 9	พฤษภาคม	2570 9	พฤษภาคม	2572

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	2.46	ต่อปี ร้อยละ	2.70	ต่อปี ร้อยละ	3.65	ต่อปี ร้อยละ	4.08	ต่อปี ร้อยละ	4.26	ต่อปี

การจัดอันดับความน่าเชำื่อถืือ									 A A A A A

3) น์โยบายการจ่ายเงิน์ปัน์ผูลของบริษัทัฯ

“บริษัทฯ	จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ	60	ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวม	แต่ในกรณีที่
มีสถืานะทางการเงนิไม่ด	ีคณะกรรมการบริษัทอาจเสนอจ่ายเงนิปันผลในอตัราทีต่ำา่กว่า	ตามทีเ่ห็นสมควร
กบัสถืานการณ์เชำ่นนั้นได้”	

คำาอธิบาย:	

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้	ได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชำุมสามัญประจำาปีผู้ถืือหุ้น	ครั้งที่	17	เมื่อ								
9	เมษายน	2553	ซึ่งเป็นนโยบายที่กำาหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้น	อย่างไรก็ตามในการเสนอจำานวน
เงินปันผลเพื่อให้ผู้ถืือหุ้นอนุมัตินี้	บริษัทฯ	ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ซึ่งกฎหมายได้
กำาหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำาไรสุทธิของบริษัทฯ	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ดังนั้น	หากกำาไรสุทธิของบริษัทฯ	มีไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล	การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับสถืานการณ์นั้นด้วย

ระหว่างปี	2561	-	2563	บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

ปี 2563 บริษัทัฯ จ่ายเงิน์ปัน์ผูล 9 บาทัต่่อหุ้้น์

 ■ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถืือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี	2563	ในวันที่		
25	มีนาคม	2564	จำานวน	9	บาทต่อหุ้น

 ■ บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลรวม	2,682	ล้านบาท	อยู่ที่ระดับร้อยละ	72.9
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ปี 2562 บริษัทัฯ จ่ายเงิน์ปัน์ผูล หุ้้น์ละ 8 บาทั

 ■ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	เมื่อวันที่31	กรกฎาคม	2562	จำานวน			
4	บาทต่อหุ้น

 ■ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผูถ้ือืหุน้พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลสำาหรับคร่ึงหลงัของปี	2562	
ในวันที่	26	มีนาคม	2563	จำานวน	4	บาทต่อหุ้น

 ■ บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลรวม	2,384	ล้านบาท	อยู่ที่ระดับร้อยละ	75.5

ปี 2561 บริษัทัฯ จ่ายเงิน์ปัน์ผูล หุ้้น์ละ 8 บาทั

 ■ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2561	จำานวน	
4	บาทต่อหุ้น

 ■ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผูถ้ือืหุน้พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลสำาหรับคร่ึงหลงัของปี	2562	
ในวันที่	26	มีนาคม	2562	จำานวน	4	บาทต่อหุ้น

 ■ บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลรวม	2,384	ล้านบาท	อยู่ที่ระดับร้อยละ	78.9

4)  น์โยบายการจ่ายเงิน์ปัน์ผูลของบริษัทัย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบรษิทัย่อยต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุำมผูถื้ือหุน้ของบรษิทัย่อย	ซ่ึงจะพจิารณา
จากงบการเงินเฉพาะของบรษัิทนัน้	และต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง	
และบริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถืือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า		
มีกำาไรสมควรพอที่จะทำาเชำ่นนั้น	

การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรเงินทุนสำารองไว้ตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของ
เงินกำาไรสุทธิ	ซึ่งบริษัทฯ	ทำามาหาได้จากกิจการของบริษัทฯ	จนกว่าทุนสำารองนั้นจะมีจำานวนถืึงหนึ่งใน
สิบของจำานวนทุนของบริษัทฯ	หรือมากกว่านั้น
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	(มีความหมายเชำ่นเดียวกันกับคำาว่า	“รายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน”)	หมายถืึงการทำารายการระหว่างบริษัทฯ	หรือบริษัท
ย่อย	กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักว่า	ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันที่มี
ประสทิธภิาพ	และเพือ่ประโยชำน์สงูสดุของบรษัิทฯ		เป็นการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชำอบต่อผู้ถืือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ห้ลักเกณฑ์การพัิจารณารายการระห้วิ่างกัน์
และแน์วิโน์้มการทัำารายการระห้วิ่างกัน์ใน์
อน์าค์ต่ 

บริษัทฯ	ได้กำาหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
สรุปดังนี้	

1.	 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการทั่วไป	ตามมาตรา	89/12	
พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อให้อำานาจ 
ฝ่่ายจัดการในการอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกันประเภท
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ	โดย 
หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการทำารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	
โดยสรุปคืออนุมัติพิจารณาบนผลประโยชำน์ของบริษัทฯ	เป็น
สำาคัญ	เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก

2.	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายการทำารายการระหว่าง
กัน	สำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	โดยวิธีปฏิิบัติสอดคล้องกับประกาศ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำารายการ
ระหว่างกันและการเปิดเผยข้อมูล	

3.	 ฝ่่ายจัดการกำาหนดระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำาให้
มั่นใจว่า	การทำารายการระหว่างกันเป็นไปตามนโยบาย	 
และจัดทำารายงานสรุปเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส

4.	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า	
รายการดังกล่าวคำานึงถืึงผลประโยชำน์ของบริษัทฯ	เสมือนการ
ทำารายการกับบุคคลภายนอก	และพิจารณาแนวโน้มการทำา
รายการในอนาคตให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ	

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่าง
กันและรายการที่มีความเป็นไปได้ว่าจะขัดแย้งทางผลประโยชำน์	
และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามหลักความ 
สมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ	มีความโปร่งใส	และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ	ดังเชำ่นที่ทำากับคนภายนอกทั่วไป	เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และเพื่อประโยชำน์สูงสุดของ		
บริษัทฯ	ปรากฏิตามตารางสรุปต่อไปนี้

แน์วิโน์้มการทัำารายการระห้วิ่างกัน์ใน์อน์าค์ต่ 

หากมีความจำาเป็นต้องทำารายการระหว่างกันในอนาคต	 
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิิบัติตามกฏิข้อบังคับของ	พ.ร.บ.	 
หลักทรัพย์ฯ	และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด	 
โดยจะมุ่งถืึงประโยชำน์สูงสุดของบริษัทฯ	และเงื่อนไขการค้า 
โดยทั่วไป	นอกจากนั้น	ในกรณีที่รายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าว	จะไม่เข้าร่วมประชำุมหรือลงมติ
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บริษััทที�เกี�ยวข้้อง/ 
ความสััมพันธ์์กับบริษััทฯ

ประเภท/ 
ลักษัณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เหตุุผลและความจำำาเป็น
ข้องการทำารายการ

 2563  2562  2561

1.   บริษัทั ตู่รังกา ร่ซึ่อร์สัเซึ่สั พั่ทั่อ ่
      จำากัดี (ตู่รังกา)/

บริษัทย่อยทางอ้อมของ 
ผู้ถืือหุ้นใหญ่	(บริษัท	จาร์ดีน	 
ไซเคิล	แอนด์	แคริเอจ	จำากัด)

รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยซื้อถื่านหิน
เพือ่นำามาใช้ำในการผลิตปนูซเีมนต์

	640.4	 	512.2	 	256.2	 ถื่านหินเป็นเชำื้อเพลิงหลักในการ
ผลิตปูนซีเมนต์	ซึง่ใช้ำในปรมิาณ
มาก	จงึต้องจดัซ้ือจากหลายบรษัิท
เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาด
เชำื้อเพลิง	บริษัทย่อยซึ่งทำาธุรกิจ 
นำาเข้าและส่งออกเป็นผู้จัดซื้อจาก
หลายบริษัทมาให้จำาหน่ายให้
บริษัทในกลุ่ม	และ/หรือ	ขายให้
แก่ผู้ซื้ออื่น

2.   ธน์าค์าร กรุงศร่อยุธยา จำากัดี  
      (มห้าชื่น์) (กรุงศร่)/

บริษัทย่อยทางตรงของผู้ถืือหุ้น
ใหญ่	 
(บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และ
วิทยุ	จำากัด)	และมกีรรมการร่วม
กนัคอื	นางสาวนพพร	ตริวัฒนกลุ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
ดอกเบี้ยจ่ายโดยบริษัทย่อยจาก
การกู้ยืมเงินระยะสั้น

	8.5	 	7.6	 	9.6	 ธนาคารกรุงศรีประกอบธุรกิจ 
ให้กู้ยืม/รับฝ่ากเงิน	บริษัทย่อย
พิจารณาคัดเลือกโดยเทียบเคียง
กับธนาคารพาณิชำย์อื่น

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
ดอกเบี้ยรับโดยบริษัทฯ	และ
บริษทัย่อยจากการฝ่ากเงินระยะสัน้

	2.3	 	2.3	 	6.1	

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทซื้อบัตรของขวัญกรุงศรี
เพื่อนำามาใชำ้ทางการตลาดและ
การส่งเสริมการขาย	

	17.8	 	13.6	 	3.8	

3.   บริษัทั รักษาค์วิามปลอดีภูัย  
      เฮชื่อาร์ โปร แอน์ดี์ เซึ่อร์วิิสั  
      จำากัดี (เฮชื่อาร์ โปร)/

บริษัทย่อยทางอ้อมของ 
ผู้ถืือหุ้นใหญ่	(บริษัท	กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด)

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใชำ้บริการ
ในกิจกรรมบางประเภทที่ไม่ได้
ดำาเนินการโดยพนักงานประจำา

	142.1	 	210.8	 	160.8	 เฮชำอาร์	โปรประกอบธุรกิจให้
บริการ	อาทิ	การขนส่งพนักงาน	
การจัดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	และ
กิจกรรมการผลิตและการบำารุง
รักษา	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย 
คัดเลือกโดยการประมูลร่วมกับ 
ผู้ให้บริการรายอื่น

4.   บริษัทั ลาน์น์าร่ซึ่อร์สัเซึ่สั จำากัดี  
      (มห้าชื่น์) (ลาน์น์า)/

บริษัทฯ	เป็นผู้ถืือหุ้นโดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ	44.99	และมี
กรรมการบริษัทร่วมกันคือ
นายพอล	ไฮนซ์	ฮูเกนโทเบลอร์
นายวันชำัย	โตสมบุญ
นายศิวะ	มหาสันทนะ

รายการธุรกิจปกติ/ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยซื้อถื่านหิน
เพื่อนำามาใชำ้ในการผลิต
ปูนซีเมนต์และเพื่อการค้า

	1,107.7	 	777.4	 	931.0	 ถื่านหินเป็นเชำื้อเพลิงหลักในการ
ผลติปนูซีเมนต์	ซ่ึงใช้ำในปรมิาณมาก	
จึงต้องจัดซื้อจากหลายบริษัท 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาด 
เชำื้อเพลิงและเป็นสินค้าสำาหรับ
บริษัทย่อยซึ่งทำาธุรกิจนำาเข้าและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปูนซีเมนต์
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

บริษััทที�เกี�ยวข้้อง/ 
ความสััมพันธ์์กับบริษััทฯ

ประเภท/ 
ลักษัณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เหตุุผลและความจำำาเป็น
ข้องการทำารายการ

 2563  2562  2561

5.   บริษัทั ชื่ิป มง อิน์ทัร่ซึ่่เมน์ต่์ 
      ค์อร์ปอเรชื่ั�น์ (ซึ่่เอ็มไอซึ่่)/

บริษัทฯ	เป็นผู้ถืือหุ้นโดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ	40	และมี
กรรมการบริษัทร่วมกันคือ
นายวันชำัย	โตสมบุญ
นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม

รายการธุรกิจปกติ/ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัด
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปูนซีเมนต์

	509.1	 	1,534.1	 	1,103.7	 ซีเอ็มไอซีมีกำาลังการผลิต 
ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ในประเทศกัมพูชำา	บริษัทฯ	และ
บริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของ 
ผู้จำาหน่ายสินค้าให้กับซีเอ็มไอซี

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยให้บริการด้านการ
บริหารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

	20.2	 	26.7	 	37.0	 ซเีอม็ไอซีมคีวามจำาเป็นในการใช้ำ
บริการด้านการบริหารข้อมูลธุรกิจ
ปูนซีเมนต์จากกลุ่มบริษัทฯ

รายการธุรกิจปกติ/ 
บริษัทฯ	ใชำ้บริการเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการตลาดในประเทศ
กัมพูชำา

	16.8	 	12.0	 	51.8	 ซีเอ็มไอซีมีพนักงานซึ่งปฏิิบัติงาน
ด้านกิจกรรทางการตลาด	เชำ่น	 
การวิจัยและกลยุทธ์การขายสินค้า
ปูนซีเมนต์

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทฯ	ขายและซื้อสินค้าที่
เกี่ยวข้อง"

	9.8	 	2.3	 	-			 บริษทัฯ	สนบัสนุนสนิค้าทีเ่ก่ียวข้อง
ให้กับบริษัทร่วมค้าในกรณีที่มี
การขาดแคลนสนิค้านัน้ๆ	ช่ัำวคราว

6.   บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ 
      (เวิ่ยดีน์าม) จำากัดี  
      (เอสัซึ่่ซึ่่วิ่เอ็น์)/

บริษัทฯ	เป็นผู้ถืือหุ้นโดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ	65	และมี
กรรมการบริษัทร่วมกันคือ	
นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม	
นายศิวะ	มหาสันทนะ	และมีผู้
บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบรษิทัฯ	
คอื	นายมาร์ก	อนาโตลชำมดิต์	(
กรรมการ)	และ	นายฟื้ิลลิป	เบอร์
นาร์ด	ริชำาร์ท	(CEO)

รายการธุรกิจปกติ/ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัด
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปูนซีเมนต์

	848.9	 	1,017.0	 	1,060.5	 เอสซีซีวีเอ็นซื้อผลิตภัณฑ์จาก 
บริษัทฯ/บริษัทย่อย	รวมทั้งจาก 
ผู้จำาหน่ายรายอื่น

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยให้บริการด้านการ
บริหารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

	73.6	 	106.5	 	107.3	 เอสซีซีวีเอ็นมีความจำาเป็นในการ
ใชำ้บริการด้านการบริหารข้อมูล
ธุรกิจปูนซีเมนต์จากกลุ่มบริษัทฯ

7.   บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ เญิน์ 
      แจ็ก จำากัดี (เอสัซึ่่ซึ่่เอ็น์ทั่)/

บริษัทฯ	เป็นผู้ถืือหุ้นทางอ้อม

รายการธุรกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์

	91.2	 	218.6	 	261.1	 เอสซีซีเอ็นทีซื้อผลิตภัณฑ์จาก
บริษัทย่อย	รวมทั้งจากผู้จำาหน่าย
รายอื่น

8.   บริษัทั มห้าเวิล่ มาร่น์ ซึ่่เมน์ต่์  
      (เอ็มเอ็มซึ่่)/

บริษัทฯ	เป็นผู้ถืือหุ้นทางอ้อม

รายการธุรกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยจัดจำาหน่ายปูนซีเมนต์

119.4 	137.5	 	513.0	 เอ็มเอ็มซีซื้อผลิตภัณฑ์จาก 
บริษัทย่อย	รวมทั้งจากผู้จำาหน่าย
รายอื่น
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น

บริษััทที�เกี�ยวข้้อง/ 
ความสััมพันธ์์กับบริษััทฯ

ประเภท/ 
ลักษัณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เหตุุผลและความจำำาเป็น
ข้องการทำารายการ

 2563  2562  2561

9.   บริษัทั อ่สัเทัอร์น์ สัต่าร์ เร่ยล  
      เอสัเต่ทั จำากัดี (มห้าชื่น์)  
      (อ่สัต่าร์)/

บริษัทย่อยทางตรงของ 
ผู้ถืือหุ้นใหญ่	(บริษัท	กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด)	

รายการธุรกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผนังสำาเร็จรูป

	1.9	 	5.0	 	1.2	 บริษัทย่อยจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผนังสำาเร็จรูปให้กับอีสตาร์ 
ในราคาที่จัดจำาหน่ายให้กับลูกค้า
รายอื่น

10. บริษัทั ศร่วิิชื่ัยเวิชื่วิิวิัฒน์์ จำากัดี  
      (มห้าชื่น์)/

มีกรรมการร่วมกันคือ	นางสาว
นพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใชำ้บริการ
จากผู้ที่ให้บริการภายนอก

	5.9	 	5.9	 	-			 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใชำ้บริการ
ตรวจสุขภาพพนักงานผ่านการ
ประมูลงานจัดซื้อจัดจ้าง

11. บริษัทั อลิอัน์ซึ่์ อยุธยา  
      ประกัน์ภูัย จำากัดี (มห้าชื่น์) 
      (เอเอจ่ไอ)/

เอเอจีไอถืูกถืือหุ้นร้อยละ	99.99	
โดยบริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	
แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชำน)	 
(อยุธ)	โดยอยุธและบริษัทฯ	 
มีกรรมการร่วมกันคือ	 
นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใชำ้บริการ
การทำาประกันทั่วไปจากผู้ให้
บริการภายนอก

	69.9	 	61.9	 	48.0	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัดทำา
ประกันต่างๆ	ตามนโยบายการทำา
ประกันเพื่อบริหารความเสี่ยง 
จากการดำาเนินธุรกิจ

12. บริษัทั อลิอัน์ซึ่์ อยุธยา  
      ประกัน์ชื่่วิิต่ จำากัดี (มห้าชื่น์)  
      (เอแซึ่ดีเอวิาย)/

เอแซดเอวายถืูกถืือหุ้นร้อยละ	
31.97	โดยบริษัท	อลิอันซ์	
อยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	 
(มหาชำน)	(อยุธ)	โดยอยุธและ
บริษัทฯ	มีกรรมการร่วมกันคือ	 
นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยใชำ้บริการการทำา
ประกันชำีวิตจากผู้ให้บริการ
ภายนอก

	0.3	 	0.4	 	0.9	 บริษัทย่อยจัดทำาประกันชำีวิตให้
กับพนักงาน	โดยนโยบายการทำา
ประกันนี้ได้ถืูกยกเลิกในเดือน
พฤษภาคม	2563	หลังจากบริษัท
ย่อยไม่ได้ดำาเนินธุรกิจในปี	2563

13. บริษัทั ซึ่่เค์เอสั โฮลดีิ�ง จำากัดี/

มีกรรมการร่วมกันคือ	 
นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยทำาสัญญาเชำ่าพื้นที่ 
เพื่อใชำ้เป็นหน่วยผลิต 
คอนกรีตผสมเสร็จ

	2.6	 	2.6	 	2.6	 บริษัทย่อยทำาสัญญาเชำ่าที่ดินจาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อใชำ้เป็น
หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ผ่านกระบวนการปกติของ 
การจัดซื้อจัดจ้าง

14. บริษัทั ไทัยแป้งมัน์ผูลิต่กรรม  
      จำากัดี/

มีกรรมการร่วมกันคือ	 
นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยทำาสัญญาเชำ่าพื้นที่ 
เพื่อใชำ้เป็นหน่วยผลิต 
คอนกรีตผสมเสร็จ

	1.6	 	1.6	 	1.5	 บริษัทย่อยทำาสัญญาเชำ่าที่ดินจาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อใชำ้เป็น
หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ผ่านกระบวนการปกติของ 
การจัดซื้อจัดจ้าง
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่่ายบริหารต่อไปนี้	บริษัทฯ	ได้จัดทำาขึ้นเพื่อนำาเสนอข้อมูลเชำิงลึก 
ทางธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้อ่านสามารถืเข้าใจสถืานะการเงินและผลประกอบการรวมของบริษัทฯ	 
ซึ่งผู้อ่านควรอ่านควบคู่กับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การวิิเค์ราะห้์ผูลประกอบการ

รายไดี้

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้รับผลกระทบเชำิงลบจากการระบาดของโรคโควิด-19	เนื่องจากมาตรการ 
ในการควบคุมโรคและนโยบายปิดประเทศของประเทศต่างๆ	ในชำ่วงครึ่งแรกของปี	โดยความต้องการ
ปูนซีเมนต์ในแต่ละประเทศเริ่มฟื้้�นตัวในอัตราที่แตกต่างกันในชำ่วงครึ่งหลังของปีหลังจากมาตรการ
ต่างๆ	เริ่มคลายตัว	ขณะที่การแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงเป็นปัจจัยในการกดดันราคาจำาหน่าย
ปูนซีเมนต์	ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	ลดลงร้อยละ	12	โดยมีรายได้จำานวน	42,000	ล้านบาท

สัำาห้รับปีสัิ�น์สัุดีวิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

2563 2562 +/- +/- 
(%)

2561

รายไดี้

รายได้จากการขายสุทธิ 42,000 47,593 (5,593) (12%) 44,764

รายได้อื่น 174 339 (165) (49%) 276

รวิมรายไดี้ 42,174 47,932 (5,758) (12%) 45,040

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ค์่าใชื่้จ่าย

(หน่วย	:	ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการมาตรการต่างๆ	เพื่อลดต้นทุนในการดำาเนินงานรวมถืึงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการดำาเนินงานเพื่อให้สามารถืรักษาความสามารถืในการทำากำาไรในชำ่วงที่สภาพเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง	โดยได้หยุดการดำาเนินงานเตาเผาปูนซีเมนต์ที่โรงงานปูนจังหวัดสระบุรีจำานวน 
หนึง่เตาในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นการใช้ำทรพัยากรให้เกิดประโยชำน์อย่างสงูสดุและเพือ่ให้สอดคล้องกบั
ความต้องการปูนซีเมนต์ที่ลดลงในภูมิภาคนี้	การดำาเนินงานของโรงงานอย่างมีเสถืียรภาพสามารถืลด
ความเสียหายและการชำำารุดของเครื่องจักรและสามารถืเพิ่มปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์โดยมีค่าใชำ้จ่าย
ในการซ่อมบำารุงที่ลดลง		การใชำ้พลังงานความร้อนเพื่อการผลิตโดยให้เกิดประโยชำน์สูงสุดประกอบกับ
ต้นทุนเชำื้อเพลิงที่ลดลงส่งผลให้ต้นทุนเชำื้อเพลิงในการผลิตปูนซีเมนต์ลดลง	ค่าใชำ้จ่ายในการจัดการ
สินค้าและค่าขนส่งได้รับประโยชำน์จากราคานำ�ามันดีเซลที่ลดลงและมาตรการในการจัดซื้อเพื่อให้ 
เกิดประโยชำน์สูงสุด	ในขณะที่ค่าใชำ้จ่ายในการขายและบริหารจัดการได้รับการพิจารณาและปรับลดลง
เพื่อให้เหมาะสมกับสถืานการณ์ทางธุรกิจ

สัำาห้รับปีสัิ�น์สัุดีวิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

2563 2562 +/- +/- 
(%)

2561

ค์่าใชื่้จ่าย

ต้นทุนสินค้าขายและบริการ 27,981 32,463 (4,482) (14%) 29,300

ค่าใชำ้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 6,625 8,120 (1,495) (18%) 8,248

ค่าใชำ้จ่ายในการบริหาร 1,955 2,071 (116) (6%) 2,212

ค่าใชำ้จ่ายอื่น 120 389 (269) (69%) 270

รวิมค์่าใชื่้จ่าย 36,681 43,043 (6,362) (15%) 40,030
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มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่	16	เรื่องสัญญาเชำ่าได้มีผลบังคับใชำ้ในงวดปีปัจจุบัน	โดยมาตรฐาน
ดังกล่าวกำาหนดให้กลุ่มบริษัทฯ	รับรู้สัญญาเชำ่าที่มีอายุมากกว่า	12	เดือนเป็นสินทรัพย์และหนี้สินบน
งบดุล	ยกเว้นกรณีที่สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเชำ่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตำ่ากว่าที่กำาหนด	โดยการบันทึก
สินทรัพย์ดังกล่าวภายใต้มาตรฐานทางการเงินฉบับที่	16	ส่งผลให้การรับรู้ค่าใชำ้จ่ายในการดำาเนินงาน
ลดลงในขณะเดียวกันค่าเสื่อมและค่าตัดจำาหน่ายเพิ่มขึ้น	

ต้นทุนทางการเงินสะท้อนถืึงค่าใชำ้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถืาบันการเงินและหุ้นกู้	และ 
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงสะท้อนถืึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดต่างประเทศ 
ที่ลดลงและการลดลงของหนี้สินที่มีดอกเบี้ยโดยรวมโดยเป็นไปตามแผนการลดหนี้สินทางการเงิน 
ของกลุ่มบริษัทฯ	

ค่าใชำ้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากกำาไรสุทธิก่อนภาษีสำาหรับงวดที่เพิ่มขึ้น	

การวิิเค์ราะห้์งบแสัดีงฐาน์ะการเงิน์

ห้น์่วิย 2563 2562 2561

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 7.81 8.47 7.77

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 47 43 47

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 6.85 6.72 6.43

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 53 54 57

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 5.61 5.74 5.78

ระยะเวลาชำำาระหนี้ วัน 65 64 63

ค์่าเสัื�อมราค์า ต่้น์ทัุน์ทัางการเงิน์และค์่าใชื่้จ่ายภูาษ่เงิน์ไดี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สัำาห้รับปีสัิ�น์สัุดีวิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

2563 2562 +/- +/- 
(%)

2561

ค์่าเสัื�อมราค์า ต่้น์ทัุน์ทัางการเงิน์และค์่าใชื่้จ่าย 
ภูาษ่เงิน์ไดี้

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 3,935 3,330 605 18% 3,268

ต้นทนุทางการเงนิ 1,374 1,459 (85) (6%) 1,350

ค่าใชำ้จ่ายภาษีเงินได้ 756 698 58 8% 569
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เงิน์ทัุน์ห้มุน์เวิ่ยน์สัุทัธิ

เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19	ลูกค้ามีแนวโน้มในการขยายเวลาในการชำำาระหนี้
โดยส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	ขณะเดียวกัน	กลุ่มบริษัทฯ	ได้เพิ่มความเข้มงวด 
ในการบริหารจัดการสินเขื่อทางการค้าและมาตรการในการเก็บหนี้โดยส่งผลให้ยอดหนี้ค้างชำำาระลดลง
ในอัตราร้อยละ	11	จากจำานวน	5,455	ล้านบาทลดลงสู่จำานวน	4,835	ล้านบาท		ทั้งนี้ระยะเวลา 
ขายสินค้าเฉลี่ยและระยะเวลาชำำาระหนี้ยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อนหน้าโดยเป็นผลจาก 
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

สัิน์ทัรัพัย์ทั่�สัำาค์ัญ

สัิน์ทัรัพัย์ไม่ห้มุน์เวิ่ยน์ทั่�ถูือไวิ้เพัื�อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถืือไว้เพื่อขายประกอบด้วยสินทรัพย์ภายใต้ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ 
ในประเทศเวียดนามและสินทรัพย์ที่ท่าเรือทรินโคมาลี่	(Port	Trincomalee)	ในประเทศศรีลังกา 
ซึ่งไม่สามารถืดำาเนินการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในประเทศ	บริษัทย่อยในประเทศ
เวียดนามและศรีลังกาได้ดำาเนินการและตกลงในการจำาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถืือไว้เพื่อขายไม่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาและแสดงตามมูลค่าที่ยกมาหรือมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิจากค่าใชำ้จ่ายในการขายแล้วแต่ว่ามูลค่าใดตำ่ากว่า	

ทั่�ดีิน์ อาค์ารและอุปกรณ์ และสัิน์ทัรัพัย์ไม่ม่ต่ัวิต่น์ (สัุทัธิ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สัำาห้รับปีสัิ�น์สัุดีวิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

2563 2562 +/- +/- 
(%)

2561

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 29,998 32,523 (2,525) (8%) 35,459

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10,128 10,844 (716) (7%) 10,309

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 283 317 (34) (11%) 288
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รายจ่ายฝ่่ายทุน	(CAPEX)	สำาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปีปัจจุบันเท่ากับ	
732	ล้านบาท		รายการรายจ่ายฝ่่ายทุนจำาแนกตามโครงการที่มีสาระสำาคัญมีดังต่อไปนี้

 ■ การปรับหน้าดินสำาหรับเหมืองหินกรวดในจังหวัดสุพรรณบุรีมูลค่า	39	ล้านบาท

 ■ ระบบการจัดเรียงสินค้าบนพาเลท	(Palletizer)	ที่สองในประเทศเวียดนามมูลค่า	23	ล้านบาท

 ■ การขยายแหล่งดินเหนียวเพื่อเป็นวัตถืุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศเวียดนามมูลค่า	 
20	ล้านบาท

 ■ เครื่องโม่ซีเมนต์ในประเทศเวียดนาม	มูลค่า	16	ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีเท่ากับ	2,854	ล้านบาท	ค่าเผื่อการด้อยค่า	ขาดทุนจากการจำาหน่ายและ 
การตัดจำาหน่ายสินทรัพย์สำาหรับปีเท่ากับ	169	ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศดำาเนินงานภายใต้สกุลเงินที่แตกต่างกันซึ่งต้องถืูกแปลงค่าเป็นสกุล
เงินบาทในการแสดงงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ	เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทในปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากการแปลงค่าที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็น
สกุลเงินบาทเท่ากับ	148	ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่ประกอบด้วยประกอบด้วยสัมปทานเหมือง	ซอฟื้ต์แวร์คอมพิวเตอร์							
ค่าความสัมพันธ์กับลูกค้า	เครื่องหมายการค้าและสิทธิในการใชำ้สินทรัพย์	ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนสำาหรับปีเท่ากับ	545	ล้านบาท	ขาดทุนจากการแปลงค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศคิดเป็นเงินบาทจำานวน	203	ล้านบาท
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เงินทนุทีไ่ด้รับจากการออกหุน้กู้ส่วนใหญ่ถูืกใช้ำเพือ่การเข้าซ้ือกิจการในต่างประเทศในช่ำวงหลายปีทีผ่่านมา	
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันการเงินและหนี้สินสัญญาเชำ่าจำานวน	8,499	 
ล้านบาท	และเงินกู้ยืมระยะสั้นรวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว	และหนี้สินสัญญาเชำ่าที่ครบกำาหนดชำำาระ
ภายในปีจำานวน	4,219	ล้านบาท

วิัน์ทั่�ออกหุ้้น์กู้ จำาน์วิน์ล้าน์บาทั วิัน์ค์รบกำาห้น์ดี

29	เมษายน	2559 4,000 2567,	2569

9	พฤษภาคม	2560 12,000 2567,	2570,	2572

การระดีมทัุน์

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	โครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	ประกอบด้วยหนี้สินทางการเงินสุทธิ
รวมหนี้สินสัญญาเชำ่าจำานวน	21,017	ล้านบาท	(หนี้สินทางการเงินขั้นต้นจำานวน	28,693	ล้านบาท	 
หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน	7,676	ล้านบาท)	ส่วนของผู้ถืือหุ้นจำานวน	34,712	
ล้านบาท	โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่	0.61	เท่าซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า	(ปี	2562:	0.76	เท่า)

เงิน์กู้ยืมระยะสัั�น์และระยะยาวิ

หนี้สินทางการเงินขั้นต้นประกอบด้วย	หุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	 
โดยทยอยครบกำาหนดตามเวลาที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสภาพคล่องจาก 
การไถื่ถือนหุ้นกู้
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สั่วิน์ของผูู้ถูือหุ้้น์

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	กลุ่มบริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถืือหุ้นจำานวน	34,712	ล้านบาท	(ปี	2562:	
32,671	ล้านบาท)	ส่วนของผู้ถืือหุ้นประกอบด้วยทุนสำารองสะสม	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและกำาไรสะสม
จำานวน	41,124	ล้านบาท	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นผลขาดทุน
จำานวน	7,760	ล้านบาท	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยเท่ากับ	1,348	ล้านบาท

การวิิเค์ราะห้์งบกระแสัเงิน์สัดี

กลุ่มบริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน	7,676	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	
ซึ่งใชำ้ในการรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอในชำ่วงระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19		เงินสดสุทธิได้มา
จากกิจกรรมดำาเนินงานเท่ากับ	8,932	ล้านบาท	(ปี	2562:	จำานวน	7,586	ล้านบาท)	โดยเป็นผลกำาไร 
ที่เพิ่มขึ้นและการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ	17	ล้านบาท	โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผล
รับจากการลงทุนในการร่วมค้าและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
จำานวน	667	ล้านบาทและ	51	ล้านบาทตามลำาดับ	หักกับเงินสดที่ใชำ้เพื่อจากซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
สุทธิจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จำานวน	705	ล้านบาท	(ปี	2562:	กระแสเงินสดใชำ้ไปในกิจกรรมลงทุน
เท่ากับ	1,434	ล้านบาท)

กระแสเงนิสดสทุธิใช้ำไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	6,006	ล้านบาท	(ปี	2562:	จำานวน	3,855	ล้านบาท)	
โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายจำานวน	1,453	ล้านบาท	และการชำำาระคืนเงินเบิกเกินบัญชำีและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถืาบันการเงิน	หุ้นกู้และหนี้สินสัญญาเชำ่าในระหว่างปีจำานวน	4,300	ล้านบาท
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2563 2562 2561

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

สัิน์ทัรัพัย์

สัิน์ทัรัพัย์ห้มุน์เวิ่ยน์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,676	 10%	 4,821	 6%	 2,647	 3%	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4,835	 6%	 5,456	 7%	 5,433	 8%	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 4	 -					 1	 -					 6	 -					

สินค้าคงเหลือ 3,374	 4%	 4,608	 6%	 4,872	 6%	

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	 360	 -					 80	 -					 303	 -					

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถืือไว้เพื่อขาย 60	 -					 65	 -					 -		 -					

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 258	 -					 394	 1%	 361	 -					

รวิมสัิน์ทัรัพัย์ห้มุน์เวิ่ยน์ 16,567 21% 15,424 20% 13,622 17% 

สัิน์ทัรัพัย์ไม่ห้มุน์เวิ่ยน์

เงินฝ่ากธนาคารที่มีภาระค�ำาประกัน 17	 -					 17	 -					 12	 -					

เงินลงทุนในการร่วมค้า 1,896	 2%	 1,973	 3%	 1,985	 2%	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,077	 3%	 2,069	 4%	 2,041	 4%	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 319	 -					 315	 -					 315	 -					

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 29,998	 39%	 32,523	 42%	 35,459	 45%	

สินทรัพย์สิทธิการใชำ้	 1,747	 2%	 -		 -					 -		 -					

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใชำ้ในการดำาเนินงาน 61	 -					 65	 -					 65	 -					

ค่าความนิยม 13,476 17%	 13,594	 17%	 14,585	 19%	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10,128	 13%	 10,844	 14%	 10,309	 13%	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชำี 1,101	 1%	 1,064	 1%	 882	 1%	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 283	 -					 317	 -					 288	 -					

รวิมสัิน์ทัรัพัย์ไม่ห้มุน์เวิ่ยน์ 61,103 79% 62,782 80% 65,941 83%

รวิมสัิน์ทัรัพัย์ 77,670 100% 78,206 100% 79,563 100% 

งบการเงิน์ 

ต่ารางสัรุปงบแสัดีงฐาน์ะการเงิน์รวิม 

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2563 2562 2561

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

ห้น์่�สัิน์และสั่วิน์ของผูู้ถูือหุ้้น์

ห้น์่�สัิน์ห้มุน์เวิ่ยน์

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถืาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน 120	 -					 100	 -					 160	 -					

เงินเบิกเกินบัญชำีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถืาบันการ
เงินอื่น

3,356	 4%	 2,588	 3%	 3,968	 5%	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4,294	 6%	 5,684	 7%	 5,626	 7%	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกันที่ถืึงกำาหนดชำำาระภายในหนึ่งปี

-		 -					 -		 -					 90	 -					

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันการเงินอื่น
ที่ถืึงกำาหนดชำำาระภายในหนึ่งปี

339	 -					 539	 1%	 342	 -					

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเชำ่าที่ถืึงกำาหนด
ชำำาระภายในหนึ่งปี

404	 1%	 -		 -					 -		 -					

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเชำ่าการเงินที่ถืึงกำาหนด	
ชำำาระภายในหนึ่งปี	

-		 -					 12	 -					 10	 -					

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถืึงกำาหนดชำำาระภายในหนึ่งปี -		 -					 2,999	 4%	 -		 -					

ส่วนของหนี้สินระยะยาวสำาหรับประทานบัตรและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ถืึงกำาหนดชำำาระภายในหนึ่งปี

114	 -					 28	 -					 -		 -					

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - -					 -		 -					 16	 -					

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 637	 1%	 770	 1%	 613	 1%	

รายได้รอการตัดบัญชำี 843	 1%	 901	 1%	 781	 1%	

ค่าไฟื้ฟื้้าค้างจ่าย 288	 -					 243	 -					 254	 -					

ค่าใชำ้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 1,336	 2%	 1,330	 2%	 1,476	 2%	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 231	 -					 219	 -					 244	 -					

รวิมห้น์่�สัิน์ห้มุน์เวิ่ยน์ 11,962 15% 15,414 19% 13,580 16% 

ต่ารางสัรุปงบแสัดีงฐาน์ะการเงิน์รวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)



167

รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2563 2562 2561

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

ห้น์่�สัิน์ไม่ห้มุน์เวิ่ยน์

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันการเงินอื่น	-	สุทธิ
จากส่วนที่ถืึงกำาหนดชำำาระภายในหนึ่งปี

7,239	 9%	 7,437	 10%	 7,371	 9%	

หนี้สินตามสัญญาเชำ่า	-	สุทธิ	
จากส่วนที่ถืึงกำาหนดชำำาระภายในหนึ่งปี

1,260	 2%	 -		 -					 -		 -					

หนี้สินตามสัญญาเชำ่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่ถืึง
กำาหนดชำำาระภายในหนึ่งปี	

-		 -					 37	 -					 17	 -					

หุ้นกู้	-	สุทธิจากส่วนที่ถืึงกำาหนดชำำาระภายในหนึ่งปี 15,975	 21%	 15,971	 20%	 18,966	 24%	

หนี้สินระยะยาวสำาหรับประทานบัตรและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต	-	สุทธิจากส่วนท่ีถึืงกำาหนดชำำาระภายในหน่ึงปี

1,045	 1%	 1,072	 1%	 -		 -					

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 222	 -					 -		 -					 -		 -					

สำารองผลประโยชำน์ระยะยาวของพนักงาน 2,479	 3%	 2,810	 4%	 2,150	 3%	

สำารองค่าฟื้้�นฟืู้สภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถือน 343	 -					 160	 -					 128	 -					

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชำี 2,320	 3%	 2,507	 3%	 2,669	 3%	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 113	 -					 127	 -					 141	 -					

รวิมห้น์่�สัิน์ไม่ห้มุน์เวิ่ยน์ 30,996 39% 30,121 38% 31,442 39% 

รวิมห้น์่�สัิน์ 42,958 55% 45,535 58% 45,022 56%

สั่วิน์ของผูู้ถูือหุ้้น์

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ	298,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท 2,980	 -					 2,980	 -					 2,980	 -					

ทุนออกจำาหน่ายและชำำาระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ	298,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท		 2,980	 4%	 2,980	 4%	 2,980	 4%	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 26,413	 34%	 26,413	 34%	 26,413	 33%	

กำาไรสะสม -		 -					 -		 -					 -		 -					

จัดสรรแล้ว		-	สำารองตามกฎหมาย 300	 -					 300	 -					 300	 -					

ยังไม่ได้จัดสรร 11,431 15%	 8,973	 11%	 8,426	 11%	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถืือหุ้น (7,760) (10%) (7,272) (9%) (5,088) (6%)

ส่วนของผู้ถืือหุ้นของบริษัทฯ 33,364	 43%	 31,394	 40%	 33,031	 42%	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัท
ย่อย	

1,348	 2%	 1,277	 2%	 1,510	 2%	

รวิมสั่วิน์ของผูู้ถูือหุ้้น์ 34,712 45% 32,671 42% 34,541 44% 

รวิมห้น์่�สัิน์และสั่วิน์ของผูู้ถูือหุ้้น์ 77,670 100% 78,206 100% 79,563 100%

ต่ารางสัรุปงบแสัดีงฐาน์ะการเงิน์รวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2563 2562 2561

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

รายไดี้

รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า 42,000	 100%	 47,593	 99%	 44,764	 99%	

รายได้อื่น 174	 -					 339	 1%	 276	 1%	

รวิมรายไดี้ 42,174 100% 47,932 100% 45,040 100% 

ค์่าใชื่้จ่าย

ต้นทุนขาย 27,337	 65% 31,836	 67% 28,195	 63%

ต้นทุนบริการ 644	 1% 627	 1%	 1,105	 2%

ค่าใชำ้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 6,625	 16% 8,120	 17% 8,248	 18%

ค่าใชำ้จ่ายในการบริหาร 1,955	 5%	 2,071	 4% 2,212 5%	

ค่าใชำ้จ่ายอื่น 120	 -					 389	 1%	 270	 1%	

รวิมค์่าใชื่้จ่าย 36,681 87% 43,043 90% 40,030 89%

กำาไรจากการดีำาเน์ิน์งาน์ 5,493 13% 4,889 10% 5,010 11%

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 477	 1%	 318	 1%	 73	 -					

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 109 -					 218	 -					 257	 1%	

รายได้ทางการเงิน 76	 -					 59	 -					 -		 -					

ต้นทุนทางการเงิน (1,374) (3%) (1,459) (3%) (1,350) (3%)

กำาไรก่อน์ค์่าใชื่้จ่ายภูาษ่เงิน์ไดี้ 4,781 11% 4,025 8% 3,990 9%

ค่าใชำ้จ่ายภาษีเงินได้ (756) (1%) (698) (1%) (569) (1%)

กำาไรสัำาห้รับปี 4,025 10% 3,327 7% 3,421 8%

การแบ่งปัน์กำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถืือหุ้นของบริษัทฯ 3,680	 9%	 3,157	 7%	 3,021	 7%	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

345	 1%	 170	 -					 400	 1%	

4,025 10% 3,327 7% 3,421 8%

กำาไรต่่อหุ้้น์ขั�น์พัื�น์ฐาน์

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถืือหุ้นของบริษัทฯ 12.35	 10.59	 10.14	

จำานวนหุ้นสามัญถืัวเฉลี่ยถื่วงน�ำาหนัก	(ล้านหุ้น) 298	 298	 298	

ต่ารางสัรุปงบกำาไรขาดีทัุน์รวิมและงบกำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จรวิม

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2563 2562 2561

กำาไรสัำาห้รับปี 4,025		 3,327		 3,421		

กำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จอื�น์:

รายการที่จะถืูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

(393)	 (2,014)	 (2,102)	

ผลกำาไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 18	 - -

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษัทร่วม	
-	ผลต่าง	ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

16		 (363)	 -

รายการที่จะถืูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง (359)	 (2,376)	 (2,102)	

รายการที่จะไม่ถืูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	
ประกันภัย	-	สุทธิจากภาษีเงินได้

(26)	 (226)	 20		

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม	-	ผลกำาไร(ขาดทุน)			
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(4)	 1		 -

รายการที่จะไม่ถืูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง (30)	 (225)	 20		

กำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จอื�น์สัำาห้รับปี (389) (2,602) (2,082)

กำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จรวิมสัำาห้รับปี 3,636  726  1,339  

การแบ่งปัน์กำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จรวิม

ส่วนที่เป็นของผู้ถืือหุ้นของบริษัทฯ 3,304		 747		 951		

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย 332		 (22)	 388		

3,636  726  1,339  

ต่ารางสัรุปงบกำาไรขาดีทัุน์รวิมและงบกำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

2563 2562 2561

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

กระแสัเงิน์สัดีจากกิจกรรมดีำาเน์ิน์งาน์

กำาไรก่อนภาษี 4,781	 100%	 4,025	 100%	 3,990	 100%	

รายการปรับประทบยอดกำาไรสุทธิก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	:

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บริษัทร่วม

(586) (12%) (536) (13%) (330) (8%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 3,935	 82%	 3,330	 83%	 3,268	 82%	

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 -		 -					 57	 1%	 -		 -					

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ	(กลับรายการ)	

29	 1%	 66	 2%	 67	 2%	

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	 49	 1%	 -		 -					 -		 -					

ขาดทุน(กำาไร)จากการจำาหน่ายสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถืือไว้เพื่อขาย

23 -					 (87) (2%) -		 -					

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถืือไว้เพื่อขาย

6	 -					 8	 -					 -		 -					

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใชำ่สินทรัพย์
ทางการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	

(87) (2%) 134	 3%	 2	 -					

ขาดทุน(กำาไร)จากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายที่ดิน
อาคาร	และอุปกรณ์สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใชำ้ในการ
ดำาเนินงาน	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

191 4%	 183	 5%	 258	 6%	

สำารองผลประโยชำน์ระยะยาวของพนักงานและ
สำารองอื่น

206	 4%	 487	 12%	 218	 5%	

ตัดจำาหน่ายรายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุนที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

(9) -					 (9) -					 (6) -					

ขาดทุน(กำาไร)สุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

(3) -					 (16) -					 -		 -					

ขาดทุน(กำาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง

3	 -					 (4) -					 (18) -					

รายได้ดอกเบี้ย (76) (2%) (59) (1%) (39) (1%)

ค่าใชำ้จ่ายดอกเบี้ย 1,282	 27%	 1,328	 33%	 1,212	 30%	

กำาไรจากการดีำาเน์ิน์งาน์ก่อน์การเปล่�ยน์แปลงใน์
สัิน์ทัรัพัย์และห้น์่�สัิน์ดีำาเน์ิน์งาน์

9,744 203% 8,907 223% 8,623 216% 

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2563 2562 2561

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

			สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)	:

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 574	 12%	 (79) (2%) 357	 9%	

สินค้าคงเหลือ 1,206	 25%	 199	 5%	 (1,002) (25%)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า (281) (6%) 223	 6%	 31	 1%	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 100	 2%	 (70) (2%) (85) (2%)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	:

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (75) (2%) 188	 5%	 1,218	 31%	

ค่าใชำ้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 114	 2%	 (12) -					 (289) (7%)

สำารองผลประโยชำน์ระยะยาวของพนักงาน (591) (12%) (88) (2%) (129) (3%)

สำารองค่าฟื้้�นฟืู้สภาพเหมือง (8) -					 (4) -					 (4) -					

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (7) -					 (5) -					 (2) -					

เงิน์สัดีจากกิจกรรมดีำาเน์ิน์งาน์ 10,776 224% 9,259 233% 8,717 220% 

ดอกเบี้ยรับ 77	 2%	 58	 1%	 37	 1%	

จ่ายดอกเบี้ย (911) (19%) (1,079) (27%) (964) (24%)

จ่ายภาษีเงินได้ (1,010) (21%) (653) (16%) (802) (20%)

เงิน์สัดีสัุทัธิจากกิจกรรมดีำาเน์ิน์งาน์ 8,932 186% 7,586 191% 6,988 177% 

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

2563 2562 2561

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

กระแสัเงิน์สัดีจากกิจกรรมลงทัุน์

เงินฝ่ากธนาคารที่มีภาระค�ำาประกันลดลง(เพิ่มขึ้น) -	 -					 (6) -					 -		 -					

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ถืือไว้เพื่อขาย

35	 1%	 99	 2%	 -		 -					

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใชำ้ในการดำาเนินงาน

40	 1%	 14	 -					 62	 2%	

เงินสดจ่ายสำาหรับการซื้อธุรกิจ -		 -					 -		 -					 (204) (5%)

เงินสดรับค่ามัดจำาที่ดิน -		 -					 -		 -					 25	 1%	

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ -		 -					 -		 -					 129	 3%	

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (745) (16%) (1,476) (37%) (2,217) (56%)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใชำ้	 (3) -					 -		 -					 -		 -					

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (28) (1%) (195) (5%) (237) (6%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น) 51	 1%	 (29) (1%) (2) -					

เงินปันผลรับ 667	 14%	 158	 4%	 224	 6%	

เงิน์สัดีสัุทัธิใชื่้ไปใน์กิจกรรมลงทัุน์ 17 - (1,435) (37%) (2,220) (55%)

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2563 2562 2561

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

กระแสัเงิน์สัดีจากกิจกรรมจัดีห้าเงิน์

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถืาบันการ
เงินที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สุทธิ	

20	 -					 (60) (1%) 20	 1%	

เงินเบิกเกินบัญชำีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถืาบัน
การเงินอื่นลดลงสุทธิ

(438) (9%) (1,181) (29%) (756) (19%)

จ่ายชำำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันการเงินที่
เกี่ยวข้องกัน

-		 -					 (90) (2%) (180) (5%)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันการเงินอื่นเพิ่มขึ้น 3,171 66%	 605	 15%	 398	 10%	

จ่ายชำำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันการเงินอื่น (3,561) (74%) (302) (8%) (328) (8%)

จ่ายชำำาระหนี้สินตามสัญญาเชำ่า	 (492) (10%) -		 -					 -		 -					

จ่ายชำำาระหนี้สินตามสัญญาเชำ่าการเงิน -		 -					 (13) -					 (52) (1%)

จ่ายชำำาระคืนหุ้นกู้ (3,000) (63%) -		 -					 -		 -					

เงินปันผลจ่าย (1,453) (30%) (2,596) (64%) (2,737) (69%)

จ่ายชำำาระหนี้สินสำาหรับการได้มาซึ่งประทานบัตร	 (6) -					 -		 -					 -		 -					

จ่ายดอกเบี้ย (221) (5%) (218) (5%) (212) (5%)

จ่ายชำำาระต้นทุนทางการเงินอื่น	 (26) (1%) -		 -					 -		 -					

เงิน์สัดีสัุทัธิจาก(ใชื่้ไปใน์)กิจกรรมจัดีห้าเงิน์ (6,006) (126%) (3,855) (94%) (3,847) (96%)

ผูลต่่างจากการแปลงค์่างบการเงิน์เพัิ�มข่�น์(ลดีลง) (83) (2%) (123) (3%) 18 -     

เงิน์สัดีและรายการเทั่ยบเทั่าเงิน์สัดีเพัิ�มข่�น์(ลดีลง)สัุทัธิ 2,860 60% 2,173 54% 939 24% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 4,821	 101%	 2,647	 65%	 1,707	 42%	

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีต่อเงินฝ่ากธนาคารคงเหลือ

(5) -					 1	 -					 1	 -					

เงิน์สัดีและรายการเทั่ยบเทั่าเงิน์สัดีปลายปี 7,676 161% 4,821 120% 2,647 66% 

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

2563 2562 2561

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

ข้อมูลกระแสัเงิน์สัดีเปิดีเผูยเพัิ�มเต่ิม :

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 265	 336	 506	

เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

26	 81	 -		

หนี้สินระยะยาวสำาหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต -		 -		 37	

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถืือไว้เพื่อขาย

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถืือไว้เพื่อขาย

38	 73	 -		

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -		 198	 199	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้
ใชำ้ในการดำาเนินงาน

-		 26	 4	

โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน	อาคารและ
อุปกรณ์

-		 -		 6	

โอนสินทรัพย์สิทธิการใชำ้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถืือไว้เพื่อขาย

4	 -		 -		

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใชำ้ในการดำาเนินงานเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถืือไว้เพื่อขาย	

21	 -		 -		

	โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใชำ้ในการดำาเนินงานเป็นที่ดิน
	อาคารและอุปกรณ์	

4	 -		 -		

โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 17	 -		 -		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากประมาณ
การค่าฟื้้�นฟืู้สภาพเหมืองและค่ารื้อถือน						

58	 28 (8)

สินทรัพย์สิทธิการใชำ้เพิ่มขึ้นจากประมาณการต้นทุน
ในการรื้อถือน	

3	 -		 -		

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)



175

รายงานประจำาปี	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2563 2562 2561

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการได้รับประทานบัตร -  990 -  

การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า 140 -  -

สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมิน
สัญญาเช่าใหม่และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ (51) -  -  

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน -  -  -  

- หนี้สินตามสัญญาเช่า (49) -  -  

- สำารองต้นทุนในการรื้อถอน (7) -  -  

การได้มาซึ่งอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  33 24

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ห้น์่วิย 2563 2562 2561

อัต่ราสั่วิน์สัภูาพัค์ล่อง (Liquidity ratios)

อัตราส่วนสภาพคล่อง	 เท่า 1.39 1.00 1.00

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	 เท่า 1.05 0.67 0.59

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.65 0.52 0.33

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	 เท่า 7.81 8.47 7.77

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	 วัน 47 43 47

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูป เท่า 25.28 25.76 25.06

ระยะเวลาขายสินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ย วัน 14 14 15

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	 เท่า 6.85 6.72 6.43

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	 วัน 53 54 57

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 5.61 5.74 5.78

ระยะเวลาชำำาระหนี้ วัน 65 64 63

วงจรเงินสด	 วัน 36 34 41

ต่ารางสัรุปอัต่ราสั่วิน์ทัางการเงิน์ของบริษัทั ปูน์ซึ่่เมน์ต่์น์ค์รห้ลวิง จำากัดี (มห้าชื่น์) และบริษัทัย่อย
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ห้น์่วิย 2563 2562 2561

อัต่ราสั่วิน์แสัดีงค์วิามสัามารถูใน์การห้ากำาไร (Profitability 
Ratios)

อัตรากำาไรขั้นต้น	 % 33 32 35

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	 % 13 10 12

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม % 0.13 -0.10 	-0.12

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร % 160 155 134

อัตรากำาไรสุทธิ	 % 9 7 7

อัตราผลตอบแทนผู้ถืือหุ้น	 % 11 9 9

อัต่ราสั่วิน์แสัดีงประสัิทัธิภูาพัใน์การดีำาเน์ิน์งาน์ (Efficiency 
ratios)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 % 5 4 4

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถืาวร	 % 21 18 18

อัตราการหมุนของสินทรัพย์		 เท่า 0.54 0.61 0.56

อัต่ราสั่วิน์วิิเค์ราะห้์น์โยบายทัางการเงิน์  
(Financial policy ratios)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถืือหุ้น	 เท่า 1.24 1.39 1.30

อัตราส่วนความสามารถืชำำาระดอกเบี้ย	 เท่า 8.93 6.89 7.49

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อกำาไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย	ภาษีเงินได้	
ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจำาหน่าย	

เท่า 2.84 2.98 3.50

อัตราส่วนความสามารถืชำำาระภาระผูกพัน	 เท่า 2.39 2.77 1.97

อัตราการจ่ายเงินปันผล		 % 73 76 79

ต่ารางสัรุปอัต่ราสั่วิน์ทัางการเงิน์ของบริษัทั ปูน์ซึ่่เมน์ต่์น์ค์รห้ลวิง จำากัดี (มห้าชื่น์) และบริษัทัย่อย (ต่่อ)
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