รายงานประจำป 2561
บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)

เติบโตอยางมั�นคงในระดับภูมิภาค

สารบัญ
ว�สัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร
สารจากคณะกรรมการตอผูถือหุน
สารจากคณะผูบร�หาร
สรุปขอมูลสำคัญทางการเง�น
ความเปนมาของบร�ษัทฯ
รางว�ลและการร�บรอง
แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตป 2562
กลยุทธและการพัฒนาเพ�่อการเติบโตทางธุรกิจ
ปจจัยเสี�ยง
การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการความเสี�ยง
โครงสรางการถือหุน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี�ยนแปลงสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
พัฒนาการที�สำคัญในแตละสายงานป 2561
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
โครงสรางการจัดการ
รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี�ยงตอผูถือหุน
การกำกับดูแลกิจการ
การพัฒนาอยางยั�งยืน
ขอมูลทั�วไปและขอมูลสำคัญอื�น
บทรายงานและการว�เคราะหของฝายบร�หาร
รายการระหวางกัน
สรุปตำแหนงตามแบบ 56-2

3
6
8
10
14
16
18
19
21
24
28
29
48
49
56
57
67
68
106
119
141
147
148

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร
เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกันให้กับคู่ค้า พนักงาน และชุมชน เราต้องการสร้าง
สิ่งที่ดีที่สุด และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน

พันธกิจ

เราผลิตสินค้าทีไ่ ด้มาตรฐานสูงสุดและให้บริการด้านวัสดุกอ่ สร้าง ซึง่ มีความส�ำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
และภูมิภาคใกล้เคียง
เรามุ่งมั่นในการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวังของทุกคน โดยผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ภาพลักษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการด�ำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ทั้งในเรื่องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
การบริการทีส่ ร้างความพึงพอใจให้กบั คูค่ า้ ความทุม่ เท พร้อมทัง้ ทักษะความช�ำนาญของพนักงาน ความห่วงใยชุมชนและความตัง้ ใจ
แน่วแน่ในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมส�ำหรับอนาคต

ค่านิยมองค์กร

ท�ำงานเป็นทีม
เราเป็นกลุม่ บริษทั ทีย่ ดึ มัน่ ในวิสยั ทัศน์เดียวกัน และรวมใจกัน
เป็นหนึ่งร่วมกับคู่ค้า เพื่อความส�ำเร็จของทุกคน

ท�ำสิ่งถูกต้อง
ซื่อสัตย์ต่อกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และ
ยึดถือจรรยาบรรณทั้งด้วยค�ำพูด และการกระท�ำ

กล้าคิด กล้าท�ำ
เราคือองค์กรทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ และเปิดรับแนวคิดใหม่
ทางธุรกิจ เรามุง่ มัน่ กล้าท�ำด้วยความกระตือรือร้น และน�ำเสนอ
ทางเลือกใหม่ที่เหนือความคาดหมาย
ห่วงใย..ใส่ใจอนาคต
เรายึดมั่นการสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่นต่อไป เราใส่ใจ
พนักงาน ดูแลสิง่ แวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน และเป็นองค์กร
ที่ดีของประเทศ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

นายพอล ไฮนซ ฮูเกนโทเบลอร
ประธานคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในช่วงปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
และวัสดุก่อสร้างภายในประเทศมีการปรับตัวดีขึ้น โครงการ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการได้เริม
่ เข้าสู่
ขั้นตอนการก่อสร้าง อันน�ำมาซึ่งความต้องการใช้วัสดุก่อสร้าง
ประเภทปูนซีเมนต์ อะกรีเกต และคอนกรีตผสมเสร็จ เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และจากการที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมี
อัตราการเจริญเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.2 ท�ำให้ความต้องการใช้
ปูนซีเมนต์ภายในประเทศปรับตัวเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 3 ทัง้ นี้
เป็นผลมาจากการเริ่มต้นงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ่ตา่ ง ๆ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงการ
ด้านพาณิชยกรรมในเขตปริมณฑล รวมถึงโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก
นอกจากนี้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ส่ ง ผลให้ ภ าคการลงทุ น ขยายตั ว โดยเฉพาะในภาค
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
เมืองหลัก เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต หัวหิน รวมถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ในเมืองรองอีกหลายแห่ง
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ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เ คยระบุ ไ ว้ ในรายงานประจ� ำ ปี 2560 ว่ า
สถานการณ์ทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ จะพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารก็ยังต้องเผชิญกับ
ความท้ า ทายในทุ ก หน่ ว ยธุ ร กิ จ สื บ เนื่ อ งมาจากการที่ ก� ำ ลั ง
การผลิตในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างภายในประเทศยังคงเกิน
ความต้องการอยูม
่ าก ท�ำให้คณะผูบ้ ริหารยังคงต้องด�ำเนินการ
ตามโครงการแผนฟืน้ ฟูธรุ กิจและการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
โดยได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 และ
ขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจอย่างเป็นระบบตลอดปี
ที่ผ่านมา ด้วยความพยายาม ทุ่มเท จากพนักงานครอบครัว
อินทรีส่งผลให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการดังกล่าว
โดยรวมของกลุม่ บริษทั ฯ มีมลู ค่าประมาณ 2,716 ล้านบาท โดย
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการจะเพิม่ ขึน้ คณะผูบ้ ริหารจึงได้มงุ่ ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนา
ธุรกิจและการตลาดควบคูไ่ ปกับการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ ในการด�ำเนินงาน ดังนั้นในปี 2562 จึงเป็นปีที่
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การขยายตลาดของผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อสร้างการเติบโต
ที่ ยั่ ง ยื น ให้ กั บ องค์ ก ร ทั้ ง นี้ ค ณะผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามมั่ น ใจเป็ น
อย่างยิ่งว่าจะสามารถน�ำพาองค์กรให้บรรลุผลถึงเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ ในปี 2562

สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับสถานการณ์ภาพรวมของตลาดในภูมิภาคนั้นมีความ
หลากหลาย ตลาดปู น ซี เ มนต์ ใ นประเทศเวี ย ดนามตอนใต้
มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 10 โดยทาง
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ำกัด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 23 สามารถเพิม่ ปริมาณยอดขายได้จาก 4.4 ล้านตัน
ในปี 2560 เป็น 4.7 ล้านตันในปี 2561 โดยใช้ก�ำลังการผลิต
สูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มก�ำลังการผลิตในอีกสองถึง
สามปีขา้ งหน้านี้ โดยเริม
่ จากการเพิม
่ จ�ำนวนหม้อบดปูนซีเมนต์
ทีเ่ มือง Thi Vai ภายในปี 2563 ส่วนตลาดปูนซีเมนต์ ในประเทศ
กัมพูชาก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้ โรงงาน
ปูนซีเมนต์ของบริษทั ชิป มง อินทรีซเี มนต์ คอร์ปอเรชัน่ สามารถ
เดินเครือ่ งจักรจนเต็มก�ำลังการผลิตในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2561 ในทางตรงข้ามตลาดในประเทศศรีลงั กาได้รบั ผลกระทบ
จากปัจจัยลบทางการเมือง ส่งผลให้ความต้องการใช้ปนู ซีเมนต์
หดตัวลงร้อยละ 5 ท�ำให้ยอดขายของบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์
(ลังกา) จ�ำกัด ลดลงจาก 2.2 ล้านตันในปี 2560 เป็น 2.1
ล้านตันในปี 2561 แต่บริษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาต�ำแหน่งผูน้ ำ�
ส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ ได้ที่ร้อยละ 35 ในส่วนสถานการณ์
ตลาดในประเทศบังกลาเทศเมื่อปี 2561 นั้น มีการเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 15 บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด สามารถ
ท�ำยอดขายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าความ
ต้องการใช้ปนู ซีเมนต์ในทุก ๆ ประเทศทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจ
อยู่ในภูมิภาคนี้จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัทฯ มีความพยายามในการปรับปรุงการด�ำเนินธุรกิจ
ให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ทั้ ง ในประเทศและในภู มิ ภ าค และ
เตรียมความพร้อมในการสร้างความแข็งแกร่งในตลาดมากขึ้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ซึง่ จะรับผิดชอบในภาพรวมของการ
บริ ห ารและการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ในกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ทั้ ง หมด โดย
คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นชุดนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ในขณะที่บริษัทฯ มีความก้าวหน้าในการสร้างพื้นฐานธุรกิจ
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง มากยิ่ ง ขึ้ น ในปี 2562 และยั ง เห็ น แนวโน้ ม
ความต้ อ งการทางการตลาดที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม
การแข่งขันในตลาดยังคงมีความรุนแรงอย่างมาก ซึ่งท�ำให้
คณะผู ้ บ ริ ห ารยั ง คงต้ อ งติ ด ตามการควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยและ
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ อย่างเข้มงวด
รวมทั้งน�ำแนวคิดและนวัตกรรมในการสร้างการเจริญเติบโต
เพื่ อ เพิ่ ม พู น รายได้ ให้ กั บ องค์ ก ร บริ ษั ท ฯ มี ค วามมั่ น ใจว่ า
การเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ให้ กับ โครงสร้ า งของผู ้ บ ริ ห ารและ
การลงทุนในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน จะท�ำให้กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับ
ในทุก ๆ ประเทศที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
ปี 2562 นี้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) จะ
ครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ
ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและชุมชน รวมทั้งให้การ
สนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ เพื่อวางรากฐาน
การขยายตัวทางธุรกิจให้มั่นคงในอนาคต ครอบครัวอินทรีจะ
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและรวดเร็ว จากการทีท่ งั้ พนักงานและ
คู่ค้าได้ร่วมกันวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
ที่ได้ ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทฯ ของเรา คณะผู้บริหาร และ
พนักงานทีไ่ ด้เสียสละในการท�ำงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
ตลอดจนคู ่ ค ้ า และลู ก ค้ า ของเราที่ ไ ด้ ให้ ค วามไว้ ว างใจและ
ความผูกพันต่อบริษทั ฯ รวมถึงชุมชนในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทีเ่ ราด�ำเนิน
ธุรกิจอยู่ส�ำหรับความร่วมมือและความเชื่อมั่นที่มี ให้บริษัทฯ
อย่างดีเสมอมา

ท่ า มกลางความท้ า ทายทางธุ ร กิ จ ตลอดหลายปี ที่ ผ ่ า นมา
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการสร้างความเข้มแข็งทาง
การเงินผ่านการลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีวนิ ยั
ทางการเงิน ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จา่ ยด้านต่าง ๆ อย่างรัดกุม
โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถเพิ่มเงินสดหมุนเวียนจากการ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีนยั ส�ำคัญจาก 3.9 พันล้านบาทในปี 2560
เป็น 7.0 พันล้านบาท และปรับปรุงยอดก�ำไรสุทธิหลังจากการหักภาษี
เพิ่มขึ้นจาก 1.8 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 3.0 พันล้านบาท
ในปี 2561 โดยมาตรการควบคุมทางด้านการเงินอย่างเข้มงวด
นี้จะด�ำเนินต่อไปในปี 2562 ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สถานะทางการเงินให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการ
และประธานเจาหนาที�บร�หาร

นายจันดานา ลิยานาเก
รองประธานอาวุโส
การเง�นและการควบคุม

นายมนตร� นิธ�กุล
รองประธานอาวุโส
การตลาดและการขาย

สารจากคณะผูบร�หาร
ในช่วงปี 2561 บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมาก แต่ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงก็ยงั มีการปรับตัวดีขนึ้ กว่าปี 2560 ส่งผลท�ำให้ผลก�ำไร
ของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับปี
ทีผ่ า่ นมา นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้มกี ารด�ำเนินงานต่าง ๆ เพือ่ สร้าง
รากฐานทีม่ นั่ คงและแข็งแกร่งในทุกหน่วยธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนิน
กิจการทั้งในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียใต้
ส�ำหรับตลาดในประเทศไทย กิจกรรมด้านการก่อสร้างโดยรวม
ได้มีการชะลอตัวตลอดช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ส่งผลให้
ความต้องการใช้ปนู ซีเมนต์ลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว แต่กย็ งั มี
การฟื ้ น ตั ว ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
การเร่งลงทุนอย่างต่อเนือ่ งของภาครัฐในโครงการสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ่ รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการต่าง ๆ
ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมและที่ พั ก อาศั ย ในเขตพื้ น ที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และในเมืองหลักต่าง ๆ
ท� ำ ให้ ค วามต้ อ งการปู น ซี เ มนต์ มี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ใน
ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ก�ำลังการผลิตที่เกินความต้องการ
ของตลาดภายในประเทศยังคงด�ำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ตลาด
ยั ง มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง เนื่ อ งจากมี ก� ำ ลั ง การผลิ ต เพิ่ ม เติ ม จาก
โรงงานปู น ซี เ มนต์ แ ห่ ง ใหม่ ข องบริ ษั ท คู ่ แ ข่ ง ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ส่งผลผลิตส่วนใหญ่
เข้ามาจ�ำหน่ายภายในประเทศไทย แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกคือ
การทีร่ ฐั บาลจีนได้ ใช้นโยบายเข้มงวดด้านสิง่ แวดล้อม น�ำมาซึง่
การลดก�ำลังการผลิตลงท�ำให้ตอ้ งมีการน�ำเข้าปูนเม็ดจ�ำนวนมาก
โดยสถานการณ์นชี้ ว่ ยลดผลกระทบจากสภาวะก�ำลังการผลิตที่
เกินความต้องการในภูมิภาคนี้ได้ชั่วคราว
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ด้วยวิกฤติและโอกาสต่าง ๆ ทางธุรกิจที่มีอยู่นี้กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงได้เดินหน้าพัฒนา ส่งเสริม และผลักดัน
อย่างต่อเนือ่ งในการเพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพือ่ ให้
บริษทั ฯ มีความได้เปรียบทางธุรกิจจากการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ
ด้วยการขับเคลือ่ นอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ตามโครงการ
แผนงานการฟื้นฟูธุรกิจที่ได้เริ่มไว้ตั้งแต่ปี 2560
ส�ำหรับตลาดในภูมิภาค บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม)
จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจในตลาดเวียดนามตอนใต้ซึ่งเป็นตลาดที่มี
การเติบโตสูง โดยบริษทั ฯ ได้ ใช้กำ� ลังการผลิตเต็มประสิทธิภาพ
ท�ำให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและมีตน้ ทุนทีส่ ามารถ
แข่งขันได้ ตลาดในประเทศกัมพูชาเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีอัตรา
การเติบโตสูง บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น ได้เดิน
เครื่องจักรเต็มก�ำลังการผลิตตลอดช่วงปีแรกของการด�ำเนิน
งาน และสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ปูนซีเมนต์
ภายในประเทศได้มากกว่าร้อยละ 26 ในส่วนของตลาดบังกลาเทศ
มีการขยายตัวของกิจกรรมการก่อสร้างในภาคต่าง ๆ ท�ำให้มี
อัตราการเติบโตของความต้องการปูนซีเมนต์สูง บริษัท สยาม
ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด ได้ประสบความส�ำเร็จในการ
วางต�ำแหน่งทางการตลาดของสินค้าปูนอินทรี ให้เป็นสินค้า
ชัน้ น�ำในตลาด และมียอดขายเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 24 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2560 ในทางกลับกัน บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดหดตัวลงร้อยละ 5 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังสามารถคงต�ำแหน่งผู้น�ำในตลาดและ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ ได้อยู่ที่ร้อยละ 35

สารจากคณะผู้บริหาร

นายอมรศักดิ� โตรส
รองประธานอาวุโส
กิจการสระบุร�

นายพอล โจเซฟ เฮยส
รองประธานอาวุโส
การจัดสงสินคา

ส�ำหรับธุรกิจอืน่ ๆ ของกลุม่ บริษทั ฯ เช่น ธุรกิจการค้า บริษทั สยาม
ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินการค้าระหว่างประเทศ
ให้แก่กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงโดยการส่งออกและน�ำเข้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ปู น ซี เ มนต์ ท างเรื อ ได้ มี ก ารขยายการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ครอบคลุ ม สิ น ค้ า ประเภทถ่ า นหิ น ยิ ป ซั ม และ
ส่วนประกอบแร่อ่ืนๆ อีกทั้งยังได้ท�ำการขยายฐานลูกค้าและ
เส้นทางการค้าอีกด้วย ส�ำหรับธุรกิจภาคบริการ บริษัท อินทรี
อีโคไซเคิล จ�ำกัด ได้เสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพในการ
ให้บริการด้านการบริหารจัดการของเสียอย่างยัง่ ยืน และขยายการ
ด�ำเนินงานไปยังประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
อีกด้วย จากการเข้าซือ้ กิจการจากบริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการให้
บริการท�ำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทฯ
สามารถให้บริการท�ำความสะอาดในภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง
ครอบคลุมทัง้ การท�ำความสะอาดโดยใช้สารเคมี เครือ่ งจักรกล
และหุน่ ยนต์ ในการท�ำความสะอาด ส�ำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด ที่ให้บริการครบวงจร
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบรักษาความปลอดภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง บริษัท คอนวูด จ�ำกัด ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ ในช่วงชะลอตัว
ของตลาดที่อยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถประสบ
ความส�ำเร็จในการเปลีย่ นผ่านรูปแบบทางธุรกิจจากวัสดุกอ่ สร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ส�ำหรับงานสถาปัตยกรรมทั้ง
ภายนอกและภายใน ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ สามารถรักษาต�ำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ ในระดับผู้น�ำในตลาดไว้ ได้ และ
ส�ำหรับธุรกิจคอนกรีตมวลเบา บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด

นางสาวอนุตตรา พานโพธ��ทอง
รองประธานอาวุโส
การบร�หารบุคลากรและประสิทธ�ภาพองคกร

ได้พัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้น�ำเสนอแผ่นผนัง
น�้ ำ หนั ก เบา เพื่ อ ตอบสนองความหลากหลายในการใช้ ง าน
มากยิง่ ขึน้ พร้อมบริการติดตัง้ ให้กบั โครงการส�ำคัญต่าง ๆ ทัง้ ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ�ำหน่าย
คอนกรีตมวลเบาคุณภาพสูง
ในปี 2562 นี้บริษัทฯ จะครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ
คาดว่าความต้องการปูนซีเมนต์ ในทุกตลาดจะมีเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561 แต่สถานการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจในปี 2562
จะยั ง คงมี ค วามผั น ผวน อย่ า งไรก็ ต ามคณะผู ้ บ ริ ห ารยั ง คง
มุ่งมั่นที่จะสร้างผลก�ำไร พร้อมความมั่นคงทางการเงินให้แก่
กลุม่ บริษทั ฯ ของเรา รวมถึงการแสดงความส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนโดยรอบที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ
เพือ่ เป็นการวางรากฐานธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืน
ในภูมิภาคต่อไป
สุดท้ายนี้ คณะผู้บริหารขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ
ส�ำหรับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากคณะกรรมการบริษัท
พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และผู้ถือหุ้นทุกท่าน และบริษัทฯ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีต่อไปในอนาคต

นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

9

สรุปข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
โครงสรางรายได

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

กลุมธุรกิจปูนซีเมนต

กลุมธุรกิจคอนกร�ต หิน และทราย

ธุรกิจผลิตและจำหนายปูนซีเมนต รวมถึงกลุม ธุรกิจผลิตไฟฟาจาก
ลมรอนเหลือใช

ธุรกิจผลิตและจำหนายคอนกรีตผสมเสร็จ หิน และทราย

กลุมธุรกิจอื�น ๆ

ธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบา วัสดุตกแตง
ทดแทนไมเพื�องานสถาปตยกรรม ธุรกิจใหบริการจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรม รวมทัง� จำหนายเชือ� เพลิงและวัสดุทดแทน ธุรกิจ
ใหบริการทำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจใหบริการครบวงจร
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

ธุรกิจการคา

ดำเนินธุรกิจการคาสงออกปูนซีเมนตและปูนเม็ด นำเขาและ
สงออกสวนประกอบแร และเชื�อเพลิง

สายผลิตภัณฑ์
ขายสุทธิ
ปูนซีเมนต์
คอนกรีตและหินทราย
เทรดดิ้ง
อื่น ๆ
รวมขายสุทธิ
การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน
ยอดขายรวมตามงบการเงิน *

%การถือหุ้น
100.00
100.00
100.00

2561
ล้านบาท

37,449
8,411
10,659
4,115
60,634
(15,870)
44,764

2560
%

ล้านบาท

62
14
17
7
100

35,820
8,259
3,951
48,029
(4,396)
43,634

2559
%

ล้านบาท

75
17
8
100

27,281
7,593
3,022
37,895
(3,703)
34,192

*แสดงตามงบการเงินรวมที่ปรับปรุงรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจแล้ว

ผลการดำเนินงานเติบโตอยางมั�นคง

รายไดสทุ ธิจากการขายและบริการ

44,764 ลานบาท
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ป 2561
กำไรสุทธิ

3,022 ลานบาท

กำไรสุทธิตอ หุน

10.14 บาท

%

72
20
8
100

สรุปข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

รายไดสุทธ�จากการขายและบร�การ

สินทร�พยรวม

(ลานบาท)

(ลานบาท)
34,192

2559

43,634

2560

44,764

62,345

2561

2559

81,466

2560

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

สวนของผูถือหุนรวม

(ลานบาท)

(ลานบาท)
7,747

2559

8,878

7,858

2560

22,117

2561

2559

กำไรสุทธ�สวนที�เปนของผูถือหุนบร�ษัทฯ

กำไรสุทธ�ตอหุน

(ลานบาท)

(บาท)
3,887

2559

3,022

1,818

2560

2561

16.33

2559

35,939

2560

6.59

2560

79,563

2561

34,541

2561

10.14

2561

อัตราสวนหนี�สินทางการเง�นตอสวนของผูถือหุน

อัตราสวนเง�นปนผลจายตอกำไรสุทธ�

92%

152%

79%

108%

84%

82%

2559

2560

2561

2559

2560

2561

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
2561

2560

2559

ปูนซีเมนต์ชนิดเม็ด (ตัน)

14.5

14.5

13.0

ปูนซีเมนต์ชนิดผง (ตัน)

25.0

24.8

17.7

ปูนสำ�เร็จรูป (ตัน)

0.8

0.8

0.8

แผ่นบอร์ด (ตัน)

0.2

0.2

0.2

หินและทราย (ตัน)

4.6

4.0

5.0

44,764

43,634

34,192

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

8,878

7,858

7,747

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

3,022

1,818

3,887

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

6,989

3,951

5,174

เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

2,026

2,960

3,238

สินทรัพย์รวม

79,563

81,466

62,345

หนี้สินทางการเงินสุทธิ

28,277

30,134

23,844

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

34,541

35,939

22,117

20%

18%

23%

7%

4%

11%

16%

9%

15%

10.14

6.59

16.33

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

8.001

10.00

15.00

อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

79%

152%

92%

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

82%

84%

108%

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (%)

57%

56%

65%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

7%

6%

11%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

9%

6%

18%

กลุ่มบริษัทฯ

5,700

5,902

5,059

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์

3,939

4,218

3,308

กำ�ลังการผลิต (ล้านหน่วย)

ล้านบาท
รายได้สุทธิจากการขายและบริการ

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

บุคลากร

1

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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รางวัลและการรับรอง

ครบรอบ 50 ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ความเป็นมาของบริษัทฯ

2532

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

2512

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

2515

เริ่มดำเนินการ
ผลิตปูนซีเมนต

2520

เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

2524

เปนผูผลิตปูนซีเมนตรายแรก
ของประเทศที�นำถานหินลิกไนต
มาใชในกระบวนการผลิตแทน
น้ำมันเตา
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2536

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

ความเป็นมาของบริษัทฯ

2558

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

2560-2561

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

2542

ปรับโครงสรางบริษัทฯ
เสร็จสมบูรณ และเพิ่มทุน
จดทะเบียนเปน 3,000 ลานบาท

2556-2557 2559

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

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

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ความภาคภูมิใจของเรา
รางวัลและการรับรอง

รางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรไทยสูงสุด ประเภทหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
ประจำ�ปี 2561 (รางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน)

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลการกำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ประจำ�ปี 2561 (รางวัลต่อเนื่อง 3 ปี)

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ระดับ 5-เครือข่ายสีเขียว (การต่ออายุ)
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Thailand ICT Excellent Award - 5 รางวัล

รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล จากโครงการนวัตกรรม (INSEE Digital Connected Plant)
และโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (INSEE SMART Pay)
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล จากโครงการนวัตกรรม (INSEE People Planning Development
Analytics) โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Capex Management) และโครงการ
ขับเคลื่อนทางธุรกิจ (Smart Delivery)
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย

ใบรับรองฉลากลดคาร์บอนสำ�หรับผลิตภัณฑ์ (รางวัลต่อเนื่องปีที่ 10)

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการต่ออายุฉลาก 5 ตราสินค้า
ได้แก่ อินทรีเพชร อินทรีดำ� อินทรีแดง อินทรีทอง อินทรีปนู เขียว และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเพิม่ อีก
1 ตราสินค้า คือ อินทรีซุปเปอร์ โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

รางวัล Asia’s Training & Development Excellence Awards หมวดรางวัล
Best Leadership Development Program for Middle Management
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) โดย World HRD Congress
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รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (3 รางวัล) - ประเภทเหมืองแร่ (รางวัลต่อเนื่อง 6 ปี)
และประเภทโรงโม่

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด
(อินทรีสุพรรณบุรี) โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลการรับรอง ‘ฉลากเขียว’

มอบให้แก่ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำ�กัด โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

รางวัลระดับเหรียญทอง พลัส และระดับเหรียญทอง จากโครงการยกระดับผูป้ ระกอบการ
บำ�บัด และกำ�จัดกากอุตสาหกรรม
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดชลบุรี ตามลำ�ดับ
มอบให้แก่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ระดับเหรียญทอง (โรงงาน 1 และโรงงาน 3)
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล CSR-DIW Continuous (รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน)

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดชลบุรี
มอบให้แก่ บริษทั สยามซิต้ี พาวเวอร์ จำ�กัด โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล
เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำ�กัด โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล 10 บริษัท วัสดุก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเวียดนาม

มอบให้แก่ บริษทั สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำ�กัด โดยความร่วมมือระหว่าง Vietnam Report
กับ Vietnamnet

รางวัล Top 100 Sustainable Business in Vietnam - (รางวัลต่อเนื่องปีที่ 3)
มอบให้แก่ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำ�กัด โดยสภาธุรกิจแห่งเวียดนาม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม

รางวัลสำ�นักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศเวียดนาม

มอบให้แก่ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำ�กัด โดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการยอมรับให้เป็นที่หนึ่งในการเป็นองค์กรที่มีการใช้
พลังงานต่อพนักงาน ในระดับต่ำ�สุด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี 2562
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2562 มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเติ บ โตเล็ ก น้ อ ย
สื บเนื่ องจากในช่ ว งครึ่งปีห ลังของปี 2561 เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมีแนวโน้ม
ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจากการคาดการณ์ ข องธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

ในการลงทุ น ของภาครั ฐ ลดน้ อ ยลง และเร่ ง รั ด การจั ด ท� ำ
โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและภาคการก่อสร้าง นอกจากนี้ตลาดปูนซีเมนต์
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ปูนซีเมนต์ถุงไปเป็น
การใช้ปูนซีเมนต์ผงมากขึ้น ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในปี 2561

เสถียรภาพทางการเงินของประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน แต่
หากยังต้องมีการเฝ้าระวังในส่วนของความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
ทั้งนี้มีการตรวจตรานโยบายทางการเงินอยู่เป็นประจ�ำซึ่งช่วย
สนับสนุนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การด�ำเนินการ
ตามแผนการลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
การลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก
รวมถึง 5 ภาคอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ และ 5 ภาคอุตสาหกรรม
อนาคต นับว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในภาพรวมภายในตลาด
ปูนผงนัน้ ยังมีการเปลีย่ นแปลงไปยังการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ส�ำเร็จรูป หรือ Concrete Product Manufacturing (CPM)
อีกทัง้ ความชัดเจนของนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกและความเคลื่อนไหวของรัฐบาลส่งผลให้
ส่ ว นตลาดที่ เ ป็ น โครงการสาธารณู ป โภคเติ บ โตขึ้ น ซึ่ ง เป็ น
ส่วนตลาดทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลงไปเป็นตลาด CPM ดังนัน้ เป็นผล
ให้สดั ส่วนของตลาด CPM ในตลาดปูนซีเมนต์ผงเจริญเติบโตขึน้
ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมาซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารวางแผนเชิงกลยุทธ์
และการบริหารกลุม
่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเก็บเกีย่ วโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงนี้

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับปัจจัยเสีย่ งจากความ
ล่าช้าของการลงทุนในภาคเอกชน เนือ่ งจากนักลงทุนยังคงรอดู
ความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการหลักของภาครัฐ ซึง่ ส่งผล
ให้เกิดแรงผลักดันหลักของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในปี 2562 คือ (ก) ความชัดเจนของการใช้จ่ายและ
การลงทุนภาครัฐ (ข) ความไม่แน่นอนของการเลือกตัง้ ในปี 2562
(ค) การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการส่งออกตาม
แนวโน้ ม การฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก (ง) การบริ โ ภคและ
การลงทุ น ทางภาคเอกชน และ (จ) ราคาสิ น ค้ า การเกษตร
ภายใต้ปัจจัยดังกล่าวจึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะมี
อัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0 ตามการคาดการณ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทัว่ ประเทศ การขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และโอกาสใหม่
จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกนั้น
นับว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ในปี 2562 ซึ่งเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 กล่าวคือ
โครงการภาครัฐต่าง ๆ จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ การก่อสร้างคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ
ทีเ่ น้นเฉพาะพืน้ ทีต่ ามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า การเปิดตัวโครงการ
บ้านเดี่ยวตามจังหวัดที่มีศักยภาพในทางธุรกิจ รวมถึงธุรกิจ
การก่อสร้างที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วในต่างจังหวัด
การก่อสร้างภาคเอกชนยังคงเจริญเติบโตอย่างจ�ำกัดซึ่งส่งผล
กระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ด้วยเหตุนี้การขยายตัวของความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ ในปี
2562 จึงขึน้ อยูก่ บั การทีร่ ฐั บาลจะคงความสามารถในการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนโดยการก�ำจัดหรือท�ำให้อุปสรรค
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ความต้ อ งการปู น ซี เ มนต์ ในประเทศอยู ่ ในภาวะทรงตั ว จาก
ปี 2560 รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้
ทางประเทศลาวและประเทศกัมพูชาได้เพิ่มก�ำลังการผลิตใหม่
ถึงร้อยละ 25 จากปี 2560 ซึ่งส่งผลต่อความต้องการการผลิต
ปูนซีเมนต์ของผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์ ในประเทศและการส่งออกของ
บริษัทฯ

กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
ปี 2561 ที่ผ่านมานับเป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ จากการเปลีย่ นแปลง
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ความต้องการปูนซีเมนต์
ภายในประเทศทรงตัว โดยเฉพาะความต้องการที่ลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ งของปูนซีเมนต์ถงุ ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึน้ ตลอดจน
การลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเพื่อจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์
ในประเทศเพือ่ นบ้านซึง่ อาจส่งผลต่อการส่งออกและการแข่งขัน
ในตลาดปูนซีเมนต์ภายในประเทศที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังมี
ปัจจัยบวกจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น
การก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟทางคู่
ทัว่ ประเทศ การผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0
ก่อให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการพัฒนาเขตเมือง
จากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและญีป่ นุ่
ส่วนภาพรวมของธุรกิจในต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้ขยายการ
ลงทุนไปมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง อันเนือ่ งมาจากการขยายตัว
ของความต้องการปูนซีเมนต์จากโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ทัง้ จาก
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการเติบโตจาก
การลงทุนของภาคเอกชนซึง่ แรงปัจจัยทีท่ า้ ทายเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ที่
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการเติบโตทางธุรกิจ
เพือ่ ให้องค์กรสามารถรับมือและก�ำหนดทิศทางอย่างชัดเจนกับ
ความเปลีย่ นแปลงของโลกธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นเทคโนโลยี
สังคม ลูกค้า และพร้อมเข้าสู่องค์กรแห่งดิจิทัลในอนาคต

1. การมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ ยังคงเน้นกลยุทธ์ ในการปรับปรุงแผนธุรกิจด้าน
การตลาดและการขายอย่างเป็นระบบ รวมถึงปรับปรุงต้นทุน
ด้านการผลิตและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องโดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ออกสูต่ ลาด เพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าบริษทั ฯ สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ ที สี่ ดุ
ให้กับลูกค้า เช่น ผลิตภัณฑ์อินทรีเพชรพลัส ปูนซีเมนต์
ไหลลื่ น ดี ส� ำ หรั บ งานคอนกรี ต และชิ้ น ส่ ว นหล่ อ ส� ำ เร็ จ
ผลิตภัณฑ์อนิ ทรีเพชรอีซโี่ ฟล ปูนซีเมนต์สำ� หรับงานโครงสร้าง
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวส�ำหรับงานตกแต่ง ตลอดจน
การปรับปรุงกลยุทธ์ด้านโครงสร้างราคาขาย คุณภาพของ
สินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายและพัฒนา
กระบวนการจัดส่ง ส่วนกลยุทธ์ด้านการปรับปรุงต้นทุน
การผลิตบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในแนวทางการลดต้นทุน
ด้านเชือ้ เพลิงและพลังงานจากกระบวนการผลิตอันเกิดจาก
แนวโน้มของราคาเชื้อเพลิงและพลังงานที่สูงขึ้น ตลอดจน

การเพิม
่ ประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
ต้นทุนคงทีท่ สี่ ง่ ผลต่อต้นทุนการผลิตรวมทัง้ หมดโดยบริษทั ฯ
ได้ประกาศความส�ำเร็จในการเปิดตัว “โรงงานดิจทิ ลั อัจฉริยะ”
(Digital Connected Plant) แห่งแรกในประเทศไทย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ “อินดัสเตรียล อินเทอร์เน็ต
ออฟ ธิงส์ (Industrial Internet of Things: IIOT)”
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ลดการสูญเสียจากการ
หยุดเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงและพัฒนา
ระบบความปลอดภัยของการท�ำงานให้มากขึน้ ตามเป้าหมาย
ของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
นอกจากแผนการปรับปรุงกลยุทธ์ของธุรกิจด้านการตลาด
และด้านต้นทุนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อ
กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้กลยุทธ์ Fit
For Growth เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ระดับภูมิภาคและ
บริหารพนักงานให้ครอบคลุมทุกมิติและมีความคล่องตัว
มากขึ้น
จากการปรั บ ปรุ ง แผนธุ ร กิ จ ที่ ด�ำ เนิ น การอยู ่ นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการท�ำก�ำไรและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
ในอนาคต ปัจจุบันโครงการเหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
เพิม
่ รายได้และลดค่าใช้จา่ ยได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท และ
มีแผนทีจ่ ะขยายแนวคิดการปรับปรุงแผนธุรกิจเช่นเดียวกัน
นี้ไปสู่ธุรกิจในต่างประเทศอีกด้วย

2. การพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจระดับภูมิภาค
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ขยายการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดทัง้
ปี 2561 กิจการโรงงานปูนซีเมนต์ ในประเทศบังกลาเทศ
ศรีลังกา และเวียดนาม ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
มี ผ ลประกอบการที่ เ ติ บ โตขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในภาพรวม
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้
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กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

บริ ษั ท ฯ ได้ ด�ำ เนิ น การขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต โรงงานบด
ปูนซีเมนต์และการขยายธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเข้าสูต่ ลาด
ในประเทศศรีลังกาและประเทศเวียดนามเพื่อตอบสนอง
ความต้องการจากการทีป่ ระเทศในภูมภ
ิ าคเหล่านีม้ แี ผนการ
พัฒนาประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งการลงทุนโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานจากทั้งภาครัฐและเอกชน
โครงการร่วมทุนก่อตัง้ โรงงานปูนซีเมนต์แห่งใหม่ในประเทศ
กั ม พู ช าที่ มี ก� ำลั ง การผลิ ต 1.5 ล้ า นตั น ในจั ง หวั ด ก� ำพต
ได้ ด�ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ตั้ ง แต่ ไ ตรมาสที่ สี่ ข องปี 2560
สามารถด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายออกสู่ตลาดอย่างเป็น
ทางการตั้ ง แต่ ไ ตรมาสที่ ห นึ่ ง ของปี 2561 ที่ ผ ่ า นมา
ความส�ำเร็จของการขยายธุรกิจต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นการ
สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวงสามารถ
ด�ำเนินการตามวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้น�ำตลาดปูนซีเมนต์
ในภูมิภาคอย่างแท้จริง

บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด ได้ขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์
และการบริการติดตัง้ แผ่นผนังส�ำเร็จรูป
บริษทั คอนวูด จ�ำกัด มีการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์และการบริการ
ติดตั้งแผ่นผนังส�ำเร็จรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์
ซีเมนต์ ไปสูธ่ รุ กิจบริการออกแบบและงานตกแต่งครบวงจร
โดยบริษทั ฯ ได้กอ่ ตัง้ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ดว้ ยผลิตภัณฑ์
คอนวูดแห่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มตลาดงานออกแบบยุคใหม่
การพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านการประยุกต์ ใช้กระบวนการ
บริหารจัดการการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (BIM) เพือ่
สร้ า งประสบการณ์ ใ หม่ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
ก่อสร้าง

3. การส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้ประสบความส�ำเร็จจากการขยายธุรกิจ
ในเครืออื่นๆ อาทิ
บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ�ำกัด ได้ถกู ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่
เพิ่มศักยภาพในธุรกิจน�ำเข้า/ส่งออกปูนซีเมนต์ สินค้าวัสดุ
ก่อสร้าง และเชื้อเพลิงภายในภูมิภาค
บริษทั นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด มีการขยายก�ำลังการผลิต
หินก่อสร้างคุณภาพสูงทีเ่ หมืองจังหวัดสุพรรณบุรถี งึ 2 ล้านตัน
ต่อปี และขยายธุรกิจอินทรี ฟลอร์ โซลูชนั่ ส�ำหรับการก่อสร้าง
พื้นอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด มีการขยายธุรกิจบริการท�ำ
ความสะอาดส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนจากหลุมฝังกลบอย่างเป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
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กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของนวั ต กรรมอั น เป็ น ผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางการตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า งนวั ต กรรมอั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร โดยมี ก ารจั ด เสวนาและประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการอย่างสม�่ำเสมอตลอดทั้งปี การน�ำเสนอผลงาน
ด้านนวัตกรรมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจ (นวัตกรรมหลัก) รวมถึงการสนับสนุนการ
พัฒนาความคิดริเริ่มของกลุ่มพนักงานนักคิดรุ่นใหม่เพื่อ
ค้นหารูปแบบธุรกิจใหม่ ในการสร้างรายได้และเป็นกลไก
ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกยุคใหม่
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (นวัตกรรมใหม่) โดยบริษทั ฯ ได้ตดั สินใจ
ลงทุนกว่า 100 ล้านบาทในการก่อตัง้ กลุม
่ พัฒนาธุรกิจใหม่
(Growth Sprint) เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาดหลักของบริษทั ฯ นัน้ มุง่ ไปทีก่ ารรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด โดยเน้ น การพั ฒ นาช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ย
ในรูปแบบการเจาะตลาดและสร้างเครือข่ายเพือ่ ครอบคลุมลูกค้า
และผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยช่องทางการจัดจ�ำหน่ายปัจจุบัน
ของบริษทั ฯ นัน้ เป็นกลุม
่ ตัวแทนจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์แบบดัง้ เดิม
และการขายตรงไปยังผูผ้ ลิตคอนกรีตผสมเสร็จและบริษทั ผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต นอกจากช่องทางดังกล่าวบริษัทในกลุ่ม
ยังได้กลายเป็นอีกปัจจัยหลักในการผลักดันการเติบโตที่สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจวัสดุก่อสร้างอย่างมีนัยส�ำคัญ
รู ป แบบกลยุ ท ธ์ ดัง กล่ า วได้ ก ลายเป็ น แรงผลั ก ดั น หลั ก ของ
บริษทั ฯ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ พันธสัญญาในการพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ ใช้และประสิทธิภาพในการจัดจ�ำหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่งผลให้
คูค่ า้ ของบริษทั ฯ และความสามารถในการกระจายสินค้าสูต่ ลาด
แข็งแกร่งมากขึ้น จึงท�ำให้เพิ่มโอกาสและความสามารถในการ
แข่งขันนั่นเอง

กลยุทธ์ ใหม่นี้จะเริ่มต้นจากการแบ่งกลุ่มตลาดใหม่เพื่อท�ำให้
บริษัทฯ สามารถน�ำเสนอทางออกที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดและน�ำเสนอคุณค่าถึงผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ได้สงู สุด รูปแบบ
ทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั การพัฒนาแล้วจะจับแนวโน้มตลาดทีเ่ ปลีย่ นไป
และสนั บ สนุ น การเติ บ โตของคู ่ ค ้ า นอกจากนี้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังได้มงุ่ เน้นการพัฒนาความสามารถและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอคณะรัฐมนตรีที่จะให้เพิ่มการ
จ่ายเงินดาวน์สำ� หรับผูซ้ อื้ บ้านหลังทีส่ องขึน้ เป็นร้อยละ 20 จาก
เดิมร้อยละ 5 - 10 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในเดือนมกราคม 2562
หากได้รับการอนุมัตินโยบายใหม่นี้จะส่งผลกระทบกับอุปสงค์
เทียมของตลาดคอนโดมิเนียม นอกจากนีก้ ารทีเ่ งินบาทแข็งตัว
และจะส่งผลกระทบกับความเสีย่ งในธุรกิจการก่อสร้างการโรงแรม
เมือ่ เงินบาทแข็งตัวจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาในประเทศจะลดลง
ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบท� ำ ให้ โ ครงการการขยายโรงแรมและธุ ร กิ จ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งลดลง ดังนัน้ ทางบริษทั ฯ จึงได้เปลีย่ นกลยุทธ์มาจับ
อุปสงค์แท้ของบ้านและที่อยู่อาศัยโลว์ ไรส์ ในตลาดที่อยู่อาศัย
และอุปสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�ำเร็จรูป ในตลาด
ปูนซีเมนต์ผงในโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ อีกด้วย
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เนื่องด้วยมีโอกาสในด้านการก่อสร้างในประเทศเมียนมาและ
ลาวซึ่งส่งผลให้มีอุปสงค์ของปูนซีเมนต์เพิ่มสูงขึ้นในประเทศ
เพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามจ�ำนวนของผู้เล่นในกิจการปูนซีเมนต์
ในกลุม่ ประเทศดังกล่าวเพิม่ ขึน้ และก�ำลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
ปี 2560 อีกถึงร้อยละ 25 ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
ดังนัน้ กลยุทธ์หลักส�ำหรับตลาดส่งออก คือ การส่งเสริมการรับรู้
ในตราสินค้าของบริ ษัท ฯ การเตรี ยมความพร้ อมของก� ำลั ง
การผลิตและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อปุ ทานเพือ่ ป้องกัน
การเจาะตลาดของคู่แข่ง

2. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ประเด็นความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมจากการท�ำเหมือง
หินปูนและการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีนัยส�ำคัญตามหลักวิชาการ
ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลีย่ นแปลงภูมสิ ณ
ั ฐาน
มลสารทางอากาศ การใช้พลังงาน น�ำ้ เสีย เสียง รวมถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนรอบข้าง ดังนัน้ เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นว่าประเด็นข้างต้นได้ถูกพิจารณา จัดการและ
ก�ำหนดมาตรการลดผลกระทบที่ครอบคลุมตลอดวัฏจักรของ
กระบวนการผลิต ทางบริษทั ฯ จึงได้บรู ณาการและบรรจุประเด็น
เหล่านี้ในการประเมินความเสี่ยงภายใต้ระบบมาตรฐานต่าง ๆ
ขององค์กร เช่น มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ISO22301 มาตรฐานการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO14001
และมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม (CSR-DIW) ISO26000 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้
ก�ำหนดกลยุทธ์และทิศทางในการด�ำเนินการเพื่อการควบคุม
ความเสีย่ งดังกล่าว เช่น การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry: GI) การจัดท�ำข้อมูลผลกระทบของผลิตภัณฑ์
ต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Product Declarations:
EPD) และการสร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า เพิ่ ม ร่ ว มกั น ให้ กั บ สั ง คม
(Creating Share Value: CSV)
จากผลการด� ำ เนิ น งานในปี 2561 พบว่ า ความเสี่ ย งด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสังคมได้รับการควบคุมและติดตามผลกระทบ
อย่างต่อเนื่อง การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงทางด้านพลังงานและการจัดหาวัตถุดิบ
ต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิงและไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญ
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ปู น ซี เ มนต์ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นสู ง กว่ า
ร้อยละ 70 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ในปี 2562 ราคา
ถ่านหินยังมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง จากปัจจัย
มาจากความผันผวนของอุปสงค์ ในตลาดโลก ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ
มีการวางแผนระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ กระจายความเสีย่ ง
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ทางด้านราคาและการขาดแคลนแหล่งถ่านหิน อันประกอบ
ไปด้วย 1. การสรรหาถ่านหินจากแหล่งอืน่ (นอกเหนือจาก
ประเทศอินโดนีเซีย) 2. ลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ของการน�ำเข้า
ถ่านหิน 3. ศึกษาและส�ำรวจความเป็นไปได้ของการท�ำ
สัญญาระยะยาวกับเหมืองถ่านหินแหล่งใหม่ ในขณะเดียวกัน
ราคาน�ำ้ มันดีเซลมีการคาดการณ์วา่ จะปรับสูงขึน้ อันได้รบั
ผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกประเทศ (นโยบายการค้า
จีน - สหรัฐอเมริกา การคว�่ำบาตรอิหร่าน) และปัจจัย
ภายในประเทศ (การพยุงราคาน�้ำมันดีเซล) ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้จัดหาน�้ำมันดีเซลที่มีราคาต�่ำกว่าท้องตลาดรวมถึง
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้นำ�้ มันไบโอดีเซล (B20)
กับเครื่องจักรบางประเภท
ทัง้ นีต้ น้ ทุนด้านไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
อย่ า งมากในปี 2561 บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ เ ร่ ง รั ด โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะสามารถเริ่มผลิต
กระแสไฟฟ้าภายในปี 2562 เป็นจ�ำนวน 6.4 เมกะวัตต์ และ
ริเริ่มการศึกษาการจัดตั้งโรงไฟฟ้า LNG ซึ่งนอกจากจะ
ลดต้นทุนไฟฟ้าในช่วง peak แล้วลมร้อนจากการปั่นไฟฟ้า
ยังน�ำไปใช้ ในการอบวัตถุดิบเชื้อเพลิงได้อีกด้วย
นอกเหนือจากโครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าแล้ว
บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเลือกใช้พลังงานทดแทน
เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาของถ่านหินและลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จงึ มีการใช้เชือ้ เพลิงทดแทนการใช้
ถ่านหิน ซึง่ ส่วนหนึง่ รับผ่านทาง บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด
และการริเริม่ การใช้ชวี มวลเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตทดแทน
ซึง่ ชีวมวลทีม่ กี ารเลือกใช้ ได้แก่ ซังและต้นข้าวโพด ต้นอ้อย
หญ้าเนเปียร์ และเปลือกมันส�ำปะหลังทีเ่ หลือจากการผลิต
ซึง่ นอกจากจะช่วยลดการใช้ถา่ นหินแล้วยังช่วยลดของเสีย
ที่ อ าจจะเหลื อ จากการเก็ บ เกี่ ย วได้ อี ก ด้ ว ย โดยการใช้
ชี ว มวลดั ง กล่ า วนั้ น ไม่ เ พี ย งเป็ น แค่ แ ผนในปี 2561 แต่
ยังเป็นแผนทีจ่ ะด�ำเนินการและเพิม่ ปริมาณการใช้ ในปีตอ่ ๆ
ไปด้วย
ในด้านการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนหลักรองลงมาจาก
ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ้นในปี 2561 จาก
ผลของราคาน�้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายในประเทศ และยังมีแนวโน้มที่จะมีราคา
คงตัวต่อไปในปี 2562 ซึ่งถึงแม้ ในด้านความเสี่ยงของ
การจัดหาวัตถุดิบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา
มากนัก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อ
ลดต้นทุนทางด้านวัตถุดบิ และลดความเสีย่ งในการขาดแคลน
วัตถุดบิ บางชนิด ได้แก่ การบริหารจัดการรถขนส่งวัตถุดบิ
บางชนิด การหาวัตถุดิบชนิดใหม่เพื่อทดแทนวัตถุดิบเดิม
ที่ใช้อยู่ และการสร้างการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ขาย

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) มีความเชือ่ มัน่ ว่า
การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากโรคทีอ่ าจจะเกิดจากการ
ท�ำงานสามารถควบคุมและป้องกันได้
บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ข้อก�ำหนด และมาตรฐานการท�ำงานทีเ่ กีย่ วกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดยมีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุ ค ลากร การจั ด เตรี ย มทรั พ ยากรและวิ ธี ก ารท� ำ งานที่
เหมาะสม รวมทัง้ การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ควบคุมและ
ขจัดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน ผู้รับเหมา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
การด� ำ เนิ น การด้ า นความปลอดภั ย ต่ า ง ๆ เพื่ อ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ อ งค์ ก รปลอดจากอุ บั ติ เ หตุ แ ละสร้ า ง
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่พึ่งพากันได้ จึงได้เน้นไปที่
การจัด ท�ำฐานข้ อมู ลการฝึ ก อบรมส� ำ หรั บ พนั กงานและ
ผู้รับเหมา การจัดท�ำการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านความปลอดภัยตามต�ำแหน่งงาน การขึ้นทะเบียนเป็น
สถานประกอบการฝึกอบรมการท�ำงานในสถานทีอ่ บั อากาศ
การจัดท�ำระบบ OH&S Green Pyramid และการตรวจสอบ
ระบบต่าง ๆ เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาให้ระบบความปลอดภัย
และอาชี ว อนามั ย ในพื้ น ที่ กิ จ การสระบุ รี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ยิ่งขึ้นจนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

Hedge ระหว่างมูลค่าของวัตถุดบิ และเครือ่ งจักรน�ำเข้าและ
รายได้ จ ากการส่ ง ออกเป็ น นโยบายหลั ก ในการบริ ห าร
จัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ความเสี่ยง
ส่วนที่เหลือบริหารด้วยการตกลงกับคู่ค้าเพื่อรับหรือจ่าย
เงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของท้องถิ่นในระดับที่
เหมาะสมรวมถึ ง ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ต่ า ง ๆ อาทิ
การซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีเงินกู้
เป็ น สกุ ล บาทเป็ น หลั ก และสนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยใน
ต่างประเทศกูย้ ม
ื เงินเป็นสกุลเงินท้องถิน่ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับรายรับจากการด�ำเนินงานปกติ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ
เงินปันผลเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและการเปลีย่ นแปลง
ของค่ า เงิ น ตราต่ า งประเทศสกุ ล จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผลตอบแทนจากการลงทุน บริษทั ฯ จึงพิจารณาน�ำเครือ่ งมือ
ทางการเงินต่าง ๆ เช่น สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (forwards)
ตราสารสิทธิ (options) มาใช้ประกอบเพือ่ บริหารความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการ
ด�ำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย อาทิ เงินฝาก
ธนาคาร การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะยาว
และหุ้นกู้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงด�ำเนินการบริหารสัดส่วนของ
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล เพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดีบริษัทฯ และ
บริ ษั ท ย่ อ ยมี สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ที่ มี ภ าระ
ดอกเบี้ยในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตรา
ดอกเบีย้ แบบลอยตัวซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
การเงินโดยอาจกล่าวได้วา่ ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ นัน้
อยู่ในระดับต�่ำ
ความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตในส่วนของลูกหนี้
การค้าของกิจการ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงบริหารจัดการโดยการ
ควบคุมการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านเครดิต
และใช้เครื่องมือต่าง ๆ อาทิ การวางหนังสือค�้ำประกันจาก
ธนาคาร การใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต การท�ำประกันลูกหนี้
การค้ า รวมถึ ง การประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของลู ก หนี้
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั ฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งการน�ำเข้าและส่งออก ดังนั้น
บริษัทฯ จึงด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธี Natural

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ฝ่ายการเงิน
ของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินสภาพคล่องของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
ระดับเงินส�ำรองรวมถึงการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินให้เพียงพอต่อการช�ำระเงินตามภาระผูกพัน
ต่าง ๆ และป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของกระแส
เงินสดที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญเรือ่ ง
การควบคุมภายในเป็นอย่างมาก ก�ำหนดให้มีระบบควบคุม
ภายในที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอเพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของ
บริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และการด�ำเนินงาน เมื่อต้นปีบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Group
Internal Audit and Compliance เพื่ อ ครอบคลุ ม การ
ปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ในประเทศไทยรวมถึ ง บริ ษั ท ย่ อ ยใน
ต่างประเทศ และจะน�ำไปสู่การน�ำเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในระดับโลกมาใช้ในระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีความเข้มแข็งขึ้น
หน่ ว ยงานนี้ จ ะปกป้ อ งค่ า นิ ย มองค์ ก รโดยการให้ ค� ำ แนะน� ำ
การประกันความเสีย่ งตามวัตถุประสงค์และความเข้าใจอย่างลึกซึง้
ระบบการควบคุมภายในได้ถูกออกแบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงลดความเสีย่ งจากการด�ำเนินงานและสร้างความมัน่ ใจว่ามี
มาตรการป้องกันการทุจริตอย่างสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงาน Group Internal Audit and
Compliance เป็นผูด้ แู ลระบบการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
และให้หน่วยงาน Strategic Planning and Transformation
เป็นผู้ดูแลการประเมินความเสี่ยงเชิงธุรกิจและติดตามผลตาม
แผนการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีผลให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน�ำไปสู่
ภาพลักษณ์และมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั รอง
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ
อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
และแนวทางปฏิบัติงานที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ดังนี้ คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ ได้แสดงถึงการมุ่งมั่น

(commitment) ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งการ
ควบคุมภายในองค์กรตามกรอบโครงสร้างการควบคุม
ภายใน โดยก�ำหนดให้มีนโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิธกี ารปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นปัจจุบนั และสือ่ สารให้พนักงานทราบ
ทั้งองค์กร อีกทั้งก�ำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
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จัดท�ำและทบทวนนโยบาย ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน วิธกี าร
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแผนการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และกฎหมาย ข้อบังคับและ
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ และก�ำหนดให้มีการทบทวนอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อใช้เป็นแนวทางและก�ำกับการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งาน ทั้ ง นี้ น โยบายขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
วิธกี ารปฏิบตั งิ านทุกฉบับได้รบั การอนุมตั ติ ามล�ำดับขัน้
ที่เหมาะสม และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและ
เข้าใจผ่านระบบที่เหมาะสม
สร้างจิตส�ำนึกของพนักงานให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการสร้างความ
เข้าใจในความหมายของความเสี่ยงในการด�ำเนินการ
วิธีการประเมินความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง
ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถออกแบบการควบคุมภายในเพือ่
จัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส บริษัทฯ
ได้ มี ก ารจั ด ให้ มี ช ่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและ
แจ้ ง เบาะแส โดยมี ก ารจั ด ท� ำ นโยบายและจั ด ให้ มี
ช่องทางการรายงานที่มีชื่อว่า INSEE Speak Up โดย
ช่องทางนี้ได้รับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจาก
หน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
และยุติธรรม ช่องทางที่ได้จัดตั้งขึ้นนี้เพื่อให้พนักงาน
ในกลุ่มบริษัทฯ และคู่ค้าสามารถแจ้งรายงานและแจ้ง
เบาะแสทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำผิดทีส่ งสัยว่าเกิดขึน้ ทัง้ ใน
ด้านฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการด�ำเนินงาน เช่น การทุจริต
เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน การใช้ข้อมูลและทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ในทางที่ผิด การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการให้
หรือรับของก�ำนัล การเลีย้ งรับรองและสินน�ำ้ ใจ และการ
ท�ำทุจริตเกีย่ วกับงบการเงิน ทัง้ นีเ้ รือ่ งทีร่ อ้ งเรียนเข้ามา
ทางช่องทางนี้ได้รับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและ
น�ำมาถึงการสอบสวนตามกระบวนการ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญถึง

การควบคุมการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผลประกอบการบริษัทฯ บรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ โดยผูบ้ ริหารระดับสูงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ
จัดท�ำสรุปรายงานผลการด�ำเนินงานในภาพรวมในรูปแบบ
ของ Dashboard เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องผลประกอบการทางด้านการเงิน จะมีการรายงาน
และประชุมหารือในการประชุมของฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำ
ทุกสองสัปดาห์ ส่วนเรื่องผลการปฏิบัติงานในโรงงานหรือ
ฝ่ายผลิต จะมีการรายงานและประชุมหารือในกลุม
่ ย่อยเป็น
ประจ�ำและทบทวนในกลุม
่ ใหญ่ทกุ หน่วยงานในโรงงานเป็น
ประจ�ำทุกเดือน
ส่วนงานการเงินและการควบคุมมีส่วนร่วมในการติดตาม
อย่ า งใกล้ ชิ ด ในการใช้ จ ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการและ
การลงทุน โดยมีการท�ำรายงานให้กับคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ ให้ความส�ำคัญต่อการแบ่งแยก
หน้าที่ ในการท�ำงานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
สอบทานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เช่น มีการ
ก�ำหนดวงเงินการอนุมัติรายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก
หลายหน่วยงานเพื่อร่วมพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างของ
บริ ษั ท ฯ ที่ มี มู ล ค่ า สู ง ก่ อ นการลงนามในสั ญ ญาที่ ส ร้ า ง
ข้อผูกพันกับบริษทั ฯ ซึง่ สัญญาดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณา
จากฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ แล้ว
บริษัทฯ ได้เริ่มน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ
ติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ งในระบบการควบคุม
ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการควบคุ ม ภายในที่ ไ ด้ ว างไว้ ซึ่ ง ระบบ
ดังกล่าวจะช่วยให้ผบู้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถ
รับรู้ถึงการท�ำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและ
จัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ทันต่อเวลาและรวมถึงการ
รายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเพื่อวาง
แนวทางป้องกันต่อไป

การเข้าถึงระบบสารสนเทศได้มีการตรวจทานสิทธิอย่าง
เคร่งครัดประจ�ำปีของในการท�ำธุรกรรมบนระบบหลักตาม
ต�ำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน รวมถึงมีการก�ำหนดขอบเขต
และอ�ำนาจหน้าที่ ในการด�ำเนินการที่ชัดเจน และรวมถึง
การจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงระบบอย่างเหมาะสม

3. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการ

ประเมินความเสี่ยงโดยมีการแบ่งเป็นสี่กลุ่มความเสี่ยง
หลั ก ทางด้ า น กลยุ ท ธ์ การด� ำ เนิ น งาน การเงิ น และ
ข้อกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินจะถูกน�ำไป
แสดงผลให้ผบู้ ริหารได้เห็นถึงความส�ำคัญ และความรุนแรง
ถึงผลกระทบกับบริษัทฯ โดยในการประเมินความเสี่ยงนั้น
หน่วยงาน Strategic Planning and Transformation
จะเป็นผูจ้ ดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประเมินความเสีย่ ง
ประจ�ำปีของบริษทั ฯ ร่วมกับกลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูง กลุม่ ธุรกิจ
และหน่วยงานภายในขององค์กรเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยง โดย
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความคิ ดเห็ น พิ จ ารณาระดั บ
ความรุนแรงและผลกระทบของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ รวมถึง
หาข้ อ สรุ ป ทางกลยุ ท ธ์ แ ละวิ ธี ด�ำ เนิ น การเพื่ อ จั ดการกั บ
ความเสี่ยงนั้น ๆ ร่วมกัน โดยแผนกบริหารความเสี่ยงฯ
จะรวบรวมข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น เพื่ อ ท� ำ รายงานการประเมิ น
ความเสี่ ย งของแต่ ล ะกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานภายใน
พร้อมทั้งติดตามผลการท�ำงาน ความคืบหน้าของโครงการ
ต่าง ๆ ซึง่ ริเริม
่ ขึน้ มาเพือ่ แก้ ไขปัญหาและจัดการความเสีย่ ง
ให้ ได้ตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างใกล้ชิด ตลอดจน
รายงานผลให้ทางกลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูงทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ
ในการสอบทานบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสี่ ย ง ได้ พิ จ ารณาสอดส่ อ งดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด
ทั้ ง ในเรื่ อ งกระบวนการจั ด การความเสี่ ย ง มาตรการ
การบรรเทาความเสีย่ งและแผนงานการประเมินความเสีย่ ง
เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงบรรลุตาม
แผนงานการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้ลงทุน

ในระบบประมวลข้อมูลและรายงานใหม่ลา่ สุดทัง้ ระบบ เพือ่
รองรับการเก็บรักษาข้อมูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วน การประมวล
ข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ได้ตลอดเวลา
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษา
ความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม เพือ่ การวางแผนงานและตัดสินใจ
ในทางธุรกิจได้อย่างฉับไว อันจะน�ำมาซึง่ ความได้เปรียบทาง
ธุรกิจ นอกจากนีร้ ะบบดังกล่าวยังสามารถรองรับการด�ำเนิน
ธุรกิจดิจทิ ลั ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดและต่อเนือ่ งต่อไป
ในอนาคตด้วย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

25

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มี
ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีด่ ี รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายใน
ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจากการ
ทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำ� นาจ
รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเพียงพอ ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับ
ระบบควบคุมภายในแต่อย่างใด อีกทั้งมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่พร้อมรองรับได้ทุกสถานการณ์

การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงาน
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่งตั้งนายรานจัน ซาชาเดอวา ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
Head of Group Internal Audit and Compliance ของบริษทั ฯ
โดยนายรานจัน ซาชาเดอวา จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจการเงินระหว่างประเทศและองค์กร และเป็น
ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต สมาคมผูต้ รวจสอบภายในสากล
รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากหลายหน่วยงาน
ชัน้ น�ำ และมีความเข้าใจในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ ส่วนการพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะต้องผ่านการอนุมตั หิ รือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงาน
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้แก่
น�ำเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีที่จัดท�ำขึ้นโดย
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสอบทานและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
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ประสานงานกับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ ในการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ
ติดตามการด�ำเนินการของฝ่ายตรวจสอบภายในในการ
ปฏิบตั ติ ามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั ิ รวมทัง้
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือโครงการที่ได้รับการ
ร้องขอโดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
รับรายงานการตรวจสอบภายในของแต่ละโครงการทีจ่ ดั ท�ำ
ขึน้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในได้จัดท�ำรายงานข้อสังเกตและข้อแนะน�ำเพื่อแก้ ไข
ข้อบกพร่องในการด�ำเนินงานเพือ่ เสนอแก่คณะผูบ้ ริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และรับทราบรายงานสรุป
กิจกรรมการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดท�ำ
เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบเป็นระยะ
รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ผู ้ ต รวจสอบมื อ อาชี พ ที่ มี ค วามรู ้ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ทเี่ พียงพอ และได้รบั การรับรองว่ามีความรอบรู้
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของกฎบั ต รการตรวจสอบ
ภายใน
ส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง หั ว หน้ า งานก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
บริษัทฯ นั้น นายรานจัน ซาชาเดอวาท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนดของหน่วยงานและองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ จริยธรรมทาง
ธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทฯ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดประวัตหิ วั หน้าตรวจสอบภายในและงานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีดังนี้
ชื่อ-สกุล:		
นายรานจัน ซาชาเดอวา		
อายุ: 		
50 ปี
ต�ำแหน่ง: 		
Head of Group Internal Audit
				
and Compliance
วันที่ได้รับแต่งตั้ง:
เดือนตุลาคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา:
ปริญญาโท:		
บริหารธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศและองค์กร
				
มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร: ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
				
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล รัฐฟลอริด้า
				
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี:
วิศวกรรมเครื่องกล
				
สถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยี Thapar
				
ประเทศอินเดีย
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ:		
0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
Head of Group Internal Audit
					
And Compliance
					
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด
					
(มหาชน)
					
(ผลิตและจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์และ
					
วัสดุก่อสร้าง)
ก.ย. 2558 - ก.ย. 2560
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มธุรกิจพาณิชย์
					
บริษัท Vedanta ประเทศอินเดีย
					
จ�ำกัด (มหาชน)
					
(ธุรกิจด้านโลหะ เหมืองแร่ น�้ำมัน
					
และก๊าซ)
บริษัทอื่น
2556 - ส.ค. 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
					
ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
2554 - เม.ย. 2556
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
					
(โฮลซิม) ประจ�ำภูมิภาคเอเชียใต้
					
สิงคโปร์และมาเลเซีย
เม.ย. 2550 - 2553
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
					
บริษทั ACC จ�ำกัด (บริษทั โฮลซิม
					
ประเทศอินเดีย จ�ำกัด)
				
(ผลิตและจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์และ
				
คอนกรีตผสมเสร็จ)

ประวัติการอบรม:
โดย บริษัท โฮลซิม จ�ำกัด Zurich สวิตเซอร์แลนด์:
- Holcim Compliance Framework ปี 2555
โดย บริษัท โฮลซิม จ�ำกัด Engelberg สวิตเซอร์แลนด์:
- Holcim Internal Audit ปี 2554
โดย International Institute of Management Development
(IMD) สวิตเซอร์แลนด์:
- Senior Management Program ปี 2553
บริษัท เนสท์เล่ จ�ำกัด Rive Reine สวิตเซอร์แลนด์:
- Controlling at Nestle ปี 2543
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โครงสร้างการถือหุ้น
บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
บร�ษัทยอย

บร�ษัทรวม
40%

44.99%

ในประเทศ

ตางประเทศ

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(บังกลาเทศ) จำกัด

บร�ษัท นครหลวงคอนกร�ต จำกัด

บร�ษัท อินทร� ซุปเปอรบลอก จำกัด

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(ลังกา) จำกัด

100%
บร�ษัท อินทร� อีโคไซเคิล จำกัด
100%

100%

บร�ษัท อินทร� อีโคไซเคิล
ลังกา (ไพรเวท) จำกัด

90%

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

บร�ษัท สยามซิตี� พาวเวอร จำกัด
65%

100%
บร�ษัท อินทร� ดิจิตอล จำกัด

VIETNAM

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

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

98.95%

100%
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บร�ษัท ลานนา ร�ซอรสเซส
จำกัด (มหาชน)

100%

100%

100%

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
เญ�นแจ็ก จำกัด

การรวมคา

บร�ษัท ชิป มง อินทร�ซีเมนต
คอรปอเรชั�น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) จัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คล
ประเภทบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 เพื่อผลิต
และจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ โดยได้เริ่มด�ำเนินการผลิตปูนซีเมนต์
ตัง้ แต่ปี 2515 เป็นต้นมา และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี 2520 และเมือ่ ปี 2536 บริษทั ฯ ได้เปลีย่ น
ชื่อหลังจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดเป็น “บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)” (Siam City Cement
Public Company Limited)

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ครอบคลุม
ธุรกิจในหลากหลายประเภทของวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง
ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ เ พื่ อ งานสถาปั ต ยกรรมทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ธุรกิจการให้บริการจัดการของเสีย และธุรกิจ
ให้บริการท�ำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงธุรกิจ
การด�ำเนินการค้าระหว่างประเทศ

และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มี
การปรั บ โครงสร้ า งธุ ร กิ จ ขยายฐานที่ ม าของรายได้ แ ละ
กระบวนการท�ำงาน สามารถขยายกิจการด้วยการจัดตั้งบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้

รายละเอียดต่าง ๆ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกลยุทธ์
การตลาด และการแข่งขันของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ
ทั้งที่ด�ำเนินธุรกิจหลักอยู่ ในประเทศไทยและในภูมิภาค ดังนี้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงในประเทศไทย
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อพันธสัญญาในการด�ำเนินธุรกิจบนหลักการของ
ธรรมาภิ บ าลและการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปูนซีเมนต์และการ
บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอมา
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทั้งหมด 3 โรงงาน
พร้อมเตาเผาทั้งหมด 6 เตา ที่อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด
(มหาชน) ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทฯ
เป็นหนึ่งในผู้น�ำด้านการผลิตปูนซีเมนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ 5 กลุ่ม คือ
ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ (Portland Cement)
ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เหมาะส�ำหรับงานคอนกรีตทั่วไป
ตลอดจนงานหล่อผลิตภัณฑ์ชนิ้ ส่วนคอนกรีตส�ำเร็จรูป
และงานที่ต้องการคอนกรีตที่มีแรงทนทานสูง หรือ
คอนกรีตชนิดพิเศษอื่น ๆ ส�ำหรับโครงการก่อสร้างที่
ซับซ้อน
ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ทางเลือกที่ถูกออกแบบให้มีความสามารถ
ในการใช้ ง านได้ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ ปู น ซี เ มนต์
ปอร์ตแลนด์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น
ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพ
สู ง เหมาะส� ำ หรั บ งานก่ อ อิ ฐ งานฉาบผนั ง และงาน
คอนกรีตทั่วไป ช่วยให้ท�ำงานได้ง่ายได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ
ปู น ซี เ มนต์ ส�ำหรั บ งานฉาบ (Masonry Cement)
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ด้วยคุณลักษณะพิเศษเหมาะ
ส�ำหรับงานฉาบที่ต้องการความประณีต
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รายงานประจำ�ปี 2561

ปูนส�ำเร็จรูป (INSEE Mortar) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพส�ำหรับงานก่อสร้าง
ด้ ว ยการพั ฒนาและคิ ด ค้ น อย่ างไม่ ห ยุ ด ยั้ ง จึ ง ท� ำให้
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์คุณภาพออกมาให้บริการตาม
จุดประสงค์การใช้งาน

2. การตลาดและการแข่งขัน
เศรษฐกิจไทยของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.4 ซึ่งสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี 2560 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจาก (ก) การเติบโตของภาคการส่งออก (ข)
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง (ค) การปรับตัว
ดีขนึ้ อย่างช้า ๆ ของการบริโภคภาคเอกชนซึง่ เป็นผลผลักดัน
มาจากการปรับตัวทีด่ ขี นึ้ ของรายได้ครัวเรือนภาคการเกษตร
และมีการจ้างงานเพิม่ มากขึน้ ในภาคบริการ (ง) การเพิม่ ขึน้
ของการใช้จ่ายภาครัฐและความคืบหน้าของแผนการลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ ฐาน แต่ยงั คงมีความล่าช้าจากแผนทีว่ างไว้
ทางภาคการก่อสร้างยังคงมีการเจริญเติบโตลดลง เนือ่ งจาก
โครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมีความล่าช้าและ
การก่อสร้างภาคเอกชนที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่องอย่างเห็น
ได้ชัดจากตัวบ่งชี้หลัก เช่น พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
ภาคอุตสาหกรรมได้รบั ผลกระทบจากความล่าช้าของนโยบาย
สนับสนุนการลงทุน ในขณะที่ภาคที่อยู่อาศัยเริ่มมีความ
ระมัดระวังมากขึ้นในการลงทุนโครงการใหม่ ๆ เนื่องจาก
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ต�่ำลง และสถานการณ์หนี้ครัวเรือน
ทีส่ งู ขึน้ ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์และราคาวัสดุ
ก่อสร้างลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีราคา
สินค้าหมวดวัสดุก่อสร้างที่หดตัวลง โดยเฉพาะปูนซีเมนต์
คอนกรีต และไม้ นอกจากนี้ก�ำลังการผลิตปูนซีเมนต์ที่
เพิม่ ขึน้ ในระดับประเทศและระดับภูมภ
ิ าค ยังส่งผลต่อตลาด
ปูนซีเมนต์โดยก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นระหว่างผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์รายต่าง ๆ และระหว่างแต่ละช่องทางการจัด
จ�ำหน่าย ด้วยเหตุนจี้ งึ มีการใช้กลยุทธ์ราคาเป็นกลยุทธ์เพือ่
แข่งขันในระยะสั้นทั้งจากผู้ผลิตและตัวแทนจ�ำหน่ายเพื่อ
รักษาฐานลูกค้า
อย่างไรก็ดี การแข่งขันในระยะยาวระหว่างผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์
ด้วยกันจะมุง่ เน้นทีก่ ารพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพือ่
ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า และส่งเสริมประสบการณ์
ตรงของผู้ ใช้ผ่านกิจกรรมและสื่อการตลาดที่หลากหลาย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปิ ด รั บ และยอมรั บ ในตราสิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างบริษัทฯ และช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายต่าง ๆ ทัง้ ตัวแทนจ�ำหน่ายและผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์
กลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งจากโครงสร้างการบริหารความ
สัมพันธ์กบั ลูกค้าและการน�ำเสนอแนวทางการท�ำธุรกิจต่าง ๆ
ในการยกระดั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า และปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการจัดจ�ำหน่าย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี
เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับสองของประเทศ และ
เป็นหนึง่ ในผูส้ ง่ ออกปูนซีเมนต์รายใหญ่ของโลก มีกำ� ลังการ
ผลิตปูนเม็ดทัง้ สิน้ 13 ล้านตันต่อปีจากเตาเผาทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
6 เตา ปั จ จุ บั น มี เ ตาเผาที่ ด�ำ เนิ น การผลิ ต เพี ย ง 5 เตา
สามารถผลิตปูนเม็ดได้ 12 ล้านตันต่อปี
ทั้งนี้บริษัทฯ มีหม้อบดปูนซีเมนต์ทั้งหมด 12 หม้อบด
สามารถผลิตปูนซีเมนต์ตามก�ำลังการผลิตสูงสุดได้ 17
ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์
ปัจจุบันจ�ำกัดอยู่ที่ 14 ล้านตันตามปริมาณปูนเม็ด ทั้งนี้
ประเทศไทยมีก�ำลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 60
ล้านตันต่อปี โดยผูผ้ ลิตส่วนใหญ่ใช้กำ� ลังการผลิตอยูท่ เี่ พียง
ร้อยละ 60 ท�ำให้ประเทศไทยมีก�ำลังการผลิตเหลืออยู่มาก
ซึง่ ท�ำให้ประเทศไทยยังคงเป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ กี ารส่งออก
ปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ประเทศหนึง่ ของโลก อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ของประเทศไทยได้รับการผลักดันให้เติบโตจาก
นโยบายส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ
3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
จากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของบริ ษั ท ฯ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในนโยบายและแผนงาน
ความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร บริ ษั ท ฯ ได้ น� ำ ระบบ
ISO14001:2015 มาใช้ ในการก�ำกับดูแลและควบคุม
ประเด็นปัญหาสิง่ แวดล้อมด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การท�ำเหมืองหินปูนและการผลิตปูนซีเมนต์ ส�ำหรับ
การจัดการของเสีย นโยบายการลดของเสียจากการ
ผลิตทีไ่ ปฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)
ยั ง คงถู ก ก� ำ หนดให้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ข ององค์ ก ร
อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 ผลการทวนสอบและตรวจติดตามคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมจากหน่วยงานอิสระภายนอก แสดงให้เห็นว่า
ตลอดช่วงด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินธุรกิจ
สอดคล้องกับกฎหมายสิง่ แวดล้อมและข้อก�ำหนดต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งครบถ้ ว น รวมถึ ง กิ จ กรรมการท� ำ
เหมื อ งหิ น ปู น และการผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ ข องบริ ษั ท ฯ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั ส�ำคัญ ของเสีย
จากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่สามารถน�ำกลับมาใช้
ใหม่ในรูปของเชือ้ เพลิงทดแทน โดยการบริหารจัดการ
ผ่านทาง บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด ทั้งนี้ ในปี
2561 ไม่มขี อ้ ร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมจากชุมชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ในระดับประเทศ บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการผลิตภายใต้
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 ซึง่ เป็นมาตรฐาน
สูงสุดของกระทรวงอุตสาหกรรม และให้การสนับสนุน
ภาครัฐในการพัฒนาและขยายขอบข่ายอุตสาหกรรม
สีเขียวไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ในระดับสากล ปีนี้ทางบริษัทฯ
ได้รบั การทวนสอบและประกันคุณภาพข้อมูลอย่างเป็น
ทางการของบัญชีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
มลสารทางอากาศจากหน่วยงานอิสระภายนอก รวมถึง
หน่วยงาน Cement Sustainability Initiative (CSI)
หนึ่งในสาขาย่อยของ World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) อีกด้วย

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533)
เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในปี 2559 โดย
เป็นผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวภายใต้ตราสินค้าอินทรี 91
ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นและวิจัยจาก
สถาบันวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยจัดจ�ำหน่ายผ่านทางตัวแทน
จ�ำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปัจจุบนั บริษทั ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด เป็นผูผ้ ลิตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ คือ
ปูนอินทรี 91 ปอร์ตแลนด์ขาว ชนิดใช้งานทั่วไป ออกแบบ
พิเศษส�ำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการก�ำลังอัดสูง ต้องการ
ความสวยงามและงานตกแต่งพืน้ ผิวทีต่ อ้ งการความขาวพิเศษ
เช่น หินขัด พื้นผิวฉาบเรียบ ซึ่งได้คุณภาพตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว มอก.133-2556

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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2. การตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2561 บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด มีรายได้
จากการประกอบธุ ร กิ จ ขายปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ข าว
เป็นหลัก โดยมีนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
ทีส่ ำ� คัญ คือ การมีผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงในราคาทีแ่ ข่งขัน
กับตลาดได้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับ
กลางและระดับสูง โดยมีชอ่ งทางจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ น
ผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีก บริษทั ฯ เน้นการแข่งขันในตลาดสินค้า
คุณภาพสูง ซึง่ มีคแู่ ข่งจ�ำนวนไม่มากรายจากภายในประเทศ
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมาได้ทวี
ความรุนแรงพอสมควรจากภาวะตลาดที่ส่งผลกระทบต่อ
กลไกด้านราคา อย่างไรก็ตามปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของ
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด คือ คุณภาพและความ
คุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ ยังคง
ศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางการแข่งขันนี้

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
โรงงาน บริษทั ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สระบุ รี โดยมี ก� ำ ลั ง การผลิ ต
ปูนซีเมนต์โดยเฉลีย่ 844,000 ตันต่อปี หรือ 2,200 ตันต่อวัน
ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ ด�ำเนินการภายใต้ระบบความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จั ด การคุ ณ ภาพและการจั ด การด้ า นพลั ง งาน ภายใต้
มาตรฐาน ISO9001 และ ISO50001
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ รางวัล
เกณฑ์มาตรฐานโครงการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมพืน้ ฐานน�ำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ ใช้ ในสถานประกอบการ
และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการเพื่อการด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ระบบการจัดหาวัตถุดบิ บริษทั ฯ มีกระบวนการจัดซือ้ วัตถุดบิ
จากผู้ประกอบการภายในและภายนอกประเทศ
3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
บริษทั ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด มีเป้าหมายในการ
ด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ธุรกิจของบริษทั ฯ มีการลดผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม
จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์โดยการติดตั้งระบบ
ถุงลมกรองฝุ่นที่หม้อบดปูนซีเมนต์และระบบล�ำเลียง
เพื่อเป็นการก�ำจัดฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
และฝุน่ ทีถ่ กู กักเก็บจะถูกน�ำกลับเข้าสูก่ ระบวนการผลิต
อี ก ครั้ ง จึ ง ท� ำ ให้ ก ระบวนการผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ มี
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รายงานประจำ�ปี 2561

ฝุ่นละอองจากระบบเป็นศูนย์ (Zero waste) และลด
ผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างโรงงาน

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด
1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท
ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปี 2554 ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
โดยน�ำลมร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตปูนเม็ดของ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) มาผลิตไฟฟ้า
ไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จะน�ำมาใช้ ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึง่
ช่วยในการลดต้นทุนค่าพลังงานของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง
บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร
และยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นระยะเวลาแปดปี ตามบัตร
ส่งเสริมเลขที่ 2331(2)/อ./2554 รวมทัง้ ในปี 2561 บริษทั ฯ
ได้รับอนุมัติขยายการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
100 จากสามปี เ ป็ น ห้ า ปี และได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 ต่ออีกห้าปี ตามบัตรส่งเสริมเลขที่
59-1306-1-00-1-0 ของเตาเผาหมายเลข 3 นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีแผนเพิ่มก�ำลังการผลิต รวมถึงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนอื่นเพิ่มเติม เช่น ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น

2. การตลาดและการแข่งขัน
ในปัจจุบนั บริษทั สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด ด�ำเนินการผลิต
ไฟฟ้ า จากลมร้ อ นภายในเตาเผาของบริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์
นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ยังไม่มีบริการส�ำหรับภายนอก
แต่บริษัทฯ ยังคงมองโอกาสในการท�ำธุรกิจต่อไปในภาย
ภาคหน้า

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
3.1) การผลิต
บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด มีโรงงานผลิตไฟฟ้า
2 โรงงาน แบ่งเป็นสายการผลิต 3 สาย คือ สายผลิต
จากเตาเผาหมายเลข 5 เตาเผาหมายเลข 6 โดยมีกำ� ลัง
การผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด 18 เมกะวัตต์ และได้เพิ่ม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สายการผลิตจากเตาเผาหมายเลข 3 มีก�ำลังการผลิต
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 12 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ยอดผลิต
ไฟฟ้าปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งสามารถช่วยลด
ต้นทุนค่าพลังงานของกลุม
่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
3.2) วัตถุดิบ
วั ต ถุ ดิบ ส� ำ คั ญ ที่ ใ ช้ ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ได้ แ ก่
ลมร้อนทีเ่ หลือจากห้องลดอุณหภูมป
ิ นู เม็ดของเตาเผา
และลมร้อนที่เหลือจากหออุ่นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตปูนเม็ดจากเตาเผาหมายเลข 3 5 และ 6 ของ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
3.3) งานบริการและผู้ ให้บริการ
ด้านงานบริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น ต้ องมี ภายในโรงงาน อาทิ
งานซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักร งานรักษาความปลอดภัย และ
งานบริการอื่น ส่วนใหญ่มีการจัดจ้างเป็นผู้ ให้บริการ
ภายในประเทศทัง้ สิน้ โดยมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญในด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง
จนได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ กิจกรรมการรณรงค์
ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ระดับยอดเยีย่ ม
ปีทสี่ อง จากกระทรวงแรงงาน และรางวัลมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
บริษัทฯ ได้มีการน�ำลมร้อนสองส่วนจากกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์ส่วนแรก คือ ลมร้อนที่เหลือทิ้งจาก
ห้องลดอุณหภูมปิ นู เม็ดของเตาเผา และส่วนทีส่ องได้มี
การน�ำลมร้อนทีเ่ หลือจากหออุน่ วัตถุดบิ ในกระบวนการ
ผลิตปูนเม็ด เข้ามาท�ำการแลกเปลี่ยนความร้อนจาก
ลมร้อนเหลือทิง้ (ให้แก่) น�ำ้ เพือ่ ให้ ได้ ไอน�ำ้ ไปขับเคลือ่ น
กังหันไอน�ำ้ ท�ำให้ ได้กระแสไฟฟ้า ซึง่ ก่อนหน้านีล้ มร้อน
ทั้งสองส่วนนี้ได้มีการปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดส่งชั้นน�ำใน
ประเทศไทย ด้านวัสดุกอ่ สร้าง คอนกรีต และผลิตภัณฑ์หนิ -ทราย
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และหลากหลายครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย
ภายใต้ชื่อ “อินทรีคอนกรีต” และ “อินทรีอะกรีเกต”

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพ และการบริการอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่การเลือกสรรแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การวิจัย และ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลายตอบสนองทุ ก ความ
ต้องการในกลุม่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง งานบริการทีม่ นั่ ใจ
ในความรวดเร็วตรงต่อเวลา การให้คำ� ปรึกษาในงานเทคนิค
และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
อย่างเคร่งครัดด้วยทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
อินทรีคอนกรีต มีการขยายเครือข่ายหน่วยผลิตครอบคลุม
ทุกพืน้ ทีใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก
และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น
ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม โครงการ
รถไฟฟ้า และอินทรีอะกรีเกต ยังน�ำเสนอผลิตภัณฑ์หนิ -ทราย
ที่ มี ม าตรฐานสู ง ออกสู ่ ต ลาดภายนอกมากยิ่ ง ขึ้ น ได้ แ ก่
กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ กลุ ่ ม โรงงานคอนกรี ต
หล่อส�ำเร็จ และกลุม่ งานสร้างถนน ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ทั้งทางตรง และผ่านผู้แทนจ�ำหน่าย

2. การตลาดและการแข่งขัน
อิ ท ธิ พ ลจากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
ส่งผลให้การก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ และการ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนภายในประเทศไทย
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นแรงกระตุ้นส�ำคัญต่อ
ความต้ อ งการวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งต่ า งๆ อย่ า งคอนกรี ต และ
หิน-ทราย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของงานก่อสร้าง

ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจากธุรกิจนี้ ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้โดยตรง เช่น ลดปริมาณฝุ่นที่ปะปนใน
ลมร้อนทีเ่ หลือทิง้ ลดอุณหภูมขิ องลมร้อนก่อนปล่อยสู่
บรรยากาศ และยังช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน โดย
โครงการนีไ้ ด้รบั สิทธิประโยชน์ ในการยกเว้นภาษีนำ� เข้า
เครื่องจักรอีกด้วย

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ในปี 2562 คาดการณ์ว่าตลาดการก่อสร้างจะมีแนวโน้ม
ขยายตัวจากการอนุมตั โิ ครงการก่อสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่
ของภาครัฐ ส่วนภาคเอกชนจะยังทรงตัวหรือปรับลดลง
เล็กน้อย โดยเฉพาะการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทอาคารสูง
มีแนวโน้มความต้องการน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี
2562 จึงเร่งผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ และ
คุณภาพสูงออกสู่ตลาด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับ
ลูกค้า พร้อมทัง้ ต่อยอดการผลิต และการบริการทีค่ รบวงจร
ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
บริษทั ฯ ยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รักษาความเป็น
ผูน้ ำ� รวมถึงการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า จาก
ความมุ่งมั่นในการขยายหน่วยผลิตคอนกรีตให้ครอบคลุม
ทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ควบคูไ่ ปกับการเพิม
่ ก�ำลังการผลิตกว่า
5 ล้านตันต่อปีของผลิตภัณฑ์หนิ -ทราย จากโรงโม่หนิ อินทรี
สุพรรณบุรี บ่อทรายอินทรีอยุธยา อินทรีอา่ งทอง และอินทรี
ราชบุรี โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจาก
กระบวนการผลิต และต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้เพื่อรักษา
สถานะทางการตลาดและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
ความปลอดภัย: บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความส�ำคัญด้าน
ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน จึงได้
เน้นย�้ำถึงความปลอดภัยในการท�ำงาน ทั้งนี้รวมถึง
พนักงานของบริษทั ฯ ผูร้ บั เหมา ผูเ้ ข้ามาเยีย่ มชมกิจการ
หน่วยผลิต ลูกค้า และชุมชนโดยรอบทุก ๆ หน่วยผลิต
ตลอดมา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�ำเนิน
ธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย�้ำ
หลักการในการท�ำงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
ยังได้ริเริ่มการพัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพ
ฝุ่นหินซึ่งเป็นวัสดุถมที่ได้จากการโม่หิน เพื่อสร้าง
คุ ณ ค่ า และใช้ ท ดแทนทรายธรรมชาติ ใ นการผลิ ต
คอนกรีต ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งหิน
และลดการใช้ ท รายธรรมชาติ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2561

ด้วยเจตนารมณ์และความใส่ ใจต่อสิ่งแวดล้อมในปี
2561 อิ น ทรี อ ะกรี เ กตจึ ง ได้ รั บ สองรางวั ล ด้ ว ยกั น
ได้แก่ รางวัลรักษามาตรฐานประเภทเหมืองแร่ และ
รางวั ล ประเภทโรงโม่ บด หรื อ ย่ อ ยหิ น จากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในโครงการ
เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award 2018)
อีกด้วย

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริษัท คอนวูด จ�ำกัด
และ พีที คอนวูด อินโดนีเซีย
1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท คอนวูด จ�ำกัด เป็นผู้น�ำในตลาดผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ทดแทนไม้สำ� หรับงานสถาปัตยกรรมทัง้ ภายในและภายนอก
อาคาร ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “คอนวูด” โดยผลิตภัณฑ์
ตกแต่งทดแทนไม้คอนวูดผลิตจากเยือ่ เซลลูโลสทีไ่ ด้รบั การ
คัดสรรอย่างพิถีพิถัน และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพ
สู ง จากโรงงานของบริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง จ� ำ กั ด
(มหาชน) ผ่านกระบวนการการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งทดแทนไม้คอนวูดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ความ
สวยงามดุจดัง่ ไม้ธรรมชาติและให้ผวิ สัมผัสทีเ่ หมือนไม้จริง
ทนทานเหมาะส�ำหรับงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน
อาคาร อาทิ งานพื้น งานผนัง งานเชิงชายและฝ้าระแนง
รวมทั้งงานตกแต่งทั่วไป
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทนี่ า่ สนใจในปี 2561 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ใน
หมวดสี ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต กแต่ ง ทดแทนไม้ โ ดยเฉพาะ
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คอนวูด คัลเลอร์” ซึ่งเป็นสี
สูตรน�้ำทั้งระบบ โดยผลิตภัณฑ์นี้จะเข้ามาเติมเต็มกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ (Production Portfolio) ของคอนวูดช่วยเพิ่ม
ยอดขาย และช่วยแก้ปญ
ั หาการใช้สผี ดิ ประเภททีม่ กั จะเกิดขึน้
ในการใช้งานของลูกค้าในช่วงทีผ่ า่ นมา ส�ำหรับช่องทางการ
ตลาดในปี 2561 นั้น บริษัท คอนวูด จ�ำกัด ได้มุ่งเน้นไปที่
ลูกค้าในจังหวัดรอง (2nd tier market) เพือ่ เป็นการกระจาย
สินค้าของบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และยัง
ท�ำให้ผู้บริโภคในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้รับเหมา ช่าง หรือ
เจ้าของบ้านสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คอนวูดได้งา่ ยขึน้ สร้าง
สมดุลและเสถียรภาพให้แก่ยอดขายของบริษัทฯ ระหว่าง
กลุ่มลูกค้าในจังหวัดหลักและกลุ่มลูกค้าในจังหวัดรอง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เพื่ อ เป็ น การสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดีใ นการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ตกแต่ ง ทดแทนไม้ ค อนวู ด รวมทั้ ง สร้ า งแรงบั น ดาลใจ
ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนวู ด ให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมาย บริษัท คอนวูด จ�ำกัด จึงได้เปิดตัว “คอนวูด
ดีไซน์ สเปซ” ขึน้ เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
และผลิตภัณฑ์คอนวูดทุกหมวดสินค้า รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา
และการบริ ก ารติ ด ตั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนวู ด อย่ า งครบวงจร
ไว้ ในทีเ่ ดียว โดยคอนวูด ดีไซน์ สเปซ ตัง้ อยูท่ อี่ าคาร แอล 1
ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร และ
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ทีมเทคนิคเข้าให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่ถูกต้องแก่กลุ่มลูกค้าในสถานที่
ต่าง ๆ ไว้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

2. การตลาดและการแข่งขัน
2.1 การตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีอ่ ยู่ในช่วงชะลอตัว คูแ่ ข่ง
และสินค้าทดแทนเข้าสูต่ ลาดเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับ
การใช้จา่ ยภาครัฐยังคงเบิกจ่ายได้ ไม่ตรงตามเป้าหมาย
ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรง คอนวูดได้ปรับ
กลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญไปทีก่ าร
พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ และบริษัทฯ ยังคง
เดินหน้าให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดใน
ระยะยาว

ความสะดวกให้แก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของโครงการ
ต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการบริการครบวงจรในรูปแบบ One Stop
Service Solution ต่อไป
ส�ำหรับตลาดต่างประเทศนัน้ คอนวูดยังให้ความส�ำคัญ
ในการขยายตลาดอาเซียน ในขณะเดียวกันคอนวูด
จะท�ำการพัฒนาโอกาสทางการค้าในประเทศอืน่ ๆ ได้แก่
ประเทศอินเดียและประเทศในแถบตะวันออกกลาง
รวมทั้ ง กลุ ่ ม ประเทศที่ ท างกลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์
นครหลวงได้เข้าไปขยายช่องทางการตลาด ได้แก่
ประเทศศรีลังกา และประเทศบังกลาเทศ เป็นต้น
2.2 การตลาดและการแข่งขันในประเทศอินโดนีเซีย
คอนวูดในประเทศอินโดนีเซียได้รบั การยอมรับให้เป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต กแต่ ง ทดแทนไม้ ที่ มี น วั ต กรรมและ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยคุณสมบัติที่มีความสวยงาม
ดุจไม้ธรรมชาติ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์คอนวูดได้รับเลือกให้
ใช้ ในโครงการก่อสร้างทีม่ ชี อื่ เสียงต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ
และยังได้รบั การยอมรับจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชั้นน�ำ รวมไปถึงกลุ่มสถาปนิก กลุ่มเครือข่ายโรงแรม
และกลุ่มร้านอาหารในระดับนานาชาติ ในปี 2561
คอนวูด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการใช้งาน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์
คอนวูด และสร้างความแตกต่างในตลาด จากจุดเริม่ ต้น
ที่มีเพียงหมวดสินค้าหลัก ได้แก่ หมวดตกแต่งพื้น

ส�ำหรับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในปี 2562 นัน้ คอนวูด
ได้วางกลยุทธ์หลักไว้สองด้านคือ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ตกแต่งทดแทนไม้คอนวูดให้มีความหลากหลาย โดย
การปรั บ ส่ ว นผสมผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Mix) ให้
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย และพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ
ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 2. ด�ำเนินการ
ขยายตลาดเข้าสูจ่ งั หวัดทีเ่ ป็นตลาดรอง โดยมุง่ เน้นใน
กลุ่มของผู้ ใช้งานโดยตรง และกลุ่มลูกค้าโครงการ
ต่าง ๆ โดยจะท�ำการเจาะตลาดทั้งตลาดปัจจุบันและ
ตลาดใหม่ในจังหวัดรองควบคู่กัน
เพื่อเพิ่มยอดขายและการเติบโตของบริษัทฯ โดยได้
ต่อยอดกลยุทธ์ ในการขยายฐานการรับรู้ ในตราสินค้า
ไปยังกลุ่มเจ้าของบ้านมากขึ้น รวมทั้งได้วางกลยุทธ์ที่
จะจัดกลุ่มเครื่องหมายการค้าทั้งหมดภายในบริษัท
คอนวูด จ�ำกัด ใหม่เพื่อยกระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า
ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ คอนวูด ขณะเดียวกัน คอนวูด เซอร์วสิ
(CONWOOD Service) หรือ บริการติดตั้งครบวงจร
จากคอนวูด จะยังคงเป็นหน่วยธุรกิจหลักในการอ�ำนวย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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หมวดตกแต่งฝ้าและชายคา และหมวดตกแต่งผนัง
ขณะนี้คอนวูดได้พัฒนาระบบการสร้างที่อยู่อาศัยขึ้น
และได้น�ำออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์แล้วในจังหวัด
สุมาตรา (Sumatera) รวมไปถึงในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ในภาค
ตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนัน้ พีที คอนวูด
อินโดนีเซีย ยังได้จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่
ผู้รับเหมาและกลุ่มช่าง ซึ่งท�ำให้เกิดการประยุกต์ ใช้
ผลิตภัณฑ์คอนวูดด้วยเทคนิคทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้
นับตัง้ แต่ที่ผลิตภัณฑ์คอนวูดได้เข้าสู่ตลาดในประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย เมื่ อ ปี 2555 ตราสิ น ค้ า คอนวู ด ได้ รั บ
การตอบรับทีด่ เี รือ่ ยมา โดยได้รบั รางวัลจาก Reader’s
Choice และรางวั ลทางด้ านสถาปั ตยกรรมต่ า ง ๆ
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ต ่ อ ยอดความส� ำ เร็ จ ด้ ว ยการสร้ า ง
การรับรู้ตราสินค้าคอนวูด เพื่อน�ำไปสู่ประสบการณ์
การใช้งานผลิตภัณฑ์ และพัฒนาไปสู่ความภักดีต่อ
ตราสินค้าในที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนอกจากการยอมรับ
ของลูกค้าภายในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ผลิตภัณฑ์
คอนวูดยังเป็นทีช่ นื่ ชอบของกลุม
่ นักออกแบบต่างชาติ
อีกด้วย ซึง่ ความส�ำเร็จและความนิยมต่าง ๆ นัน้ พิสจู น์
ได้จากรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัล Best Booth Design
จาก Megabuild ประเทศอินโดนีเซียในปี 2558 รางวัล
Archidex ประเทศมาเลเซียในปี 2559 และ รางวัล
นวัตกรรมยอดเยี่ยมส�ำหรับการสร้างบ้านในปี 2560

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
3.1 กระบวนการจัดหาและการผลิตในประเทศไทย
โรงงานคอนวูดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
รองรั บ ได้ ถึ ง สามสายการผลิ ต รวมก� ำ ลั ง การผลิ ต
ทั้งสิ้น 135,000 ตันต่อปี กระบวนการผลิตไม้คอนวูด
ด�ำเนินการภายใต้นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลด้านความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 การรับรอง
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 การรับรอง
ระบบมาตรฐานการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย OHSAS18001:2007 และผ่านการรับรอง
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศ
สิงคโปร์ Green Label Singapore.
3.2 กระบวนการจัดหาและการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย
โรงงานคอนวูดในประเทศอินโดนีเซีย ได้เปิดด�ำเนินงาน
และเริม่ สายการผลิตแรกตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายนปี 2557
ด้วยก�ำลังการผลิตที่ 36,000 ตันต่อปี ทั้งนี้โรงงาน
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รายงานประจำ�ปี 2561

ได้ รั บ การออกแบบให้ ส ามารถขยายสายการผลิ ต
เพิ่มขึ้นเป็นห้าสายการผลิตได้ ในอนาคต เพื่อรองรับ
ก�ำลังซื้อที่จะเติบโตขึ้นภายในประเทศอินโดนีเซียและ
การส่งออกไปยังระดับภูมิภาค
ขั้ น ตอนการผลิ ต ของคอนวู ดจะด� ำ เนิ น การภายใต้
นโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด โดยได้รบั
การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ การจัดการมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ
ISO9001:2008 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS18001:2007 รวมทัง้ ยังได้รบั
การรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มจากฉลากเขี ย วประเทศสิ ง คโปร์ และ
แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก
ประเทศอินโดนีเซีย (Green Listing Product by
Green Listing Indonesia)
3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
คอนวูดตระหนักอยู่เสมอถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่
ไม่เป็นการท�ำลายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้วยปรัชญา
ในการด�ำเนินธุรกิจทีจ่ ะเป็นผูผ้ ลิตสินค้าสะอาด (Green
Product) จึงเน้นในเรื่องการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศวิทยา ด้วยการน�ำความร้อน น�ำ้ และเศษตัด กลับ
มาใช้ ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดการของเสีย
และฝุ ่ น ได้ ถู ก รวบรวมและส่ ง ไปก� ำ จั ด กั บ บริ ษั ท ใน
กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง อีกทัง้ คอนวูดยังเลือก
ใช้เทคโนโลยีชั้นน�ำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ ใช้
วัตถุดบิ ทีป่ ราศจากสารพิษ และมุ่งเน้นการใช้พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
เป็ น การช่ ว ยลดปั ญ หามลภาวะเป็ น พิ ษ เนื่ อ งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด
บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตมวลเบา ภายใต้เครื่องหมาย “อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก”
โรงงานอินทรี ซุปเปอร์บล๊อกมีสามโรงงาน โรงงานหนึ่งและ
สอง ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี และโรงงานสาม
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทั้งสองโรงงานนี้
สามารถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต มวลเบาแบบอบไอน�้ ำ
(Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ทีผ่ า่ นการรับรองระบบ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ท�ำให้ผู้ ใช้เชือ่ มัน่
ในคุณภาพของสินค้า อีกทั้งคอนกรีตมวลเบาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช้ ในการก่อผนังอาคารได้ทุกประเภท ทั้งอาคารแนว
สูง-แนวราบ และอาคารขนาดใหญ่-เล็ก

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
อินทรี ซุปเปอร์บล๊อกให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีไ้ ด้มงุ่ เน้นการพัฒนาสินค้า
ในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการให้บริการค�ำแนะน�ำ
ในการออกแบบ และติดตั้งสินค้าร่วมกับทีมงานลูกค้า เพื่อ
ให้มั่นใจว่าสินค้าอินทรี ซุปเปอร์บล๊อกสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดีเยี่ยมทั้งในเรื่องของรูปแบบ
ความสวยงาม และความสะดวกรวดเร็วในการติดตัง้ ในปีนี้
ทางทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้พัฒนากลุ่มสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่มให้มีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้น เช่น
แผ่นผนังเสริมเหล็กส�ำหรับงานบันได หลังคา สระว่ายน�้ำ
และส�ำหรับงานตกแต่ง ตลอดจนแผ่นผนังเสริมเหล็กพร้อม
บริการติดตั้งในงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น

รัฐบาล - โครงการขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ
เฟสสองยังคงเลือกใช้แผ่นผนังเสริมเหล็กส�ำเร็จรูปของอินทรี
ซุปเปอร์บล๊อกอย่างต่อเนือ่ ง ถือเป็นโอกาสการใช้สนิ ค้าของ
อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ส�ำหรับงานขยายสนามบินในภูมภ
ิ าค
ต่าง ๆ ตามแผนงานที่รัฐบาลวางไว้

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตได้แก่ ทราย ซีเมนต์ ปูนขาว
และสารกระจายฟองอากาศ โดยวั ต ถุ ดิบ ที่ ส� ำ คั ญ เกื อ บ
ทัง้ หมดซึง่ ได้แก่ ทราย ซีเมนต์ และปูนขาวสามารถจัดหาได้
ในประเทศ ส่วนของสารกระจายฟองอากาศจะต้องน�ำเข้ามา
จากประเทศเยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก
การผลิต
โรงงานอิ น ทรี ซุ ป เปอร์ บ ล๊ อ กสามารถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน�้ ำ ที่ ผ ่ า นการรั บ รองระบบ
บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008 รวมก�ำลัง
การผลิตทัง้ หมดจากสามโรงงาน รวมปีละประมาณ 7.2 ล้าน
ตารางเมตร
3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

2. การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างภายใน
ประเทศเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ลงทุนของภาครัฐในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่ ส่งผลให้ราคาอิฐมวลเบามีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ยังคงมีการจัดการภายในด้านการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมบริหารการขายโดยเพิ่ม
สัดส่วนการขายในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามได้เปรียบทางด้านโลจิสติกส์
รักษาฐานลูกค้าโดยใช้ชอ่ งทางการขายจากพันธมิตรทีด่ จี าก
ปูนซีเมนต์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วน
การขายกลุม
่ สินค้าทีม
่ ม
ี ลู ค่าเพิม
่ พร้อมบริการให้คำ� ปรึกษา
รวมถึงการติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องการแข่งขันทางด้าน
ราคา และเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดทีต่ อ้ งการ
ความสะดวก และลดเวลาในการก่อสร้าง รวมถึงการปรับปรุง
ผลก�ำไรให้ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้สินค้ามูลค่าเพิ่มในกลุ่มงานภาค

ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการ
จัดการให้มีขั้นตอนการน�ำวัตถุดิบกลับมาใช้ ใหม่ ทั้ง
กระบวนการใช้ซ�้ำและการน�ำกลับมาใช้ ใหม่ อีกทั้ง
มีการน�ำวัตถุดบิ ทดแทนมาใช้ ซึง่ มีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตทั้งหมด ท�ำให้
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบารายเดียว
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง “ฉลากเขียว” จาก
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ในส่วนของน�้ำจากกระบวนการผลิตจะผ่านการบ�ำบัด
ก่อนปล่อยออกสูส่ าธารณะ และจากการด�ำเนินกิจการ
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด อีกทัง้ ยังจัดกิจกรรมกับชุมชนรอบ ๆ โรงงาน
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด เป็นบริษทั ในกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์
นครหลวง ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาค
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน อินทรี อีโคไซเคิล ยังคงมุ่งมั่นจะเป็น
ผู้น�ำในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยสนับสนุนและ
เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนของเสียให้เป็น
เชือ้ เพลิงและวัตถุดบิ ทดแทน นอกจากนีไ้ ด้พฒ
ั นาขีดความสามารถ
ในการให้บริการตั้งแต่การท�ำความสะอาดอุตสาหกรรมไปถึง
การจัดการของเสีย โดยในปี 2561 ได้เข้าซื้อกิจการบางส่วน
ในธุรกิจบริการภาคอุตสาหกรรมจากบริษทั พี.จี.เซอร์วสิ จ�ำกัด
ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการท�ำความสะอาดในภาค
อุตสาหกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งการท�ำความสะอาดโดยใช้
เคมี (Chemical Cleaning) และใช้เครื่องจักรในการท�ำความ
สะอาด (Mechanical Cleaning) ซึ่งท�ำให้สามารถน�ำเสนอ
บริการครบแบบ “one-stop-services” ให้กับลูกค้าได้

อุตสาหกรรมส�ำรวจ ขุดเจาะน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า โดยสามารถให้
บริการได้ทั้งการท�ำความสะอาดโดยใช้เคมี และใช้
เครือ่ งจักรในการท�ำความสะอาด เช่น การท�ำความสะอาด
โดยใช้เครือ่ งฉีดน�ำ้ แรงดันสูง (High Pressure Water
Jetting) การขจัดการปนเปื้อน (Decontamination)
การท� ำ ความสะอาดแทงค์ (Tank Cleaning)
การเปลี่ยนถ่ายแคทาลิสท์ (Catalyst Handling)
เป็นต้น ทั้งนี้ อินทรี อีโคไซเคิล สามารถให้บริการ
ครอบคลุมตัง้ แต่การด�ำเนินงานท�ำความสะอาด ตลอดจน
จัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการท�ำความสะอาดได้
อย่างถูกต้องและยั่งยืน

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการจัดการของเสียโดยมีพื้นที่การ
ให้บริการครอบคลุมทัง้ ประเทศ และการบริการภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมส�ำรวจ ขุดเจาะน�้ำมัน
และก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ อินทรี อีโคไซเคิล มีโรงเตรียม
เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน สองโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัด
สระบุรีและจังหวัดชลบุรี และบริการภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได้รบั การรับรองระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO9001:2015 ระบบการจัด การสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ISO14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมาตรฐาน OHSAS18001:2007
บริการของอินทรี อีโคไซเคิล ประกอบด้วย
1. บริการด้านการจัดการของเสีย: อินทรี อีโคไซเคิล ให้
บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ครอบคลุม
ภาคอุตสาหกรรมหลากหลาย ทัง้ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค โดยมี
ระบบการจัดการกากของเสียทีค่ รบวงจร เริม่ ตัง้ แต่การ
วิเคราะห์กากของเสียเพื่อเลือกวิธีการจัดการได้อย่าง
เหมาะสม ไปจนถึงกระบวนการขนส่ง การปรับสภาพ
กากของเสีย และการก�ำจัดกากของเสียด้วยกระบวนการ
เผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์
2. บริการภาคอุตสาหกรรม: อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการ
หลักเกี่ยวกับการท�ำความสะอาดอุตสาหกรรมและ
บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน
ท� ำ ความสะอาดเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม

38

รายงานประจำ�ปี 2561

2. การตลาดและการแข่งขัน
ส�ำหรับบริการด้านการจัดการของเสีย ลูกค้าของอินทรี
อีโคไซเคิล เป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมชั้นน�ำ เช่น
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เหล็ก สินค้าอุปโภคบริโภค
และอื่นๆ ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล่านั้นในฐานะ
ผูก้ อ่ ก�ำเนิดของเสียได้ไว้วางใจให้บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด
เป็นผู้ ให้บริการจัดการของเสียอย่างยัง่ ยืนด้วยกระบวนการ
ทีป่ ลอดภัยเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเป็นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า และถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายของบริษัทฯ
คือ การสร้างความแตกต่างให้กบั ลูกค้า ผูม
้ สี ว่ นได้เสีย และ
สิง่ แวดล้อมในส่วนของการแข่งขันทางการตลาด กลุม่ ลูกค้า
ของอินทรี อีโคไซเคิล ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ ใส่ ใจและให้
ความส�ำคัญกับการจัดการของเสียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และลดการฝังกลบ ดังนัน้ อินทรี อีโคไซเคิล จึงเป็นพันธมิตร
กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อส่งมอบ “ความสบายใจ”
และความไว้วางใจในด้าน การจัดการสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
การปกป้องชื่อเสียงของลูกค้า
ลูกค้าหลักในกลุ่มบริการภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมส�ำรวจ และขุดเจาะน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้บริการท�ำความ
สะอาดเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ตลอดอายุการด�ำเนินงาน
ตัง้ แต่ชว่ งติดตัง้ ก่อนด�ำเนินการ ซ่อมแซมระหว่างด�ำเนินการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จนถึงช่วงรื้อถอนเมื่อเลิกด�ำเนินการ โดยเป้าหมายของ
บริษทั ฯ คือ การเป็นผูน้ ำ� ด้านการให้บริการภาคอุตสาหกรรม
ทีส่ ามารถให้บริการได้อย่างหลากหลายครอบคลุม ด้วยทีมงาน
ที่มีความช�ำนาญและประสบการณ์ภายใต้การด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการท�ำความสะอาดอย่าง
ยั่งยืน และถูกต้องตามกฎหมาย

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
อินทรี อีโคไซเคิล มุง่ มัน่ ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแนวทางระบบมาตรฐาน
การจัดการด้านคุณภาพ ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ในปี 2561
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งยื น ยั น มาตรฐานการด� ำ เนิ น กิ จ การอย่ า ง
มืออาชีพ โดยโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนจังหวัดสระบุรี
ได้รบั รางวัลโครงการยกระดับผูป้ ระกอบการบ�ำบัดและก�ำจัด
กากอุตสาหกรรมระดับสูงสุด คือ ระดับเหรียญทอง พลัส
และจั ง หวั ด ชลบุ รี ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
อินทรี อีโคไซเคิล ด�ำเนินงานตามแนวทางที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและควบคุ ม การด� ำ เนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมโดยผ่าน
การตรวจประเมินและรับรองรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่สี่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนิน
ธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม จนกลายเป็นส่วนหนึง่
ของวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ท้ังสองโรงเตรียม
เชื้อเพลิง ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยมีการพัฒนาชุมชนและสร้างจิตส�ำนึกให้มีความรู้
ความเข้าใจและใส่ ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
ให้มกี ารบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ลดผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริ ษั ท ฯ มี ค วามตระหนั ก ว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบของ
บริษัทฯ นอกเหนือจากการจัดการของเสียให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการแล้ว ยังรวมถึงการปกป้องชื่อเสียง
ของลูกค้าด้วย และในปีนี้ อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับ
หนังสือรับรองการเป็นผูบ้ ำ� บัดและก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือ
วัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ Auto E-License
ซึ่ ง ช่ ว ยลดระยะเวลาในการขออนุ ญ าตน� ำ ของเสี ย
ออกนอกบริเวณโรงงานให้กับลูกค้าจาก 30 วัน เหลือ

สามนาที โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยโครงการนี้จะ
ท�ำให้การรับของเสียจากลูกค้ามีความสะดวก และ
รวดเร็วมากขึ้น

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด
บริษทั อินทรี ดิจติ อล จ�ำกัด เป็นบริษทั ในกลุม
่ บริษทั ปูนซีเมนต์
นครหลวง ก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดยให้บริการครบวงจรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ทัง้ ภายในประเทศรวมถึงต่างประเทศ อาทิ
บริษทั ชิป มง อินทรีซเี มนต์ คอร์ปอเรชัน่ บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์
(บังกลาเทศ) จ�ำกัด และบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด
และบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ำกัด และในอนาคต
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด มีแผนงานที่จะขยายการให้บริการ
ครอบคลุ ม ไปถึ ง กลุ ่ ม คู ่ ค ้ า ภายนอกกลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์
นครหลวงด้วย
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการยกเว้นอากร
ขาเข้าเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นระยะเวลา
ห้าปี ส�ำหรับรายได้จากกิจการพัฒนา Enterprise Software
และเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งจะครบก�ำหนดอายุในปี 2564 บริษัทฯ
ก� ำ ลั ง ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับนโยบายของรัฐบาลในส่วนของ
ICT 2020 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการท�ำงาน
ของบริษัทฯ

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปัจจุบนั บริษทั อินทรี ดิจติ อล จ�ำกัด ได้กลายเป็นส�ำนักงาน
ระดับภูมภ
ิ าคทีเ่ ป็นพันธมิตรทางธุรกิจและให้บริการเสมือน
เป็นคู่คิดให้กับบริษัทต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงคูค่ า้ ในการน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบและ
พัฒนาใช้ ในองค์กร และการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม่
มาใช้ เช่น การตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจอย่างแม่นย�ำ เพื่อท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
สร้างความแตกต่างในด้านการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ จะช่วยให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในกลุม่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
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ในต้นปี 2561 ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้รบั ผูบ้ ริหารและผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางธุรกิจดิจิทัลเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท
ในธุรกิจซีเมนต์ โดยได้มีการขยายส่วนงานใหม่ของดิจิทัล
ในกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง อาทิ ฝ่ายวิเคราะห์ขอ้ มูล
ธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การขายสินค้าทางระบบดิจิทัล และ
ทีมนวัตกรรมดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการบริหาร
จัดการต้นทุนผ่านระบบการท�ำงานอัตโนมัติ การปรับปรุง
ประสบการณ์ของคู่ค้าด้วยระบบดิจิทัลแบบใหม่และเพิ่ม
ขีดความสามารถของพนักงานให้พร้อมกับการเปลีย่ นแปลง
ทางดิจิทัลในอนาคต

สร้ า งองค์ ก รอั จ ฉริ ย ะที่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นจากภายใน
การน�ำระบบที่เป็นการเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดตั้งแต่
ต้นทางถึงปลายทางมาให้บริการ เพือ่ สร้างประสบการณ์
ที่ดีที่สุด และเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่ผู้ ใช้บริการ
ความเข้มแข็งของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
บริษทั ฯ จะเสริมสร้างพลังจากทรัพย์สนิ ทางปัญญาของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในการเป็นผู้น�ำด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ด้ ว ย
กระบวนการท�ำงานที่ดีที่สุด เพื่อการพัฒนาในอนาคต
อย่างยั่งยืน
เป็ น ศู น ย์ ก ลางระดั บ ภู มิ ภ าคทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทฯ ได้ท�ำการ
ปรั บ ตั ว และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและ
องค์กรโดยให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ รองรับการเติบโตของกลุม่ บริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวงที่ขยายธุรกิจออกไปสู่ภูมิภาค

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
2. การตลาดและการแข่งขัน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ
ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อการด�ำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ
รวมถึงเชือ่ มต่อกับลูกค้าและคูค่ า้ เข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์
ความมุ ่ ง หวั ง ของบริ ษั ท ฯ คื อ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานรวมไปถึงสร้างความแตกต่างและ
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กบั กลุม่ บริษทั ในกลุม่ บริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแนวทาง
ดังต่อไปนี้
เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้าใจอย่างลึกซึง้
ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่น�ำมาใช้งานเพื่อให้เหมาะสม
กันมากที่สุดกับบริษัทในกลุ่มและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับผู้ ใช้บริการ
เป็นเลิศในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานที่สูงเทียบเท่าระดับโลก เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุดของผู้ ใช้บริการ
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บริ ษั ท อิ น ทรี ดิ จิ ต อล จ� ำ กั ด ได้ ท� ำ การคั ด เลื อ กระบบ
ซึง่ หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทดี่ ที สี่ ดุ
และยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยระบบที่จะน�ำมา
ออกแบบและพัฒนาใช้งานในกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
ทั้ ง หมดนั้ น ต้ อ งสามารถตอบโจทย์ ข องความต้ อ งการ
ในอนาคตและรองรั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ บริ ษั ท ฯ ได้
ท�ำการออกแบบและพัฒนาระบบโดยบุคลากรส่วนใหญ่ของ
บริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั คูค่ า้ ทีเ่ ป็นเจ้าของระบบและผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์นั้น ๆ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด
ได้ท�ำการติดตั้งอยู่ในระบบปฏิบัติการคลาวด์ทั้งที่เป็นของ
ส่วนตัวและส่วนรวม
3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
การให้บริการของบริษทั ฯ ไม่ได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
ในปี 2561 บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ได้ด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบในปีแรกนับตั้งแต่จดทะเบียน จัดตั้ง
บริษัทฯ ในเดือนมีนาคม ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สนับสนุนการท�ำการค้าระหว่างประเทศแก่กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์
นครหลวงทัง้ ในและต่างประเทศ โดยการส่งออกและการน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ทั้งหมดรวมทั้งเชื้อเพลิงแข็ง
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างความ
ต้องการซื้อ และความต้องการขายในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใน
ภูมภิ าค เพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจส�ำหรับกลุม่ บริษทั ฯ โดยมุง่ มัน่
ที่จะเป็นผู้น�ำทางการค้าในภูมิภาคนี้

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจภายใต้
แบรนด์อนิ ทรี ซึง่ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วกับปูนซีเมนต์
รวมถึงเชื้อเพลิงแข็ง และจัดหาเรือเพื่อการขนส่งทางทะเล
โดยในปีนบี้ ริษทั ฯ มุง่ เน้นในการขยายฐานลูกค้า แหล่งวัตถุดบิ
ใหม่ ๆ รวมถึงน�ำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ อันเกีย่ วเนือ่ ง
กับการประกอบกิจการปูนซีเมนต์ เช่น หิน (หินบด)
ในไตรมาสทีส่ ี่ ปี 2561 บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสูญหาย
หรือความเสียหายอันเกิดขึน้ โดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์
ได้ลว่ งหน้า ความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดจากบุคคลทีส่ ามจาก
กิจกรรมทางเรือ เช่น อุบัติเหตุจากการชน การกระแทก
และ/หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล
จึงได้รว่ มมือกับบริษทั ประกันภัยรายใหญ่ทม
ี่ ป
ี ระสบการณ์
เชี่ยวชาญในการรับประกันภัยการขนส่ง รวมทั้งการให้
ค�ำแนะน�ำทางกฎหมายโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ พร้ อ มให้ ค วาม
คุ้มครองสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าน�ำเข้า หรือ
สินค้าส่งออก และครอบคลุมไปถึง P&I (การคุ้มครองและ
การชดใช้ค่าเสียหาย) FDD (การขนส่งสินค้า การรุกล�้ำและ
การป้องกัน) ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายโดยมุ่งเน้น
ในเรื่องของความปลอดภัยอย่างสูงสุดเป็นส�ำคัญ เพื่อให้
ลูกค้ามีความมั่นใจในการท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ

2. การตลาดและการแข่งขัน
ในปีนี้ ตลาดการน�ำเข้าและส่งออกมีความผันผวนอย่างมาก
ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การค้าโลก
ในปัจจุบนั สืบเนือ่ งมาจากประเทศจีนได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ อันส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
เศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ (APAC) และภูมภิ าคอืน่ ๆ
ทั่ ว โลก ทั้ ง ในเรื่ อ งของอั ต ราการเติ บ โตของผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างทางการค้า การยอมรับ
ผลกระทบของความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
จะเกิดขึ้น สงครามทางการค้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ไม่วา่ จะเป็นการคว�ำ่ บาตรทางการค้า ความผันผวนของราคา
น�ำ้ มันดิบ ซึง่ เหตุการณ์ตา่ ง ๆ เหล่านีไ้ ม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบ
ต่อการค้าในภูมิภาค แต่ยังสามารถมาในรูปแบบของความ
กดดันที่ไม่สามารถควบคุมได้

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ โครงสร้ า งการซื้ อ ขายสิ น ค้ า ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระทบต่อรูปแบบ
ทางการค้า ด้านการขายบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการท�ำสัญญา
ซือ้ ขายระยะยาว รวมทัง้ การผสมผสานผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ เพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน
ด้านการซือ้ บริษทั ฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะหาวัตถุดบิ จากประเทศผูผ้ ลิต
เกิดใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคภายใน
ประเทศ และเริ่มที่จะส่งออกวัตถุดิบเหล่านั้นสู่ภูมิภาค ซึ่ง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการน�ำเข้าและส่งออกในภูมิภาค
รวมถึงประเทศจีน
3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
- ไม่มี -

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-
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กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในภูมิภาค
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด
หลังจากควบรวมกิจการกับบริษัท ซีเม็ก ซีเมนต์ บังกลาเทศ
จ�ำกัด ในเดือนกรกฎาคม 2559 ก็ได้มีการจัดตั้ง บริษัท สยาม
ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด ขึน้ ในฐานะบริษทั ในกลุม
่ บริษทั
ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง โดยมี โ รงงานบดปู น ซี เ มนต์ ที่ มี ก� ำลั ง
การผลิตขนาด 0.5 ล้านตันต่อปี

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม (Portland Composite Cement
- PCC) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์
(บังกลาเทศ) จ�ำกัด โดยมีสดั ส่วนยอดขายเฉลีย่ ถึงร้อยละ 95
ของยอดขายทั้งหมดต่อปีในบังกลาเทศ การใช้ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ส่วนมากจะจ�ำกัดอยู่เฉพาะในโครงการของ
รัฐบาลและโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ สยาม ซิตี้ ซีเมนต์
บังกลาเทศ คาดว่าจะท�ำการผลิตปูนซีเมนต์พิเศษ (Blast
Furnace Slag Cement) ในเร็ว ๆ นี้เพื่อใช้ ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าที่ Rooppur ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
แห่งแรกที่จะก่อสร้างในประเทศบังกลาเทศ
ในปี 2561 บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด
ได้ขยายกลุม่ ผลิตภัณฑ์โดยได้เริม่ ท�ำการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
คอนวูดและมอร์ตาร์ควบคู่ไปกับปูนซีเมนต์ซึ่งยังคงเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ

2. การตลาดและการแข่งขัน
ปี 2561 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้ยกระดับของธุรกิจขึ้นไปอีก
ขัน้ หนึง่ ในด้านปริมาณยอดขายและยังคงเป็นผูผ้ ลิตชัน้ น�ำที่
จัดส่งปูนซีเมนต์คุณภาพสูงสู่ตลาดบังกลาเทศ โดยมียอด
การขายตรงสูห่ น่วยงานธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ในสัดส่วน
ที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันได้มีการเพิ่มยอดขายในส่วนของ
ผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร
ที่ ต ้ อ งการท� ำ ตลาดในพื้ น ที่ ใ กล้ กั บ โรงงานให้ ม ากที่ สุ ด
เพื่อการท�ำก�ำไรที่ดีกว่า

ผู้ผลิต 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันประมาณ
ร้อยละ 75 โดยผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์ ในบังกลาเทศทัง้ 10 รายนี้
เป็นผู้ผลิตท้องถิ่นเจ็ดราย อีกสามรายที่เหลือเป็นบริษัท
ข้ามชาติจากหลายประเทศ (MNCs)
ปัจจุบนั นีอ้ ตุ สาหกรรมปูนซีเมนต์ภายในบังกลาเทศมีขนาด
อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านตันต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 10 ถึง 12 ต่อปี อัตราการบริโภคปูนซีเมนต์ต่อ
ประชากรอยู่ที่ประมาณ 164 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งยังอยู่
ในอัตราทีต่ ำ�่ มากเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศเพือ่ นบ้านต่าง ๆ
ในแถบเอเชียใต้ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโต
ที่ยังมีอยู่อีกมากในปีต่อ ๆ ไป ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
บังกลาเทศมีการเจริญเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ โดยมีอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศถึง
ร้อยละ 7.8 ในปี 2561 นี้ และยังคงมีการก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างมากมายในประเทศ เช่น รถไฟ
ในตัวเมือง (ลูกค้าของบริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ)
จ�ำกัด) ทางด่วนยกระดับ (ลูกค้าของบริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์
(บังกลาเทศ) จ�ำกัด) บริษัทฯ ได้วางแผนในการร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ของการเจริญเติบโตทีย่ งิ่ ใหญ่นดี้ ว้ ยการขยายก�ำลัง
การผลิตจาก 0.6 เป็น 1.2 ล้านตันต่อปีในระยะแรก และ
เพิ่มเป็น 2.0 ล้านตันต่อปีในระยะที่สอง

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
โรงงานของบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด
ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น�้ำ Sitalakshya ที่เมือง Narayanganj
ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองดาก้า (Dhaka city) ประมาณ 34
กิโลเมตร โดยเป็นโรงงานบดปูนซีเมนต์ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน
ขนาด 13 เอเคอร์ วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตทั้งหมดยกเว้น
เถ้าลอย (PFA) จัดหาผ่านทางบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์
เทรดดิง้ จ�ำกัด ซึง่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั
แม่และบริษัทในกลุ่มที่ต้องการลดปริมาณปูนเม็ดที่มีเกิน
ความต้องการ โดยเถ้าลอยได้จดั หามาจากประเทศเพือ่ นบ้าน
คือ ประเทศอินเดีย ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปจะถูกจัดส่ง
ไปให้ลกู ค้าทัง้ ทางบกและทางน�ำ้ โดยคิดเป็นอัตราส่วนอยูท่ ี่
ประมาณร้อยละ 73 และร้อยละ 27 ตามล�ำดับ
การแนะน�ำผลิตภัณฑ์คอนวูดและมอร์ตาร์
ผลจากการส�ำรวจตลาดได้แสดงให้เห็นว่าทั้งผลิตภัณฑ์
คอนวูดและมอร์ตาร์มแี นวโน้มทางการตลาดทีด่ ีในบังกลาเทศ
โดยกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท สยาม ซิ ตี้ ซี เ มนต์
(บังกลาเทศ) จ�ำกัด คือ การมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสินค้าชั้นน�ำ
และการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการของสินค้าคอนวูด มอร์ตาร์
จะมุ่งเป้าหมายหลักไปที่ช่องทางการกระจายสินค้าเดิมที่มี
อยู่แล้วของปูนซีเมนต์ โดยมีการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ ใน
สถานที่ก่อสร้างในเขตเมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบ

42

รายงานประจำ�ปี 2561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจ
ในบังกลาเทศโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่าง
เคร่ ง ครั ด ควบคู ่ ไ ปกั บ การท� ำ งานตามแนวทางการ
ปฏิบตั งิ านและนโยบายขององค์กรในด้านสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งยึดถือ
ในหลักการท�ำงานที่จะไม่ท�ำให้เกิดอันตรายใด ๆ แก่
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการท�ำกิจกรรมเพื่อ
สังคมภายในชุมชน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ยึดถือการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานในการบริหารจัดการกากของเสีย
ตลอดจนกระบวนการก�ำจัดน�้ำมันและกรดที่ ใช้แล้ว
อีกด้วย
บริษัทฯ ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดกับ
ชุมชนด้วยการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมต่าง ๆ เช่น การจัด
คลิ นิ ก สุ ข ภาพและแจกยาฟรี ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ย ากไร้ ภ ายใน
ชุมชน ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ท�ำน�้ำดื่มให้ชุมชน
ในกรณีทหี่ น่วยงาน WASA เกิดเหตุขดั ข้องไม่สามารถ
จ่ายน�้ำประปาให้ชุมชนได้

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด
บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด หรืออินทรีซเี มนต์ ลังกา
ยังคงมุ่งเน้นรักษาต�ำแหน่งทางการตลาดของการเป็นสินค้า
ชั้นน�ำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดที่ร้อยละ 35 ในปี 2561
ตลาดปูนถุงเริม่ ชะลอตัวอันเนือ่ งมาจากความต้องการอ่อนตัวลง
ตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ในขณะที่ตลาดปูนผง
ก็ เ ริ่ ม เติ บ โตช้ า ลงเนื่ อ งมาจากความล่ า ช้ า ของโครงการ
สาธารณูปโภคหลักต่าง ๆ และการปล่อยสินเชือ่ ทางธุรกิจทีเ่ กิด
การตึงตัวในตลาดศรีลงั กา ถึงแม้จะมีการคาดการณ์วา่ ตลาดรวม
ปูนซีเมนต์ของศรีลังกาจะเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 1 ในปี 2562
แต่บริษทั ฯ ยังคาดหวังว่าจะมีปริมาณการขายปูนซีเมนต์เพิม
่ ขึน้
ร้ อ ยละ 8.6 ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยการจั ด ส่ ง ที่ เ ข้ ม แข็ ง ทั่ ว ประเทศ
ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมดของบริษทั ฯ มาจากตลาด
การค้าปลีก

ผลิตปูนซีเมนต์ ได้ 2.7 ล้านตันต่อปี และบริษัทฯ ยังมีศูนย์จ่าย
ปูนซีเมนต์ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ ความจุขนาด 800,000 ตัน
ต่อปีอยูท่ เี่ มืองโคลอมโบด้วย นอกจากนี้ อินทรี อีโคไซเคิล บริษทั
ในกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงทีท่ ำ� ธุรกิจทางด้านการบริหาร
จัดการกากของเสีย ก็ได้ด�ำเนินธุรกิจแยกออกไปเป็นอิสระโดย
มีชื่อองค์กรตามกฎหมาย คือ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา
(ไพรเวท) จ�ำกัด

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
ตราสินค้าหลักสองรายการของอินทรีซีเมนต์ ลังกา คือ
INSEE Sanstha และ INSEE Mahaweli Marine Plus
ได้เข้าสู่ตลาดใหม่อีกครั้งในลักษณะของปูนซีเมนต์ผสม
ในปี 2561 โดยโรงงานแห่งใหม่ที่ Galle จะท�ำการผลิต
เฉพาะปู น ซี เ มนต์ ผ สมคุ ณ ภาพสู ง และจากโรงงานที่
Ruhunu ด้วยภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงหลายรายการ
คือ INSEE Mahaweli Marine Plus และ INSEE Extra Plus
ส�ำหรับกลุม
่ ตลาดเป้าหมายค้าปลีกและตลาดอุตสาหกรรม
ศู น ย์ น วั ต กรรมและควบคุ ม คุ ณ ภาพของอิ น ทรี ซี เ มนต์
ลังกา (I&A Centre) จะคอยควบคุมคอนกรีตที่ผลิตและ
จัดส่งออกสู่ตลาดมีคุณภาพที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองทุกความ
ต้องการของอุตสาหกรรมนี้
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ท�ำการแนะน�ำผลิตภัณฑ์ ‘คอนวูด’
ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ดแทนไม้ ธ รรมชาติ น� ำ เข้ า มาจาก
ประเทศไทยและมีแผนการที่จะลงทุนสร้างสายการผลิตขึ้น
ในศรีลังกาในระยะยาว ส�ำหรับธุรกิจอีโคไซเคิล ลังกาได้มี
การขยายธุรกิจออกไปโดยให้บริการด้านต่าง ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับเตาเผาของโรงงานปูนซีเมนต์ โดยให้บริการท�ำความ
สะอาดทางอุตสาหกรรมในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการทางห้องปฏิบตั กิ าร
การขนส่งแบบพิเศษ การฝึกอบรมและการให้ค�ำปรึกษา
รวมทั้งการบริการที่จะเพิ่มมูลค่าในด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ได้ท�ำการก่อสร้างโรงงานบดปูนซีเมนต์แห่งใหม่เสร็จ
เรียบร้อยแล้วในเขต Galle ท�ำให้มกี ำ� ลังการผลิตเพิม
่ ขึน้ อีก 0.4
ล้านตันต่อปี และยังได้เริ่มท�ำการผลิตอินทรีคอนกรีตในเขต
Peliyagoda ในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันอินทรีซีเมนต์ ลังกาสามารถ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

43

2. การตลาดและการแข่งขัน
ในธุรกิจปูนซีเมนต์ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด
และโตเกียวซีเมนต์ ยังคงครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด
เกือบร้อยละ 67 ในขณะทีท่ าง Ultratech Singha Cement
-Heidelberg และผูน้ ำ� เข้าปูนซีเมนต์ถงุ รายต่าง ๆ มีสว่ นแบ่ง
ทางการตลาดรวมกันร้อยละ 33 ในส่วนที่เหลือท�ำให้เกิด
สภาพการแข่งขันทีร่ นุ แรงในตลาดศรีลงั กา ในขณะเดียวกัน
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์นำ� เข้าที่มีคุณภาพต�ำ่ และราคาถูกก็ได้
แทรกเข้ามาทดแทนสัดส่วนทางการตลาดเดิมบางส่วนด้วย
อย่ า งไรก็ ตามจากการที่ ร ายได้ ต ่ อ หั ว ของประชากรเพิ่ ม
มากขึน้ จ�ำนวนประชากรทีเ่ พิม
่ สูงขึน้ และความต้องการของ
ลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ทำ� ให้การสนองตอบ
ต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงไป ทุกวันนี้ศรีลังกาก�ำลังมี
ความต้องการบ้านพักอาศัยราคาประหยัดพอ ๆ กับอาคารสูง
รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อินทรีซีเมนต์
ลั ง กามี เ ป้ า หมายที่ จ ะเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดจาก
ร้อยละ 35 ในปัจจุบนั ไปอยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 40 ภายในปี 2562

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
ระบบห่วงโซ่อป
ุ ทานของบริษทั ฯ มุง่ เน้นไปทีแ่ ผนการผลิตที่
ประหยัดและรวดเร็วคล่องตัว การจัดหาปูนซีเมนต์ส�ำหรับ
ตลาดภายในประเทศศรีลงั กาต้องพึง่ พาปูนเม็ดและปูนผงที่
น�ำเข้าจากต่างประเทศมาก ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานจึงมีบทบาททีส่ ำ� คัญมากในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของศรี ลั ง กา บริ ษั ท ฯ เริ่ ม ใช้ ง านระบบพาเลทส� ำ หรั บ
ปูนซีเมนต์ถุงเป็นแห่งแรกของศรีลังกาที่โรงงาน Ruhunu
ตามมาด้วยโรงงาน Puttalam ที่ ใช้ระบบพาเลทเป็นแห่ง
ที่ ส อง ด้ ว ยระบบนี้ ท� ำ ให้ อิ น ทรี ซี เ มนต์ ลั ง กาสามารถ
ตอบสนองต่อความผันผวนของความต้องการของตลาด
ได้รวดเร็ว บริษทั ฯ ยังได้ดำ� เนินมาตรการในการจัดส่งสินค้า
ให้ ได้ปริมาณมากขึ้น โดยได้ด�ำเนินการตามแนวคิดของ
การจัดส่งสินค้าโดยตรงจากเรือสู่เรือและขนส่งต่อทาง
รถบรรทุกในลักษณะของการจัดส่งแบบลูกผสม (hybrid
transportation) ส� ำ หรั บ การจั ด ส่ ง ตรงจากโรงงาน
การจั ด ส่ ง สิ น ค้ า โดยทั่ ว ไปของอิ น ทรี ซี เ มนต์ ลั ง กาจะ
ด�ำเนินการจัดส่งจากคลังสินค้า โดยสามารถจัดส่งได้ตาม
เวลาทีก่ ำ� หนดไว้รอ้ ยละ 90 ส�ำหรับตลาดปูนถุงและร้อยละ 95
ส�ำหรับตลาดปูนผง บริษัทฯ ก�ำลังพิจารณาสร้างคลังสินค้า
เพิม่ เติมอีกสองสามแห่งในระดับภูมภ
ิ าคเพือ่ เสริมเครือข่าย
คลังสินค้าของระบบจัดส่งปูนซีเมนต์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
ที่โคลอมโบ Kurunegala และ Trincomalee
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รายงานประจำ�ปี 2561

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม นีเ่ ป็นเหตุผลหลักทีบ่ ริษทั ฯ ได้
แนะน�ำผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นปูนซีเมนต์ผสมเข้าสูต่ ลาด เช่น
INSEE Sanstha, INSEE Mahaweli Marine Plus,
INSEE Rapid Flow Plus, INSEE Extra, INSEE Extra
Plus ที่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ในปี 2561 การใช้พลังงานทดแทนถ่านหินประมาณ
ร้อยละ 40 จะมาจากพลังงานทางเลือกทีม
่ าจากการใช้
นวัตกรรมในการตอบสนองทุกความต้องการด้านการ
บริหารจัดการกากของเสียอย่างยั่งยืน ในด้านของ
การบริหารจัดการกากของเสีย บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงาน
ผ่านอินทรี อีโคไซเคิล ลังกาซึ่งให้บริการแก่องค์กร
ต่าง ๆ กว่า 500 แห่งทั้งภาครัฐและเอกชนโดยก�ำลัง
การผลิตอยู่ที่ 100,000 ตันต่อปี
บริษทั ฯ พยายามมุง่ เป้าหมายไปสูก่ ารก่อสร้างทีย่ งั่ ยืน
แม้แต่การจัดสร้างหน่วยผลิตคอนกรีตที่ Peliyagoda
ก็ เ ป็ น หน่ ว ยผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ มี
การปล่อยกากของเสียออกมาสูภ่ ายนอกโดยมีอปุ กรณ์
ที่ใช้ ในการน�ำน�้ำและอะกรีเกตที่ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมความหลาก
หลายทางชีวภาพ และมีการติดตามผลทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ Aruakkalu ตลอดจน
ร่ ว มฟื ้ น ฟู แ นวปะการั ง ตามแนวชายฝั ่ ง ภาคใต้ ข อง
ศรีลังกา
จากการเป็นพันธมิตรกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for
Conservation of Nature- IUCN) บริษทั ฯ ได้เข้าร่วม
โครงการฟื้นฟูสภาพเหมืองให้กลับคืนสภาพเดิมก่อน
การท� ำ เหมื อ งในช่ ว ง 12 ปี ที่ ผ ่ า นมา นอกจากนั้ น
การปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ยังสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดทั้งในระดับ
ท้องถิน่ และระดับนานาชาติ โดยลดการปล่อยฝุน่ ละออง
และส่งเสริมการใช้นำ�้ และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ำกัด
หลังจากการก่อตั้งบริษัทฯ ปี 2537 บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์
(เวียดนาม) จ�ำกัด หรือ อินทรีซีเมนต์ เวียดนามได้กลายเป็น
หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์และบริหารจัดการกากของเสีย
ชั้นน�ำในภาคใต้ของเวียดนาม บริษัทฯ มีความภาคภูมิ ใจเป็น
อย่างมากทีผ่ ลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้ถกู น�ำมาใช้ ในงานก่อสร้าง
อาคารที่มีความโดดเด่นรวมทั้งงานสาธารณูปโภคในหลาย ๆ
โครงการ เช่นเดียวกับโครงการบ้านพักอาศัยและโครงการ
พัฒนาด้านการพาณิชย์อกี นับไม่ถว้ น ทัว่ ทัง้ ภาคใต้ของประเทศ
เวียดนาม
บริษัทฯ มีพนักงานกว่า 1,100 คน ท�ำงานกระจายอยู่ในโรงงาน
ผลิตปูนซีเมนต์ทั้งห้าแห่งและในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอีก
สีแ่ ห่งทีต่ งั้ อยู่ในพืน้ ทีช่ านเมืองโฮจิมนิ ห์ ซิตี้ โดยมีกำ� ลังการผลิต
ปูนซีเมนต์รวมทั้งสิ้น 6.1 ล้านตัน สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้เกือบร้อยละ 9 ของตลาดปูนซีเมนต์ทั้งหมดใน
เวียดนามที่คาดว่ามีปริมาณรวมทั้งสิ้น 68.5 ล้านตันต่อปี
ในปี 2561 อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม ได้ประสบความส�ำเร็จ
ในการต่ออายุประกาศนียบัตร ISO90001:2015 ในด้านการ
บริหารจัดการคุณภาพ ISO14001:2015 ในด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและ OHSAS18000 ในด้านการบริหาร
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยเฉพาะในเดือน
ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร ISO50000
ในด้านการบริหารจัดการพลังงาน และบริษทั ฯ ยังคาดหวังว่าจะ
สามารถปรับเปลี่ยนประกาศนียบัตรจาก OHSAS18000 เป็น
ISO45000 ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปูนซีเมนต์อินทรี (INSEE Cement)
บริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์หลากหลายชนิด
ซึ่งรวมทั้งปูนซีเมนต์ที่ ใช้ส�ำหรับงานบ้านพักอาศัยทั่วไป
ส�ำหรับงานอุตสาหกรรม และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และบริ ก ารที่ ใ ส่ ใ จลู ก ค้ า
ส�ำหรับตลาดด้านอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้ตอบสนองทุก
ความต้องการด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ประเภท
ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์หล่อส�ำเร็จ การใช้งาน
คอนกรีตประเภทต่าง ๆ และบางโครงการสาธารณูปโภคทีม่ ี
ความต้องการพิเศษเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ ในการให้
ค�ำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่หน่วยงานก่อสร้างของลูกค้า
ท�ำให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ได้อย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบ
อินทรี เบตัน (INSEE Beton)
บริษทั ฯ มีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ดา้ นนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่สามารถตอบสนองทุกความ
ต้องการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ด้วยหน่วยผลิต
คอนกรีตที่ทันสมัยท�ำให้ ‘อินทรี เบตัน’ เป็นหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจที่ผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นน�ำทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากลในโครงการหลักต่าง ๆ ในภาคใต้ของประเทศ
เวียดนามให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนา
และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ทีส่ ามารถตอบสนอง
ทุกความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายให้กับลูกค้า
อินทรี อีโคไซเคิล (INSEE Ecocycle)
บริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความสบายใจ
ด้วยการน�ำเสนอนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองทุกความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ในการบริ ห ารจั ด การกากของเสี ย
คือ การเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-processing) ซึ่ง
เป็นกรรมวิธีในการก�ำจัดกากของเสียอย่างสมบูรณ์แบบและ
ยั่งยืนที่สุดด้วยการใช้อุณหภูมิเผาไหม้ที่สูงมากท�ำให้ ไม่มี
กากของเสียเหลือทิ้งที่ต้องฝังกลบ และยังช่วยลดการปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

2. การตลาดและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างของเวียดนามในปี 2560 นับเป็น
ปีแห่งประสบการณ์ของการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ด้วยอัตราการเจริญเติบโตทีน่ า่ ประทับใจถึงร้อยละ 8.7 และ
ในปี 2561 ก็ ยั ง คงพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดย
โดยมี อั ต ราการเติ บ โตอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 10 การเติ บ โตและ
การพัฒนาด้านการสร้างความตระหนักให้รับรู้ถึงความ
ส�ำคัญของการก่อสร้างสีเขียว ซึ่งได้รับการส่งเสริมจาก
ภาครัฐ โดยได้ออกกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างสีเขียวรวมทัง้ การประหยัด
พลังงาน เช่น QCVN 09: 2017/BXD อีกด้วย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ฉลากเขียว - ความมุ่งมั่นในการท�ำให้อินทรีเป็นผลิตภัณฑ์
สีเขียว
เป้าหมายหลักของบริษทั ฯ ไม่เพียงแต่ผลิตวัสดุกอ่ สร้างทีม
่ ี
คุณภาพดีทสี่ ดุ แต่ตอ้ งมีความยัง่ ยืนมากทีส่ ดุ ด้วย ผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ของบริษทั ฯ สามารถตอบสนองทุกความต้องการ
ตามมาตรฐานของการก่อสร้างอาคารเขียว เช่น LOTUS
LEED และ GREEN MARK ซึง่ ท�ำให้บริษทั ฯ มีความภาคภูมิใจ
ทีผ่ ลิตภัณฑ์อนิ ทรีซเี มนต์ เวียดนาม เป็นผลิตภัณฑ์กลุม่ แรก
ในประเทศเวียดนามทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
สีเขียว (Lotus Green Database) จากสภาอาคารเขียวของ
เวียดนาม (Vietnam Green Building Council - VGBC)
และได้ รั บ รางวั ล ประกาศนี ย บั ต รผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฉ ลากเขี ย ว
นานาชาติของสิงคโปร์จากสภาอาคารเขียวของสิงคโปร์
(Singapore Green Building Council - SGBC)

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
การจัดซื้อจัดหาอัจฉริยะ
เป็ น เวลากว่ า 20 ปี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ใช้ ร ะบบ SAP ECC
(Enterprise-resource-planning Central Component)
ในการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการท�ำงานทีเ่ ป็นมาตรฐานหลัก ด้วยการไม่หยุดนิง่
ด้านนวัตกรรม ‘อินทรี สมาร์ท’ (INSEE Smart) ซึง่ เป็นระบบ
ที่อยู่บนพื้นฐานของ SAP HANA ได้รับการยกย่องว่าเป็น
ผู ้ น� ำ ตลาดในด้ า นความสามารถในการจดจ� ำ ฐานข้ อ มู ล
นับเป็นการตอบสนองทุกความต้องการแบบเบ็ดเสร็จในการ
สร้างสรรค์และน�ำมาใช้งานของโปรแกรมใหม่ลา่ สุดทีส่ ามารถ
ท�ำงานได้เร็วตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงรวมไปถึงการวิเคราะห์
กรณีต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน
การผลิตสีเขียว
การเป็นธุรกิจสีเขียวมีความส�ำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน การ
เป็นผู้บุกเบิกอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ
ก่อสร้างและบริหารจัดการกากของเสียในภาคใต้ของประเทศ
เวียดนาม ท�ำให้อินทรีซีเมนต์ เวียดนามยังคงเป็นบริษัทฯ
ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อพิจารณา
ถึงกระบวนการด�ำเนินงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อินทรี
กรีน (INSEE Green) ไม่ใช่แค่เพียงการลงทุนในเทคโนโลยี
การผลิตสีเขียวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนัก
ในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มพนักงานและชุมชน
ข้างเคียงเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงการสร้างความมัน่ ใจ
ว่าผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมจะต้องไม่เพียงแต่เป็น
ไปตามที่กฎหมายก�ำหนดเท่านั้น แต่ยังได้ตามมาตรฐาน
สากลอีกด้วย
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3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
บริษทั ฯ มีการด�ำเนินการทีส่ อดคล้องกับข้อก�ำหนดทาง
กฎหมายและความคาดหวั ง ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่
เกี่ยวข้อง ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูก
ก�ำหนดอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับห่วงโซ่ของค่านิยม
ทั้งหมดในองค์กรเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึง
ผูบ้ ริโภค ด้วยระบบการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การทดสอบค่ามาตรฐานต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอโดย
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม
มุง่ หวังให้เกิดผลการด�ำเนินงานทางด้านสิง่ แวดล้อมที่
เป็นเลิศและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ มากทีส่ ดุ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่หมดไปและทดแทนไม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ผสมที่ได้รับรางวัลฉลากเขียว

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น เป็นกิจการร่วมทุน
แบบการร่วมค้าระหว่างกลุ่มบริษัทชิปมงจากประเทศกัมพูชา
กับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดยทางกลุ่มบริษัทชิปมง
ถือหุ้นร้อยละ 60 และกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงถือหุ้น
ร้อยละ 40 การร่วมทุนครัง้ นีเ้ ป็นการรวมกันของความเชีย่ วชาญ
ในการท�ำตลาดท้องถิน่ ทีเ่ ยีย่ มยอดและเครือข่ายในการกระจาย
สินค้าของกลุ่มชิปมงเข้ากับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของ
ปูนซีเมนต์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง วิสยั ทัศน์
ของบริษัทฯ คือการเป็นองค์กรทีไ่ ด้รบั การชืน่ ชมและไว้วางใจ
มากทีส่ ดุ ทีส่ ามารถตอบสนองทุกความต้องการในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ของกัมพูชา บริษทั ฯ มีกำ� ลังหลักเป็นพนักงานเพียงแค่
ไม่ถงึ 400 คนซึง่ รวมไปถึงบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญครอบคลุม
ในสาขาต่าง ๆ จากทัว่ โลก

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้วยโรงงานปูนซีเมนต์ทที่ นั สมัยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของภูมภ
ิ าคนี้
ซึง่ มีระบบและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ คี วามทันสมัยและใช้เทคโนโลยี
ล่าสุดที่มาจากทั่วโลก โรงงาน Touk Meas ของชิปมงได้
ท�ำการผลิตปูนซีเมนต์ออกมาสองประเภท คือ ภายใต้ตราสินค้า
‘อูฐ’ (Camel) และภายใต้ตราสินค้าอินทรีเพชร ‘INSEE
Diamond’ ด้วยกระบวนการผลิตทีม
่ กี ารใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพท�ำให้มกี ารปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมาในปริมาณที่น้อยมาก สอดคล้องทุกขั้นตอนกับ
มาตรฐานล่าสุดในระดับนานาชาติ
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ด้วยระบบการบริหารควบคุมคุณภาพที่ทันสมัยพร้อมด้วย
เครื่องมือและอุปกรณ์รุ่นล่าสุดที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหา
ต่าง ๆ ท�ำให้ลกู ค้าสามารถไว้วางใจได้ถงึ คุณภาพของสินค้าและ
บริการทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับทัง้ ตลาดค้าปลีกและตลาดอุตสาหกรรม
ของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัตถุดิบ
ท้องถิ่นที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ตราอูฐ
ของบริษัทฯ เหมาะส�ำหรับตลาดค้าปลีก ส่วนผลิตภัณฑ์
ตราอินทรีเพชรเหมาะกับตลาดทางด้านเทคนิคของผู้ผลิต
วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นของการขายในตลาดทั้ ง สอง
ประเภทนี้อยู่ที่ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามล�ำดับ

2. การตลาดและการแข่งขัน
ประเทศกัมพูชามีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งใน
ภูมภ
ิ าคนีโ้ ดยมีอตุ สาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึง่ ในปัจจัยหลัก
ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7 ในช่วง
สองสามปีทผี่ า่ นมา ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ประสบกับ
การเจริญเติบโตอย่างมากในทุก ๆ ประเภท ทัง้ บ้านพักอาศัย
อาคารพาณิชย์ และการพัฒนาโครงการด้านสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ การลงทุนจากประเทศจีนยังคงเป็นปัจจัยหลักของ
การเจริญเติบโต โดยมีการประมาณการว่าการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในทศวรรษหน้าจะอยู่ที่
ร้อยละ 6-7 ต่อปี ด้วยจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วที่ประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี ท�ำให้คาดการณ์ ได้ว่า
ความต้องการใช้ปนู ซีเมนต์จะมีการเจริญเติบโตทีแ่ ข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไปนี้ ขณะที่ ในด้านของอุปทานที่มีผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์หลัก ๆ อยู่เพียงสี่รายภายในประเทศซึ่งมีก�ำลัง
การผลิตรวมกันอยู่ที่ประมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 90 ของความต้องการใช้ภายในประเทศ
ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของปูนซีเมนต์
ทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 ถึง 26 และได้ลงทุนไป
ในการสร้างพันธมิตรของคูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ตลอดจน
พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจอย่างมุง่ มัน่ ในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
โรงงานแห่งใหม่ที่ Touk Meas มีก�ำลังการผลิตปูนซีเมนต์
ปีละ 1.7 ล้านตัน ได้เริ่มด�ำเนินการผลิตในปีแรกอย่างมี
เสถียรภาพและได้ผลผลิตสูงกว่าทีค่ าดการณ์ ไว้ ในเบือ้ งต้น
ทีผ่ า่ นมาโรงงานแห่งใหม่นสี้ ามารถผลิตปูนซีเมนต์เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของบริษัทฯ ได้ถึงร้อยละ 75 ในขณะที่
ส่วนทีเ่ หลือได้นำ� เข้ามาจากโรงงานของปูนซีเมนต์นครหลวง
ที่จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย ส�ำหรับตลาดในพื้นที่ทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ
3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่ม
ด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ชิป มง อินทรีซเี มนต์ คอร์ปอเรชัน่
ก็ได้รับการรับรอง ISO9001:2015 จาก Bureau
Veritas Thailand Ltd. โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางที่
เป็นบรรทัดฐานและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
ล่าสุดอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันก็ยงั ให้ความมัน่ ใจ
ในด้านการผลิตทีแ่ ข็งแกร่งทัง้ ในด้านของตัวผลิตภัณฑ์
และบริการต่าง ๆ ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
ระบบใหม่ของบริษทั ฯ ในการน�ำความร้อนเหลือใช้จาก
เตาเผาปูนซีเมนต์มาผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 7 เมกะวัตต์
ได้ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานอย่างเต็มที่
รวมทั้งหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ใหญ่
ที่สุดในประเทศที่มีก�ำลังการผลิตขนาด 10 เมกะวัตต์
ซึง่ จะท�ำการติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยในช่วงกลางไตรมาสแรก
ของปี 2562 นีจ้ ะท�ำให้สดั ส่วนในการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทดแทนของบริษทั ฯ มีอตั ราส่วนอยูท่ มี่ ากกว่าร้อยละ 33
บริษัทฯ ได้ริเริ่มท�ำโครงการเพื่อสังคมขึ้นมาประมาณ
หนึง่ ปีกอ่ นทีโ่ รงงานจะเริม่ ด�ำเนินการผลิต ท�ำให้สามารถ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดให้เกิดขึ้นกับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะชุมชน
ต่าง ๆ ทีต่ งั้ อยูร่ อบโรงงานแห่งใหม่นเี้ พือ่ ให้เกิดพัฒนาการ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งความปลอดภัย การศึกษา และชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรวม

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เตรียมความพร้อมในการ
ปรับตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลีย่ นแปลงจากภายนอกทีเ่ ป็นไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางหลาย
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานทางธุรกิจทั้งปัจจัยบวก
และปัจจัยลบ เช่น การแข่งขันทางการตลาดภายในประเทศที่
รุนแรง การขยายการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในการจัดตั้ง
โรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเพือ่ นบ้าน พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต
ประจ�ำวันและในธุรกิจมากขึ้น ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น การได้รับ
โอกาสด้านธุรกิจจากโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐ
ซึ่งแนวทางส�ำคัญในการจัดการด้านกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในการวางแผนเพื่อสอดรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ
เสริมสร้างขีดความสามารถ และความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ให้สงู ขึน้ ตลอดจนมุง่ มัน่ ในพันธกิจและด�ำเนินงานตามวิสยั ทัศน์
ของบริษัทฯ แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 จึงมุ่งเน้น
ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรและการด�ำเนินงาน
ภายใต้แผนปรับปรุงธุรกิจโดยมุ่งเน้นในการเพิ่มรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์และการบริการของทุกธุรกิจในกลุม
่ บริษทั ฯ การปรับ
โครงสร้างค่าใช้จ่ายตลอดจนลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร อีกทั้งมีการน�ำนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้กับกระบวนการผลิตเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจึงมีการปรับตัวใน
สามแนวทางด้วยกันคือ
1. ปรับปรุงการท�ำงานของธุรกิจภายใน (Tradition) ให้ดีขึ้น
กว่ า เดิ ม โดยเน้ น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของธุ ร กิ จ
ลดต้ น ทุ น การผลิ ต เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
การบริการให้สอดคล้ องกั บความต้ องการของลู ก ค้ าใน
ปัจจุบันและในอนาคต การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร
และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
สู่ระดับภูมิภาค
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รายงานประจำ�ปี 2561

2. ปรับตัวให้ทนั กับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (Transition)
เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
ได้ปรับยุทธวิธี ให้หลากหลายแตกต่างกันไปโดยเน้นความ
ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้บริโภค
ที่ผันแปรไปตามยุคสมัยและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่หรือ
กลุ่มตลาด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ชนิดใหม่
และหลากหลายออกสูต่ ลาด การขยายธุรกิจและบริการผนัง
ส�ำเร็จรูป (Wall-Panel Solution) การขยายธุรกิจบริการ
ท� ำ ความสะอาดส� ำ หรั บ ภาคอุ ต สาหกรรม (Industrial
Cleaning Services) และการบริหารจัดการขยะชุมชนจาก
หลุมฝังกลบอย่างเป็นมาตรฐานเพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงทดแทน
ในเตาเผาปูนซีเมนต์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์
ไปสูธ่ รุ กิจบริการออกแบบและงานตกแต่งครบวงจร รวมถึง
การขยายธุรกิจกระบวนการบริหารจัดการการก่อสร้างด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (BIM)
3. สร้างนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคต (Transformation) โดย
เน้นการสร้างแนวคิดและท�ำในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจและแตกตัวโครงการทีม
่ ศี กั ยภาพมาเป็น
ธุรกิจใหม่ อีกทัง้ เป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
อันเกิดจากการพัฒนาการออกแบบ การด�ำเนินการบ่มเพาะ
น�ำไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยในปี 2561 บริษัทฯ
ได้ก่อตั้งกลุ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ (Growth Sprint) เพือ่ ช่วย
ผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิม่ ให้แก่ธรุ กิจของกลุม่ บริษทั ฯ

พัฒนาการที่ส�ำคัญในแต่ละสายงาน ปี 2561

พัฒนาการที่ส�ำคัญในแต่ละสายงาน ปี 2561
กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงในประเทศไทย
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
สายงานการตลาดและการขาย

มาใหม่ในปี 2561 โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ท�ำงานและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุม
้ ค่า โดยได้มกี าร
ตัง้ เป้าทีจ่ ะลดต้นทุน 732 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั มีโครงการ
INSEE Power Team plus ที่ช่วยสนับสนุนการลดต้นทุน
และไม่ซ�้ำซ้อนกับโครงการ Butterfly plus

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์

Digital Connected Plant Go-Live

ได้มกี ารเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ภายใต้ชอื่ “อินทรีเพชรพลัส”
ปูนซีเมนต์คุณภาพสูงส�ำหรับงานโครงสร้าง ผนังส�ำเร็จรูป
และคอนกรีตผสมเสร็จขนาดย่อม ช่วยประหยัดเงินและเวลา
ในการท� ำ งานให้ แ ก่ ผู ้ ใช้ ง านส� ำ หรั บ โรงหล่ อ ขนาดเล็ ก
งานคอนกรีตทั่วไปและงานคอนกรีตทั่วไปขนาดย่อม

โครงการ Digital Connected Plant มีความส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันของกิจการสระบุรี
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการ คือ การเพิม่ รายได้
โดยการเพิม่ ผลผลิต ลดค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุง ลดระดับ
สินค้าคงคลัง และลดค่าใช้จ่ายการว่าจ้างผู้รับเหมา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

โครงการติดตัง้ หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิง้
ขนาด 12 เมกะวัตต์

ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�ำหรับพื้น
อุตสาหกรรมและอาคารสูง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
งานพื้นอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้จัดหา/
ออกแบบไฟเบอร์และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยเหล็กเพือ่ เป็นทางเลือกเพิม่ เติมจาก
ผลิตภัณฑ์พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเดิม และในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�ำหรับอาคารสูง บริษทั ฯ ได้รว่ มมือกับ
ที่ ป รึ ก ษาระดั บ สากลและพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาคุณภาพสูงซึง่ จะสามารถช่วยลด
โครงสร้างและน�้ำหนักได้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ส�ำเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์

K3 Waste Heat Recovery Power Plant Project เป็น
โครงการติดตัง้ หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 12 เมกะวัตต์
โดยใช้ลมร้อนเหลือทิ้งจากสายการผลิตที่สาม
กิจการสระบุรี 4.0 # โครงการพัฒนาทักษะความรู้
เป็นการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้เพือ่ เพิม
่ ขีดความสามารถ
การแข่ ง ขั น เชิ ง ธุ ร กิ จ ในอนาคต โดยเป็ น การบู ร ณาการ
ด้านการผลิตเชื่อมโยงกับเครือข่าย Internet link ของ
ระบบการผลิต

กลุ่มผลิตภัณฑ์อินทรีมอร์ตาร์ ได้มีการเพิ่มเติมเพื่อสร้าง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ให้กบั ลูกค้า คือ ปูนเกร้าท์
ไม่ ห ดตั ว ใช้ ส� ำ หรั บ งานที่ อ ยู ่ อ าศั ย อุ ต สาหกรรม และ
โครงสร้างและระบบพื้นฐาน ซึ่งมีคุณสมบัติไหลลื่นดีและ
มีก�ำลังอัดช่วงต้นสูง นอกจากนี้ยังมีปูนซีเมนต์ทากันซึม
ชนิดยืดหยุน่ ใช้สำ� หรับงานโครงสร้างทีต่ อ้ งทนน�ำ้ เช่น ห้องน�ำ้
ระเบียง สระว่ายน�ำ้

สายงานกิจการสระบุรี
โครงการ Butterfly Plus และ INSEE Power Team 2018
plus Wave 8
Butterfly plus เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจาก Butterfly
project ที่จัดขึ้นในปี 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการ
ต่อเนื่องจาก Good to Great และโครงการที่มีการคิดขึ้น
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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เริ่มเปิดใช้งานระบบรับสินค้าปูนซีเมนต์ผงรูปแบบใหม่
สายงานโลจิสติกส์ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
กระบวนการและระบบการท�ำงานด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับระบบ Industry
4.0 ซึ่งอ�ำนวยความสะดวกในการจัดส่งของผู้ประกอบการ
ขนส่งและลูกค้าปูนซีเมนต์ผงที่เข้ารับสินค้าที่ Cement
Packing โรงงานสระบุรี

สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร
โครงการ TITAN
โครงการ TITAN (Transforming INSEE To Accelerate
Now) มุ่งหวังที่จะสร้างองค์กรแห่งอนาคตส�ำหรับกลุ่ม
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สนับสนุนขั้นตอน
การตัดสินใจให้กระชับมากขึน้ รวมถึงเพิม
่ ขีดความสามารถ
ของการจัดการภายในองค์กร
INSEE We’re Strong
INSEE We’re Strong เป็นโครงการที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพ
องค์รวมของพนักงานกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยมี
การจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
Internal Communications - One Team One Plan
มีการยกระดับประสิทธิภาพแผนงานของการสือ่ สารภายใน
องค์กรของกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยรวมแผนการ
สื่อสารที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานจากทุกหน่วยงาน
ให้เป็นแผนเดียวกัน
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้น�ำ
หลั ก สู ต รพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กลางและระดั บ ต้ น มี ก าร
จั ดขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กลางและระดั บ ต้ น ของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสู่การเติบโตในสายอาชีพ

โดยในปี 2561 บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล Best Leadership Development Program
for Middle Management Level จากงานประกวด Asia’s
Training & Development Excellence Awards
ประจ�ำปี 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์
โปรแกรมพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นภาวะผู ้ น�ำของผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง
ในปีนี้ผู้บริหารบริษัทฯ จ�ำนวน 16 คน ภายใต้ โปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารระดับสูง เข้าร่วม
หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาชั้นน�ำระดับสากล
สีแ่ ห่ง ได้แก่ Jardines NUS INSEAD และ IMD วัตถุประสงค์
ของโปรแกรมนีน้ อกจากจะมุง่ เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพ
ของผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารระดับอาวุโสแล้วยังรวมถึงเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือและความพร้อมของบรรดาผูน้ ำ�
ในกลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง ตลอดจนการสร้ า ง
แรงขับเคลื่อนความคิดริเริ่มทางธุรกิจผ่านหลักสูตรต่าง ๆ
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านช่องทางดิจิทัล
ศูนย์การเรียนรูอ้ นิ ทรีพฒ
ั นาบทเรียนออนไลน์มากขึน้ ในปีนี้
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถเข้ า ระบบเพื่ อ ค้ น หาและเลื อ ก
หลักสูตรทีต่ อ้ งการฝึกอบรมได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน
หลักสูตรปลูกฝังแนวคิดเชิงนวัตกรรม
เปิดตัวกิจกรรม INSEE Innovation Forum ประจ�ำปี 2561
กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรให้กับ
พนักงานปูนอินทรี โดยตลอดกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมงานจะ
ได้รับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรม
ชัน้ น�ำของประเทศ เพือ่ สร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับทิศทางของ
นวัตกรรม
หลักสูตรพัฒนาความรู้และกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
หลักสูตรพัฒนาความรูแ้ ละกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็น
หลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งความรู ้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต
ปูนซีเมนต์สำ� หรับวิศวกรใหม่ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร
ที่ได้รับรางวัล ATD ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลก เพื่อเปิดโอกาส
ให้ วิ ศ วกรใหม่ พั ฒ นาศั ก ยภาพทั้ ง ทางด้ า นเทคนิ ค และ
ด้านทักษะความเป็นผู้น�ำ

สายงานการขนส่ง
เผยแพร่แนวทางการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีระดับภูมิภาค
จัดตั้งองค์ความรู้การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีของภายใน
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อน�ำไปพัฒนาประยุกต์
ใช้ ในกลุ่มบริษัทฯ ทุกประเทศ
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พัฒนาการที่ส�ำคัญในแต่ละสายงาน ปี 2561

ประสิทธิภาพการจัดส่งที่ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการด้านขนส่งแบบใหม่
น�ำมาซึง่ ประสิทธิภาพการใช้งานรถขนส่งและการบริการทีด่ ี
ยิง่ ขึน้ ระบบปฏิบตั กิ ารใหม่นยี้ งั จะเป็นรากฐานของการพัฒนา
ต่อยอดในอนาคต รวมถึงกระบวนการท�ำงานเชิงอัตโนมัติ
ระบบจีพีเอสใหม่
พั ฒ นาระบบจี พี เ อสใหม่ ซึ่ ง เป็ น ตั ว กลางในการติ ด ต่ อ
รวบรวมข้ อ มู ล จี พี เ อสจากรถของผู ้ ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ที่
หลากหลายเข้ามาอยู่ในระบบเดียว ซึง่ จะสามารถเพิม
่ ความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม
สถานะสินค้าให้ดียิ่งขึ้น
พันธมิตรทางธุรกิจ
เติบโตพันธมิตรทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ในหลากหลาย
อุ ต สาหกรรม พึ่ ง พาเพื่ อ ประโยชน์ ร ่ ว มจากการลดการ
สูญเปล่าจากการรองานและการขนส่งเที่ยวเปล่า ท�ำให้ ได้
ประโยชน์ ทั้ ง ในเชิ ง ต้ น ทุ น และการลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ระบบราคาขนส่งแบบแปรผัน
ได้เริ่มน�ำเสนอรูปแบบราคาค่าขนส่งแบบแปรผันให้กับ
ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีตัวเลือกราคาที่แปรผันให้
ลูกค้าได้เลือกใช้หลากหลายเพื่อให้ ได้ประสิทธิภาพในการ
จัดส่งสูงสุดและลดต้นทุน
พัฒนาระบบการกระจายสินค้าในภาคใต้
ติดตั้งระบบจัดเก็บและขนถ่ายปูนซีเมนต์ที่ศูนย์กระจาย
สินค้าสุราษฎร์ธานีเพิม่ เติม เพือ่ รองรับการเติบโตของตลาด
ภาคใต้ ในอนาคต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจ่าย
ปูนซีเมนต์ ให้รวดเร็วมากขึ้น
ยกระดับความปลอดภัยในการขนส่ง
ปรับปรุงการฝึกอบรมการขับขี่ส�ำหรับพนักงานจัดส่งให้ดี
ยิ่ ง ขึ้ น และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ติ ดตามเพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐานการขับขี่และการจัดการความเหนื่อยล้า

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด
ปรับเปลีย่ นรูปแบบทางธุรกิจ จากผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์เทาเป็น
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว ฝ่ายการตลาดได้มีการ
ขยายช่องทางการขายในตลาดที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ขาวเป็นวัตถุดิบและผู้ ใช้งานทั่วไป โดยหลังจากที่ได้เริ่ม
ด� ำ เนิ น การ พบว่ า มี อั ต ราการขายเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ
เป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด
อินทรีคอนกรีต
อินทรีคอนกรีตได้ขยายก�ำลังการผลิตคอนกรีต โดยทั้ง
ทางตรงและผ่ า นช่ อ งทางแฟรนไชส์ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ท� ำ การ
เข้าซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ที เค แฟลตฟลอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทชั้นน�ำและเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพื้นคอนกรีตแบบ
ครบวงจร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การต่ อ ยอดจากธุ ร กิ จคอนกรี ต
ผสมเสร็จที่มีอยู่แล้ว บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำ
ในการให้บริการด้านพืน้ โรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

อินทรีอะกรีเกต
การก่อสร้างโรงโม่หินโรงใหม่ที่สุพรรณบุรีได้เสร็จสมบูรณ์
ในปี 2561 ท�ำให้มกี ำ� ลังการผลิตเพิม่ ขึน้ กว่า 2 ล้านตันต่อปี
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้าและสอดคล้องกับความ
ซับซ้อนของงานคอนกรีตที่มีมากขึ้นในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง ทางอินทรีอะกรีเกตได้นำ� เสนอคุณค่าต่อลูกค้าด้วย
การผลิตหินที่มีคุณภาพดีและการบริการที่มีคุณค่า
โรงโม่หนิ อินทรีสพ
ุ รรณบุรไี ด้ตดิ ตัง้ สายพานล�ำเลียงวัตถุดบิ
จากหน้ า เหมื อ งมายั ง โรงโม่ หิ น ท� ำ ให้ ล ดจ� ำ นวนการใช้
รถบรรทุกขนส่งวัตถุดบิ จากหน้าเหมือง ซึง่ มีผลดีตอ่ ในการ
ลดปริมาณฝุ่นในอากาศ ลดความเสี่ยงในการใช้รถบรรทุก
ขนส่ง และลดต้นทุนในการล�ำเลียงวัตถุดบิ ในการจ่ายสินค้า
จากปริมาณการจ่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว แต่
ช่วงเวลาจ่ายสินค้าระหว่างวันยังคงเดิม โรงโม่หินอินทรี
สุพรรณบุรีจึงได้พัฒนาระบบจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ ผ่าน
ช่องจ่ายสินค้าทีพ
่ นักงานขับรถขนส่งสามารถบริการตัวเองได้
ริเริ่มการประกอบธุรกิจทรายรูปแบบใหม่ เพื่อความมั่นคง
ในการจัดหาทรายให้กบั อินทรีคอนกรีตและลูกค้าอืน่ ๆ ทัง้ นี้
แผนธุรกิจใหม่นยี้ งั ช่วยลดความเสีย่ งในการลงทุนอย่างมาก

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท คอนวูด จ�ำกัด
บริการครบวงจรจาก i-SERVICE ซึง่ ได้ทำ� การขยายการบริการ
ให้เป็น One Stop Service and Total Solution Provider
โดยได้เพิม่ บริการทีห่ ลากหลายเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านในปัจจุบนั
นอกจากนัน้ i-SERVICE by CONWOOD ยังคงมุง่ เน้นลูกค้า
ในกลุ่มเจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
กลุ่มผู้รับเหมาที่ต้องการบริการที่เหมาะสมและการท�ำงาน
ที่ยอดเยี่ยม
คอนวูด คัลเลอร์ เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สสี ตู รน�ำ้ ทัง้ ระบบ
ซึ่งประกอบไปด้วยสีสามชนิด ได้แก่ สีรองพื้น สีย้อม และ
สีเคลือบใส เพื่อเข้ามาเติมเต็มและช่วยเพิ่มยอดขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของคอนวูด
คอนวูด ดีไซน์ สเปซ เป็นแหล่งรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
ส�ำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์คอนวูดทุกหมวดสินค้า รวมทั้ง
ให้ค�ำปรึกษาและการบริการการติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนวูด
อย่างครบวงจร โดยคอนวูด ดีไซน์ สเปซ ตั้งอยู่ที่อาคาร
แอล 1 ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด
แผ่นผนังเสริมเหล็กพร้อมบริการติดตั้ง
อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ได้เพิ่มบริการในการติดตั้งแผ่นผนัง
เสริมเหล็กพร้อมการรับประกันผลงาน เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ต้องการ
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด
เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการอุตสาหกรรม
การเข้าซือ้ สินทรัพย์บางส่วนในธุรกิจบริการท�ำความสะอาด
อุ ต สาหกรรม ท� ำให้ ป ั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ สามารถให้ บ ริ ก าร
ท�ำความสะอาดในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครอบคลุม
ผ่านการน�ำเสนอบริการครบแบบ “one-stop-services”
ให้กับลูกค้า และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากการท�ำความ
สะอาดในกลุ่มอุตสาหกรรมส�ำรวจและขุดเจาะน�้ำมัน และ
ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า
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สร้างพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อการเติบโตในภูมิภาค
การร่วมมือกับบริษัท Downstream Process & Services
Sdn Bhd (UDPS) ท�ำให้สามารถขยายตลาดในภูมิภาค
พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในงานตรวจสอบและขจัดการ
ปนเปือ้ นของสารปรอทในบริการภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้
อินทรี อีโคไซเคิล ยังได้ร่วมกับ UDPS ออกบูธในงาน “Oil
& Gas Thailand 2018” ในช่วงเดือนกันยายน 2561 เพื่อ
น�ำเสนอบริการท�ำความสะอาดเชิงอุตสาหกรรมส�ำหรับกลุม่
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงกลุม่ ส�ำรวจและขุดเจาะน�ำ้ มัน
ทัง้ นี้ อินทรี อีโคไซเคิล ได้รบั โอกาสให้ทำ� งานท�ำความสะอาด
ภาคอุ ต สาหกรรมสองโครงการในประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ได้แก่ โครงการ Petronas RAPID Project และ
โครงการ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
ยกระดับสู่ความเป็นผู้น�ำในการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานบริการท�ำความสะอาด
ชิ้นส่วนจากการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมขนาดใหญ่
ด้านนอกชายฝั่ง ด้วยการวางแผนการท�ำงานอย่างละเอียด
รอบคอบและเป็นระบบ ท�ำให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อการด�ำเนินงานของลูกค้า
แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถและความเชีย่ วชาญในการ
ท� ำ งานของอิ น ทรี อี โ คไซเคิ ล ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ทั้ ง
ในประเทศและภูมิภาค
การสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
อินทรี อีโคไซเคิล มุง่ มัน่ ในการประกอบกิจการทีเ่ น้นการใช้
ทรั พ ยากรให้ คุ ้ ม ค่ า และมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในระบบนิ เ วศ
หมุนเวียน ในฐานะผู้ ให้บริการได้จดั การของเสียอย่างยัง่ ยืน
ด้วยการเปลีย่ นของเสียให้เป็นเชือ้ เพลิงและวัตถุดบิ ทดแทน
ซึ่ ง ช่ ว ยทดแทนการใช้ พ ลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง จากฟอสซิ ล ใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ทัง้ นีไ้ ด้ขยายเครือข่ายและสร้าง
ความสั มพั นธ์ ด ้ านความยั่ งยื น โดยเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ ก
Plastic Coalition และเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด
ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล และกิจกรรม Suez4Ocean

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
อินทรี ดิจติ อล มุง่ ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานในระดับภูมภิ าค
ส� ำ หรั บ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Cyber Security) เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดทางการใช้งาน
และควบคุมการใช้จา่ ยให้มป
ี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ของระบบ
ที่ ใช้ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเตรียมและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมภายในและของบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงต่อไป

พัฒนาการที่ส�ำคัญในแต่ละสายงาน ปี 2561

โครงการ Digital Connected Plant ของโรงงานที่สระบุรี
อินทรี ดิจิตอล มีบทบาทส�ำคัญในการจัดการการสร้าง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางดิ จิ ทั ล ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมั่ น คงเพื่ อ
รองรับระบบดิจิทัลใหม่ในโรงงาน 3 ที่สระบุรี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบ Digital Connected Plant สามารถท�ำงานได้อย่าง
ราบรื่นและสามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจ เช่น
การจัดการผูร้ บั เหมา ระบบความสามารถในการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองของเครือ่ งจักร (Machine Leaning) ระบบ Remote
Operations Centers (ROC) และการตรวจสอบเครือ่ งจักร
ด้วยระบบดิจทิ ลั เป็นต้น บริษทั ฯ ก�ำลังขยายขีดความสามารถ
ของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการท�ำงานให้มคี วามแม่นย�ำในการบ�ำรุงรักษา
เครื่องจักรของโรงงาน

และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ท�ำรายงานได้อย่างชาญฉลาด โดยการ
เชือ่ มต่อข้อมูลต่าง ๆ ทัว่ องค์กรเพือ่ ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ในปี 2561 เครื่องมือการรายงานข้อมูลที่ถูกพัฒนาโดย
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด สามารถช่วยบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง เพิ่มอัตราการส่งออกโดยการปรับสัดส่วนการ
ส่งออกปูนซีเมนต์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในไตรมาสที่สี่
อยู่ที่ร้อยละ 35-40

การพลิ ก โฉมธุ ร กิ จ ด้ ว ยแนวคิ ด ดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation)
อินทรี ดิจติ อล มีการจัดตัง้ ฝ่ายใหม่ ๆ อาทิ ฝ่ายการวิเคราะห์
ข้อมูล ฝ่ายการตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ และนวัตกรรม
ดิจิทัล นอกจากนั้นแผนงานปี 2562 อินทรี ดิจิตอล เริ่มต้น
พร้อมกับสายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพ
องค์กรเพื่อฝึกอบรมพนักงานให้รู้ถึงระบบดิจิทัลแบบใหม่
และพัฒนาพนักงานให้ความสามารถทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นเพื่อ
ยกระดับกระบวนการดิจทิ ลั ไปสูก่ ารตลาดดิจทิ ลั และช่องทาง
ดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อน�ำไปสู่การเป็นศูนย์กลางลูกค้าต่อไป
กลยุทธ์การตลาดและการขายสินค้าในระบบดิจทิ ลั (Digital
Marketing ad E-Commerce)
อินทรี ดิจิตอล ได้จัดตั้งฝ่ายการตลาดดิจิทัลและการขาย
สิ น ค้ า ออนไลน์ เพื่ อ เพิ่ ม การสื่ อ สารทางการตลาดและ
เพิม่ ช่องทางการขายในระบบดิจทิ ลั ของกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์
นครหลวง อิ น ทรี ดิ จิ ต อลก� ำ ลั ง เพิ่ ม ยอดขายผ่ า นทาง
แพลตฟอร์มการสั่งซื้อแบบออนไลน์ และผ่านทาง INSEE
Connect ซึ่งเริ่มขายผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Lazada กับสินค้า
Conwood และเริ่มสร้างโอกาสในการขายผ่านเว็บไซต์
แคมเปญและการตลาดดิจิทัล โดยก�ำหนดทิศทางการใช้
ประสบการณ์ดจิ ทิ ลั ของลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์โดยใช้การวิเคราะห์และการวัดผลข้อมูลให้ตรง
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุดอย่างต่อเนื่อง และให้มี
การสั่งซื้อมากขึ้นตามล�ำดับ
เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
อินทรี ดิจิตอล ก�ำลังเพิ่มความสามารถด้านการเก็บข้อมูล
เพื่ อ ช่ ว ยบริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวงในการน� ำ ข้ อ มู ล มา
ตัดสินใจได้อย่างแม่นย�ำและถูกต้อง รวมทัง้ สามารถคาดการณ์

การริเริ่มธุรกิจ อินทรี สมาร์ท
มีการใช้ระบบ ERP ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจคอนกรีตและ
อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
กระบวนการทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้มากที่สุด และส�ำหรับ
เวียดนาม ได้เปิดใช้งาน INSEE Connect เพื่อให้ลูกค้า
สั่ ง ซื้ อ ออนไลน์ ซึ่ ง สร้ า งประสบการณ์ ก ารสั่ ง ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากระบบอัตโนมัติแบบไม่มีรอยต่อ
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด ก�ำลังพัฒนาระบบ SAP
Global Trade Management (GTM) ส�ำหรับบริษัท
สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด เพื่อปรับปรุงขั้นตอน
การท�ำงานให้ง่ายขึ้นผ่านทางระบบ SAP GTM และ
สามารถอนุมัติสัญญาผ่านทางมือถือ (SAP Fiori) ได้
สะดวกขึ้น

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในภูมิภาค
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด
ประสบความส�ำเร็จในด้านระบบโลจิสติกส์ที่ยอดเยี่ยม
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด ได้ยกระดับ
ในการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ในหลายมิตขิ องการขนส่ง
เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าปูนผงร่วมกันได้ทั้งทางเรือและ
รถบรรทุกตลอดเส้นทาง ท�ำให้การจัดส่งปูนผงเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 40 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 102 ในปี 2561 โดยการ
ปรับปรุงก�ำหนดการจัดส่งให้ดขี นึ้ เพิม
่ การจัดส่งในเส้นทาง
ระยะสั้นให้มากขึ้น และเพิ่มการจัดส่งในช่วงเวลากลางวัน
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มีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานของโรงงาน (OEE) ให้สูงขึ้นถึงร้อยละ 115 เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น
โดยสามารถลดสัดส่วนปูนเม็ดที่ ใช้ ในการผลิตปูนซีเมนต์
ลงได้จากร้อยละ 66.11 ลงเหลือ 63.1 โดยคิดค�ำนวณทุก
ปัจจัยทางต้นทุนของผู้ผลิตแล้ว TCO (Total Cost of
Ownership) โดยน�ำมาใช้เป็นสัดส่วนผสมมาตรฐานทีไ่ ม่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการผลิต
กระแสไฟฟ้าภายในโรงงาน ได้มีการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ได้ ซึง่ เกิดจากการดูแลอุปกรณ์เครือ่ งจักร
ต่าง ๆ ในเชิงป้องกันอย่างเข้มข้นท�ำให้อยู่ ในสภาพที่ดี
พร้อมใช้งาน
พนักงานสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารบุคลากรของบริษัทฯ ได้ริเริ่มแนวคิดเพื่อเพิ่ม
สัมพันธภาพกับพนักงานโดยการจัดกิจกรรมในหลากหลาย
โอกาสเพื่อให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น ซึ่งมี
ผลท�ำให้เกิดความร่วมมือในการท�ำงานได้ดียิ่งขึ้นทั้งใน
ระดั บ บุ ค คลและหน่ ว ยงานท� ำ ให้ เ กิ ดวั ฒ นธรรมในการ
ร่วมมือกันท�ำงานไปทั่วทั้งองค์กร

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด
การขยายก�ำลังการผลิตทีโ่ รงงานปูนซีเมนต์ Galle
โรงงานปู น ซี เ มนต์ แ ห่ ง ใหม่ ที่ Galle เป็ น โรงงานบด
ปูนซีเมนต์ LOESHE ที่มีหม้อบดในแนวตั้งแห่งแรกของ
ประเทศศรีลังกาและเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ครั้งแรกของ
บริษทั ฯ หลังจากได้เข้าซือ้ กิจการในศรีลงั กาของกลุม่ บริษทั
ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง ประเทศไทย โรงงานได้ เ ริ่ ม เดิ น
เครื่องจักรในเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีก�ำลังการผลิต
ทัง้ สิน้ 400,000 ตันปูนซีเมนต์ตอ่ ปี การลงทุนในโครงการนี้
รวมทั้งสิ้น 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และด้วยเครื่องจักร
ที่มีคุณสมบัติพิเศษของโรงงานแห่งใหม่นี้ท�ำให้บริษัทฯ
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รายงานประจำ�ปี 2561

มีความยืดหยุ่นในการท�ำผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์เฉพาะกิจ
ต่าง ๆ ได้ เช่น ปูนซีเมนต์ผสมตะกรันเหล็ก อินทรีเป็นลูกค้า
เพียงรายเดียวที่ ใช้บริการของท่าเรือ Galle ในปัจจุบัน
โครงการนี้ได้ท�ำให้เกิดการว่าจ้างแรงงานโดยตรงประมาณ
100 คนที่อยู่ในพื้นที่นั้น
บริ ษัท ฯ เข้ า ท�ำตลาดในส่ ว นที่ ต ้ อ งใช้ ป ระสบการณ์ แ ละ
ความเชี่ ย วชาญสู ง เช่ น ปู น ซี เ มนต์ ผ สมและคอนกรี ต
ประเภทต่าง ๆ เนือ่ งจากโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ จะมีความ
ต้องการใช้ปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตที่มีคุณภาพสูง
การลงทุนในระบบใหม่ทเ่ี รียกว่า X-Ray Diffraction (XRD)
เครือ่ งมือนีท้ ำ� ให้สามารถทดสอบตัวอย่างปูนซีเมนต์ได้มากขึน้
และน�ำเทคนิคในการวิเคราะห์ที่ทันสมัยมาช่วยยกระดับ
คุณภาพของปูนซีเมนต์ ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ทางด้านนวัตกรรมและการน�ำมาใช้ทตี่ งั้ อยูท่ เี่ มืองพุทธาราม
ได้มีการติดตั้งเครื่องมือนี้เพื่อให้สามารถท�ำการทดสอบได้
ปริมาณที่มากขึ้นและใช้ ในการวิจัยด้วย
อิ น ทรี อี โ คไซเคิ ล ลั ง กา ได้ แ ยกตั ว ออกมาเป็ น บริ ษั ท
เอกเทศและมีการบริหารจัดการกากของเสียทางอุตสาหกรรม
ที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการ
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินธุรกิจในสถานะตามกฎหมายของ
หน่วยงานทีแ่ ยกตัวออกมาเป็นอิสระและเป็นบริษทั ในเครือ
ของอินทรีซเี มนต์ ลังกาทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด อินทรี อีโคไซเคิล
ลังกา มีรูปแบบทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าและเป็นบริษทั ฯ ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นหุ้น
ส่วนทางธุรกิจทีส่ ร้างความสบายใจให้แก่คคู่ า้ ในการท�ำธุรกิจ

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ำกัด
การแข่งขันเกรียงทอง (Golden Trowel Contest)
อินทรีซเี มนต์ เวียดนาม ได้จดั การแข่งขันเกรียงทอง (Golden
Trowel Contest) โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
และทักษะของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง นับเป็นการแข่งขันทีจ่ ดั ขึน้
เป็นครัง้ แรกในอุตสาหกรรมนีท้ ชี่ ว่ ยเปิดโอกาสให้ผรู้ บั เหมา
ก่อสร้างได้มีความภาคภูมิ ใจในอาชีพของตน สร้างความ
น่าเชื่อถือในผลงานและได้พัฒนาทักษะฝีมือ การแข่งขัน
ได้รบั การสนับสนุนอย่างดีจากเจ้าหน้าทีภ
่ าครัฐ องค์กรทาง
วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวะ และสือ่ สารมวลชนในระดับประเทศ

พัฒนาการที่ส�ำคัญในแต่ละสายงาน ปี 2561

สร้างเพื่อชีวิต (BUILD FOR LIFE) - กลยุทธ์ทางตราสินค้า
ระยะห้าปี
ต่อเนือ่ งจากการปรับเปลีย่ นตราสินค้าทีป
่ ระสบความส�ำเร็จ
จากโฮลซิมเป็นตราสินค้าอินทรีในปี 2560 บริษทั ฯ มีความ
มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น ที่ ห นึ่ ง ในวงการวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งที่ ส ามารถ
ตอบสนองทุกความต้องการของการก่อสร้างอย่างยัง่ ยืนใน
ประเทศเวี ย ดนามภายในปี 2564 ด้ ว ยการเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อ
ให้สามารถส่งมอบผลการด�ำเนินงานทีด่ ที สี่ ดุ และการน�ำเอา
นวัตกรรมและความยั่งยืนมาร่วมกัน ท�ำให้อินทรีซีเมนต์
เวียดนาม สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างระดับ
โลกที่มีนวัตกรรมและตอบสนองทุกความต้องการอย่าง
ยั่งยืนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
การประชุมเรือ่ งโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ประจ�ำปี
2561
การประชุมเรือ่ งโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ประจ�ำปี
2561 - สร้างเพื่อชีวิต (BUILD FOR LIFE) จัดขึ้นโดยอินทรี
ซี เ มนต์ เวี ย ดนามร่ ว มกั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท จาร์ ดีน แมธที สั น
(Jardine Matheson Group) ซิกา้ (ประเทศเวียดนาม) (SIKA
Vietnam) สมาคมธุรกิจการค้าสหราชอาณาจักร (British
Business Association) สมาคมธุรกิจการค้าฮ่องกง (HK
Business Association) และคณะกรรมการอาคารเขียวของ
เวียดนาม (Green Building Council of Vietnam) การประชุม
ครัง้ นีน้ บั เป็นครัง้ แรกในอุตสาหกรรมทีม่ งุ่ เน้นไปทีโ่ ครงการ
พัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และแนวโน้มในอนาคต
การประชุมนี้มุ่งหวังให้เกิดการสร้างความตระหนักในเรื่อง
ของแนวโน้มและทิศทางของการก่อสร้างอย่างยั่งยืนและ
การตอบสนองทุกความต้องการทางด้านสาธารณูปโภคของ
ประเทศเวียดนามผ่านการน�ำเสนอข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
การแนะน�ำวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิดของกลยุทธ์
ด้านตราสินค้า - สร้างเพื่อชีวิต
ในปี 2561 อินทรีซีเมนต์ เวียดนามได้แนะน�ำผลิตภัณฑ์
หลายรายการที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้
คอนวูด
คอนวูด ได้มีการวางจ�ำหน่ายในตลาดเวียดนามมานานกว่า
10 ปี ภายใต้การด�ำเนินงานของผู้แทนจ�ำหน่ายหลายราย
หลังจากทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นตราสินค้ามาเป็นตราอินทรี บริษทั ฯ
ได้ปรับผลิตภัณฑ์นเี้ ข้าไปอยู่ในแผนกลยุทธ์ทางการขายโดย
มุ่งหวังที่จะเป็นผู้น�ำในตลาดผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์
ผลิตภัณฑ์นี้ประสบความส�ำเร็จในการแนะน�ำให้กับผู้แทน
จ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของปูนซีเมนต์ถุงในการประชุม
ประจ�ำต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสมแห้ง (Drymix)
ผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ผสมแห้งได้ประสบความส�ำเร็จในการ
แนะน�ำให้กบั ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของปูนซีเมนต์
ถุงในการประชุมต่าง ๆ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของผลิตภัณฑ์นี้
ได้พุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้รับเหมา
ก่อสร้าง อินทรีซเี มนต์ เวียดนาม ได้จดั งานแนะน�ำผลิตภัณฑ์
อย่างไม่เป็นทางการส�ำหรับสินค้าสองรายการในกลุม
่ นี้ คือ
INSEE Wall Speed ซึง่ เป็นมอร์ตาร์ที่ใช้ ในการก่อฉาบทัว่ ไป
และ TileFix Plus เป็นมอร์ตาร์ที่ใช้ ในการปูกระเบื้อง
การปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารน� ำ เสนอแนวคิ ด ของธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ใหม่
สองรายการคือ Aixana.com และ Ebuild.vn เพื่อให้
สามารถมีสว่ นร่วมกับผูบ้ ริโภคของอินทรี ได้แก่ เจ้าของบ้าน
และผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนเพิ่มช่องทางรายได้ ใหม่ ๆ
ให้เข้ามาสู่บริษัทฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างยั่งยืน
ในระดับมหาวิทยาลัย
อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กว่า 40 ครัง้ ในหัวข้อการก่อสร้างอย่างยัง่ ยืนในมหาวิทยาลัย
หลายแห่ ง ทั่ ว ประเทศ การประชุ ม นี้ นั บ เป็ น โอกาสให้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี เ ขี ย วของอิ น ทรี
รวมทั้งกระบวนการผลิตสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิก
เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการก่อสร้างอย่างยั่งยืน อินทรี
ซีเมนต์ เวียดนาม ได้ ให้โอกาสแก่นกั ศึกษาทัง้ หมดได้เรียนรู้
เกีย่ วกับแนวโน้มของการก่อสร้างแบบยัง่ ยืนผ่านหัวข้อต่าง ๆ
ที่ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในวงการก่ อ สร้ า งน� ำ เสนอ และด้ ว ยการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างให้
อินทรีซเี มนต์ เวียดนาม เป็นบริษทั ผูบ้ กุ เบิกในอุตสาหกรรม
การก่อสร้างทีม่ งุ่ หวังในการเป็นทีห่ นึง่ ในวงการวัสดุกอ่ สร้าง
ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างยั่งยืนใน
ประเทศเวียดนาม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีนายพอล ไฮนซ์
ฮูเกนโทเบลอร์ เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะกรรมการอีก 4 ท่าน คือ
นายวันชัย โตสมบุญ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล ดร.(กิตติมศักดิ)์
ฮาราลด์ ลิงค์ และนายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละดูแลรับผิดชอบงานทีร่ ะบุไว้ ในกฎบัตร โดยจัดให้
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ทั้งนี้ นอกเหนือจากการควบคุม
ดูแลเพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการสรรหาและ
ค่าตอบแทนทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และระดับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
และสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวงทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนดไว้ ในปีนี้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงเน้นให้ความส�ำคัญเรือ่ งการ
พัฒนาบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ มุง่ หวังให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเพื่อเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของ
ตลาดภายในประเทศ รวมไปถึงการสร้างขีดความสามารถของ
องค์ ก รเพื่ อ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ ไปสู ่ ป ระเทศอื่ น ในระดั บ
ภูมิภาค
โดยในปีนี้ ผลงานส�ำคัญของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนทีม่ ตี อ่ กลุม่ บริษทั ฯ คือ การน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
เรื่องการจัดตั้งคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
เพื่ อ สนั บ สนุ น เป้ า หมายในการขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ ของ
กลุม่ บริษทั ฯ ในระดับภูมภ
ิ าค และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ศักยภาพทางธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ในตลาดภายในประเทศและ
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ตลาดภูมภ
ิ าค รวมไปถึงยกระดับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และการควบคุมให้สอดคล้องกันทุกประเทศภายในกลุ่มบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ท�ำงาน
ร่วมกับคอร์น เฟอร์รี่ เฮย์ กรุ๊ป บริษัทผู้ ให้ค�ำปรึกษาแก่องค์กร
ชั้นน�ำ ในการจัดการประเมินสมรรถนะความเป็นผู้น�ำรวมทั้ง
แผนพัฒนาให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อที่จะ
เฟ้นหา สมรรถนะของผูบ้ ริหารทีม
่ คี วามรูค้ วามสามารถทีจ่ ำ� เป็น
ต่อการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์บริษทั ฯ ให้ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง คณะผู ้ บ ริ ห ารกลุ ่ ม บริ ษั ท
ปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2562
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยึดมัน่ ทีจ่ ะท�ำงาน
เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพและประสิทธิผลขององค์กร ท่ามกลาง
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง ผ่านการเฟ้นหาและส่งเสริม
ศักยภาพ กลุม
่ ผูน้ ำ� ทีม
่ คี วามสามารถให้เติบโตเป็นผูน้ ำ� คุณภาพ
ในระดั บ แนวหน้ า ในวงการธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์
นครหลวง ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและภูมิภาคโดยรวมในอนาคต

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ
ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 11 ก�ำหนดว่า คณะกรรมการบริษทั
จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน
13 คน

		

กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ (คิดเป็นร้อยละ
33 ของคณะกรรมการบริษัท);

		

กรรมการอิสระ 3 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ;

		

กรรมการ 4 คน เป็ น สมาชิ ก ของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยง; และ

		

กรรมการ 5 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 12 คน ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
รายชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ นายชัชชน รัตนรักษ์
นายวันชัย โตสมบุญ และนายศิวะ มหาสันทนะ สองใน
สี่คนลงนามร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
เพื่อท�ำการผูกพันบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสี่ยง

Group Internal Audit
and Compliance

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะผู้บริหาร

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง

2. นายชัชชน รัตนรักษ์

กรรมการ

1. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

ประธาน

3. นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการ

2. นายเต็ง เว อัน เอเดรียน

กรรมการ

4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

กรรมการ

3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

กรรมการ

5. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

กรรมการ

4. นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ
(เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้แก่
นายประเสริฐ กสิกิจสกุลผล Head of Compliance & Group
OH&S)

6. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง กรรมการ
7. นายเต็ง เว อัน เอเดรียน

กรรมการ

8. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

กรรมการอิสระ

9. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ

10. นายประดาป พิบูลสงคราม

กรรมการอิสระ

11. นายชรินทร์ สัจจญาณ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการและประธาน
				
เจ้าหน้าที่บริหาร
(เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางภัชฎา หมื่นทอง)

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
				

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2. นายประดาป พิบูลสงคราม

กรรมการตรวจสอบ

3. นายชรินทร์ สัจจญาณ
กรรมการตรวจสอบ
(เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แ ก่ นางชฎาภรณ์
ฐิติสวัสดิ์ Head of Internal Audit)
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ประธาน

2. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

กรรมการ

3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

กรรมการ

4. นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการ

5. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง กรรมการ
(เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ได้ แ ก่ นางสาวอนุ ต ตรา พานโพธิ์ ท อง รองประธานอาวุ โ ส
สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร)

โครงสร้างการจัดการ

จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในปี 2561 มีดังนี้

จำ�นวนครั้งที่มาประชุม / จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
รายชื่อคณะกรรมการ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาล
และความเสี่ยง

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

6/6

-

-

6/6

นายชัชชน รัตนรักษ์

5/6

-

-

-

นายวันชัย โตสมบุญ

6/6

-

3/4

6/6

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

6/6

-

4/4

4/6

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

6/6

-

4/4

-

นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง

6/6

-

-

6/6

นายเต็ง เว อัน เอเดรียน*

6/6

-

2/4

-

ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

3/6

-

-

3/6

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

6/6

12/12

-

-

นายประดาป พิบูลสงคราม

4/6

12/12

-

-

นายชรินทร์ สัจจญาณ*

6/6

12/12

2/4

-

6/6

-

-

-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายศิวะ มหาสันทนะ
หมายเหตุ

* นายเต็ง เว อัน เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แทนนายชรินทร์ สัจจญาณ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

2. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวน 6 คน ดังรายนามคณะผู้บริหารต่อไปนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร
1. นายศิวะ มหาสันทนะ			

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายจันดานา ลิยานาเก 		

รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและการควบคุม

3. นายมนตรี นิธิกุล 			

รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย

4. นายอมรศักดิ์ โตรส			

รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี

5. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส			

รองประธานอาวุโส สายงานการจัดส่งสินค้า

6. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง		

รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างผู้บริหาร
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายศิวะ มหาสันทนะ

รองประธานอาวุโส

รองประธานอาวุโส

รองประธานอาวุโส

รองประธานอาวุโส

รองประธานอาวุโส

สายงานการตลาด
และการขาย

สายงานการเงิน
และการควบคุม

สายงานการบริหารบุคลากร
และประสิทธิภาพองค์กร

สายงานกิจการสระบุรี

สายงานการจัดส่งสินค้า

นายมนตรี นิธิกุล

นายจันดานา ลิยานาเก

นางสาวอนุตตรา พานโพธิท์ อง

นายอมรศักดิ์ โตรส

นายพอล โจเซฟ เฮย์ส

3. เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลบัญชี
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางภัชฎา หมืน่ ทอง
ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการบริษทั โดยปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้
ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ เลขานุการบริษทั มีหน้าที่ให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้าน
การก�ำกับดูแลในการด�ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมาย การด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท และการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
หน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริ ษั ท และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลั ก ทรั พย์ ตลาดหลั ก ทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลและสาธารณชนให้ถกู ต้องครบถ้วน
ตามกฎหมาย จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ ให้คำ� แนะน�ำแก่กรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล: นางภัชฎา หมื่นทอง
อายุ: 52 ปี
ต�ำแหน่ง: เลขานุการบริษัท แต่งตั้ง: 24 กรกฎาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร: ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา:
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษทั , บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
					 จ�ำกัด (มหาชน) (ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)
2559 - 2560		 ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ส�ำนักบริหารงานกรรมการ
					 และผูถ้ อื หุน้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
					 (ธุรกิจธนาคาร)
บริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั เอเบิลพริมพ์ตนั จ�ำกัด
					 (ธุรกิจให้ค�ำปรึกษากฎหมาย)
2560 - ปัจจุบัน ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั คัมปะนี เซเครทแทรี
					 จ�ำกัด (ธุรกิจให้ค�ำปรึกษาด้านงานเลขานุการ
					 บริษัท)
2555 - 2559		 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์
					 เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (ธุรกิจค้าปลีก-ให้เช่า
					 พื้นที่)
ประวัติการอบรม:
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program Big C ปี 2558
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide ปี 2555
โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรกฎหมายและการปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� หรับเลขานุการบริษทั
โดย Holcim
- หลักสูตรการบริหารจัดการ ปี 2550 ส�ำหรับผู้บริหาร
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายเกษม มาไกรเลิศ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้ท�ำหน้าที่
ผู ้ ค วบคุ ม ดู แ ลบั ญ ชี โดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จั ด ท� ำ บั ญ ชี แ สดง
ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน จัดท�ำงบการเงินและจัด
ให้มกี ารตรวจสอบงบการเงินโดยผูต้ รวจบัญชีทไี่ ด้รบั อนุญาต
จัดส่งรายงานทางบัญชี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบ
สูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลบัญชี
ชื่อ-สกุล: นายเกษม มาไกรเลิศ
อายุ: 45 ปี
ต�ำแหน่ง: Head of Group Accounting and Shared Services
แต่งตั้ง: 1 กรกฎาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน Head of Group Accounting and Shared
					 Services บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด
					 (มหาชน) (ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)
2556 - 2556		 Corporate Finance Department Manager
					 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
					 (ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)
2554 - 2555 Business Analysis and Process Improvement
					 Department Manager บริษัท ปูนซีเมนต์
					 นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) (ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)
2556 - 2560		 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน บริษทั อิตลั ไทย
					 วิศวกรรม จ�ำกัด (ธุรกิจวิศวกรรม)
2553 - 2554		 ผูจ้ ดั การฝ่ายเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์ บริษทั ดิอาจิโอ
					 โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ธุรกิจ
					 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
บริษัทอื่น
2556 - 2560		 กรรมการผู้จัดการ บริษทั อิตลั ไทยวิศวกรรม
					 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ�ำกัด (ธุรกิจ
					 วิศวกรรม)
ประวัติการอบรม:
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
Directors Certification Program รุ่นที่ 228 (DCP)
ปี 2559

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น
ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัทฯ บรรทัดฐานของ
ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกระท�ำโดยโปร่งใส
ตามหลักการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้
ได้อนุมตั หิ ลักการใหม่สำ� หรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 วันที่
30 มีนาคม 2561 ดังนี้
“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน
และโบนัส การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏิบัติตาม
หลักการต่อไปนี้ นับจากวันทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น
ค่ า ตอบแทนกรรมการรายเดื อ น คณะกรรมการบริ ษั ท
จะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพือ่ การนี้
ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ
้ จิ ารณา
การจัดสรร
โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษทั จะได้รบั โบนัสประจ�ำปี
ในจ�ำนวนไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณา
การจัดสรรระหว่างกันเอง
เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ ได้รบั เงินค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์อนื่ ใดในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงาน
ของบริษัทฯ หากได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถรับ
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนหรือโบนัสกรรมการได้ดว้ ย”
โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนข้างต้น มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือน เดือนละ 100,000 บาท โดยประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ
200,000 บาท และ 150,000 บาท ตามล�ำดับ
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนี้
		 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท
และกรรมการตรวจสอบ ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน
เดือนละ 100,000 บาท

		 (2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง ประธาน
กรรมการธรรมาภิ บ าลและความเสี่ ย ง ได้ รั บ
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท และ
กรรมการธรรมาภิ บ าลและความเสี่ ย ง ได้ รั บ
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 60,000 บาท
		 (3) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รบั
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 60,000 บาท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินส�ำหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
บริษัท
ตรวจสอบ
และความเสี่ยง

โบนัส
คณะกรรมการ
ประจำ
�ปี 2560
สรรหา และ
จ่
า
ยในปี
2561
พิจารณา
ค่าตอบแทน

รวมเงินค่า
ตอบแทนทั้งหมด
ที่จ่ายในปี 2561
(บาท)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1 นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

2,400,000

-

-

960,000

347,167

3,707,167

2 นายชัชชน รัตนรักษ์

1,200,000

-

-

-

120,000

1,320,000

3 นายวันชัย โตสมบุญ

1,200,000

-

720,000

720,000

264,000

2,904,000

4 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

1,200,000

-

720,000

720,000

264,000

2,904,000

5 นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

1,200,000

-

960,000

-

216,000

2,376,000

6 นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง

1,200,000

-

-

720,000

192,000

2,112,000

7 นายเต็ง เว อันเอเดรียน*

1,200,000

-

478,000

-

90,333

1,768,333

8 ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

1,200,000

-

-

720,000

192,000

2,112,000

9 ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

1,200,000

1,800,000

-

-

240,000

3,240,000

10 นายประดาป พิบูลสงคราม

1,200,000

1,200,000

-

-

204,000

2,604,000

11 นายชรินทร์ สัจจญาณ*

1,200,000

1,200,000

244,000

-

250,200

2,894,200

1,200,000

-

-

-

120,000

1,320,000

2,499,700

29,261,700

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12 นายศิวะ มหาสันทนะ

รวม
หมายเหตุ

* นายเต็ง เว อัน เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แทนนายชรินทร์ สัจจญาณ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
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รายงานประจำ�ปี 2561

โครงสร้างการจัดการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินส�ำหรับคณะผู้บริหาร รวม 6 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85 ล้านบาท ซึ่งรวมเงินเดือนและเงินรางวัลประจ�ำปี
2561 แล้ว

สิทธิประโยชน์อื่น
กรรมการ: ไม่มี
ผู้บริหาร: ได้แก่
เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4.8 ล้านบาท
เงินสมทบส�ำหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ให้กับคณะผู้บริหาร มีจ�ำนวน 500,000 บาท และได้จัดหา
รถยนต์ ให้คณะผู้บริหารใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่

5. บุคลากร
ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั ฯ (รวมทัง้ บริษทั ย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ) มีพนักงานประจ�ำทัง้ หมดจ�ำนวน 5,700 คน บริษทั ฯ ได้
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,884,055,080 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
จ�ำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ สิ้นปี 2559
จำ�นวนพนักงาน
(คน)

ณ สิ้นปี 2560
จำ�นวนพนักงาน
(คน)

ณ สิ้นปี 2561
จำ�นวนพนักงาน
(คน)

3,202

3,553

3,383

สายงานด้านการจัดส่ง

492

664

544

สายงานด้านการตลาด และงานขาย

640

815

801

สายงานด้านการเงินและการควบคุมธุรกิจ

258

227

269

สายงานอื่น ๆ

467

643

703

5,059

5,902

5,700

กลุ่มบริษัทฯ
สายงานด้านการผลิต

รวม
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จ�ำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มบริษัทฯ
จำ�นวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (บาท)

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ทุกคน
ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานที่ส�ำคัญที่สุดของ
ความยั่งยืนและการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความส�ำเร็จ
และการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีค่านิยม
และสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับทิศทาง เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในระดับภูมิภาค และการตอบสนองต่อการเติบโต
ตามสายอาชีพของพนักงาน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มภ
ี าวะผูน้ ำ�
ความรูค้ วามสามารถ ตลอดจนทักษะการปฏิบตั งิ าน การคิดริเริม่
และการจัดการทีท่ นั สมัยตามมาตรฐานระดับสากลทีส่ อดคล้อง
กั บ งานในปั จ จุ บั น และอนาคต รวมถึ ง เตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ
การเติบโตของพนักงานเพือ่ น�ำพาองค์กรสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ด้านธุรกิจ
วัสดุก่อสร้างทั้งภายในประเทศและภาคพื้นเอเชียในอนาคต
นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังส่งเสริมการท�ำงาน
เป็นทีมและมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
อยูร่ ว่ มในชุมชนด้วยความช่วยเหลือเกือ้ กูล ใส่ใจในความปลอดภัย
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม
ทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รสู ่ ก ารแข่ ง ขั น
สร้ า งสิ่ ง ที่ ดีที่ สุ ดและอนาคตที่ ยั่ ง ยื น ให้ กั บ พนั ก งานทุ ก คน
องค์กร และสังคม

แนวทางและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์การเรียนรู้อินทรี (INSEE Academy) ภายใต้สายงาน
การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People and
Organizational Performance) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงซึง่ ครอบคลุมแผนระยะสัน้ และระยะยาวในการพัฒนา
บุคลากรของธุรกิจปูนซีเมนต์ และบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจ
คอนกรี ต ผสมเสร็ จ และอะกรี เ กตเพื่ อ การก่ อ สร้ า ง ธุ ร กิ จ
ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม คอนวูด ธุรกิจ
คอนกรีตมวลเบาอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ธุรกิจการจัดการพัฒนา
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งบการเงินรวม
2559

2560

2561

5,059

5,902

5,700

4,053,673,347

4,956,805,549

4,884,055,080

เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน ธุรกิจด้านบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม อินทรี อีโคไซเคิล และธุรกิจระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินทรีดิจิตอล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่าน
หลักสูตรทีห่ ลากหลายและสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการเรียนรู้
เพือ่ สนับสนุนการฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างยัง่ ยืน
ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ มุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
จิตส�ำนึก ความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้ หลักการ
ขั้ น ตอนและแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงาน ให้เกิดผลงาน
ที่บรรลุเป้าหมายเกินความคาดหวังอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาระบบและกิจกรรมการเรียนรูท้ ที่ นั สมัย
สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจและเหมาะกับกลุม
่ พนักงาน และ
หลักการเรียนรูต้ ามรูปแบบ 70-20-10 ทีม
่ งุ่ เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร (Experienced Learning / On the Job Practice -70)
การสอนงาน (On the Job Coaching -20) การเรียนรู้ ใน
ห้ อ งเรี ย นและการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง (Classroom and
Self-Learning -10) ซึง่ บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มโี อกาส
เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ทีต่ อ้ งการให้มากทีส่ ดุ ผ่านระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning Management
System ซึ่งพนักงานสามารถเข้าระบบเพื่อค้นหาและเลือก
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
ซึ่งมีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้ ใน
รูปแบบห้องเรียน การฝึกปฏิบตั ิ บทเรียนออนไลน์ (E-learning)
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การความรู ้
(Knowledge Management) ขององค์กร รวมถึงการแลกเปลีย่ น
แบ่งปันและจัดเก็บความรู้ที่ส�ำคัญ (Critical Knowledge)
ภายในองค์กรเพื่อการน�ำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็น
รากฐานของการน�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) ที่เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดแผนพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่
พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร พนักงานบังคับบัญชาระดับต้น ระดับกลาง
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และระดับสูง โดยด�ำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงาน ครอบคลุมตั้งแต่โปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหม่
(Induction & On-boarding Program) โปรแกรมพัฒนา
ผู ้ บ ริ ห ารตามระดั บ การบั ง คั บ บั ญ ชา (Management &
Leadership Development Program) โปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะด้ า นภาวะผู ้ น� ำ (Leadership Competencies
Development Program) ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โปรแกรม
การพัฒนาผลการปฏิ บัติง านด้ วยการสอนงานหรื อ การโค้ ช
(Coaching & Performance Improvement Program)
โปรแกรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิคและวิชาชีพ
ตามสายงานหลั ก (Technical & Functional Skills
Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภั ย และการพั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ ง ยื น (OH&S and
Sustainable Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรม
ด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Development
Program) รวมถึงโปรแกรมการพัฒนาจิตส�ำนึกด้านคุณธรรม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct &
Compliance Program)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
บริษัท ปูน ซีเมนต์ น ครหลวง ให้ ค วามส� ำ คั ญอย่ างยิ่ ง ในการ
พัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในด้าน
ภาวะผู้น�ำ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจัดการ
ธุรกิจให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
และในต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้นตามแผนการเติบโตในสายอาชีพ
(Career Development) หรือแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน
(Succession Plan) ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายพัฒนาระบบ
และแนวทางการประเมินกลุ่มพนักงานผู้มีความสามารถและ
ศักยภาพทีจ่ ะเติบโตขึน้ สูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง ในต�ำแหน่ง
ส�ำคัญของสายงานต่าง ๆ ในองค์กร เพือ่ วางแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan: IDP) ให้มคี วามพร้อมในการ
ขึ้นสู่ต�ำแหน่งตามช่วงเวลาและความจ�ำเป็นทางธุรกิจ ได้แก่
การขยายการเติบโตของธุรกิจ หรือการเกษียณอายุของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เป็นต้น โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในสายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพ
องค์กร และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง (Leadership Development
Program: LDP) โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านภาวะผู้น�ำ และ
การจัดการให้กบั บุคลากรกลุม่ เป้าหมาย โดยการพัฒนาโครงการ
ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน�ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ
INSEAD, NUS, IMD, Sasin และยังมีการพัฒนาในรูปแบบ
อื่น ๆ ได้แก่ โครงการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching)
โครงการพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านด้วยการสอนงานหรือการโค้ช
(Operational Performance Improvement: OPI Coach)
โครงการแลกเปลี่ยนพนั ก งานในต่ า งประเทศ (Employee
Exchange Program: EEP) ศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนา

(Assessment Center for Development) การมอบหมายให้
เป็นผู้บริหารโครงการส�ำคัญขององค์กร (Corporate Project
Assignment) การสนับสนุนให้ศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือ
องค์กรชัน้ น�ำรวมถึง Startup ที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่
ยอดเยีย่ มในหลากหลายธุรกิจรวมทัง้ การบริหารธุรกิจปูนซีเมนต์
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาเป็นความจ�ำเป็นในทุกระดับ
ไม่เพียงแต่ระดับผูบ้ ริหารเท่านัน้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ทีถ่ อื เป็นก�ำลังหลักซึง่ เป็นส่วน
ส�ำคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านสายการผลิต สายการขาย และ
การจัดการด้านขนส่ง รวมถึงพนักงานในสายงานสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ โดยศูนย์การเรียนรูอ้ นิ ทรีได้รว่ มกับ
ผู้บริหารในสายงานเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับสายงาน
(Functional Academy) เพือ่ พัฒนาทักษะเฉพาะสายงานให้แก่
พนักงานผ่านรูปแบบการอบรมพัฒนาและสิ่งแวดล้อมด้านการ
เรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง การก� ำหนดหลั ก สู ตรฝึ กอบรม
มาตรฐานและหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะ
ทัง้ ภายในองค์กร และส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันทาง
วิชาชีพเฉพาะจากภายนอกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมี
ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและ
มาตรฐานทีก่ ำ� หนด เพือ่ ให้ทกุ ผลิตภัณฑ์และการบริการส่งมอบ
ถึงมือลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการเรียนรู้และการแบ่งปัน
ประสบการณ์ และการปฏิบัติร่วมกันกับปราชญ์ชุมชน ผู้น�ำใน
สาขาต่าง ๆ ภายนอกองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึ ง สื่ อ ต่ า ง ๆ ในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
การบริ ห ารงาน การบริ ห ารบุ ค ลากร และการเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการด�ำเนินชีวิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดี ตั้งอยู่บนความเชื่อและค่านิยมที่ถูกต้อง
น� ำ ไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ขององค์ ก ร สั ง คม
ประเทศชาติโดยรวม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวถือเป็น
ส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ ในองค์รวม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ขยายกรอบ
ความคิดและมุมมองทีก่ ว้างขวางในการบริหารงานและบุคลากร
ทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพและการประสานความร่วมมือ
ที่ดีซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงกับ
ชุมชนและสังคม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปข้อมูลการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้อินทรีได้จัดการฝึกอบรม
และพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ดังนี้
1) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้น�ำ (Leadership Development
Program) และหลักสูตรพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ผูบ้ ริหารระดับสูง (Transitional Development Program)
จ�ำนวน 17,977.62 ชั่วโมง
2) กลุม่ หลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิคและสายวิชาชีพ (Technical/
Functional Skills Development Program) จ�ำนวน
58,251.92 ชั่วโมง

4) กลุม
่ หลักสูตรด้านความปลอดภัยและการพัฒนาเพือ่ ความ
ยัง่ ยืน (OH&S and Sustainable Development Program)
จ�ำนวน 16,212.6 ชั่วโมง
5) กลุ่มหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency
Development Program) จ�ำนวน 1,245.9 ชั่วโมง
6) โดยเป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ผ่านระบบ Digital Learning
จ�ำนวน 1,314 ชั่วโมง

3) กลุ ่ ม หลั ก สู ต รพั ฒ นาพนั ก งานใหม่ (Induction &
On-boarding Program) จ�ำนวน 6,310.32 ชั่วโมง
หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำ�นวนชั่วโมงอบรมในห้องเรียนต่อคนต่อปี
(ไม่รวมชั่วโมงการเรียนรู้ผ่านการโค้ช การสอนงาน
และฝึกปฏิบัติหน้างาน)
พนักงานและผู้บริหาร

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

49.51

32.08

26.84

หมายเหตุ

โดยในปี 2561 ศูนย์การเรียนรูอ้ นิ ทรีได้วางแผนการพัฒนาทีเ่ น้นการน�ำไปใช้ ผ่านการโค้ช การสอนงานและฝึกปฏิบตั หิ น้างานมากกว่าการเรียนรู้ ในห้องเรียน จึงไม่สามารถบันทึก
เป็นจ�ำนวนชั่วโมงได้ ส่งผลให้จ�ำนวนชั่วโมงอบรมที่บันทึกได้ต่อคนต่อปีน้อยลง

หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายอบรมและพัฒนา
พนักงานและผู้บริหาร เฉลี่ยต่อคนต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี*

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

20,350.61

6,558.92

8,891.35

80,303,499.16

23,474,385.06

32,195,601.69

หมายเหตุ

หลายปีที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้อินทรีมุ่งเน้นสร้างความสามารถของ “People Developer” เช่น การสอนงานของหัวหน้างาน ศูนย์การเรียนรู้ระดับสายงาน ผู้ฝึกสอนภายใน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูจ้ ดั การความรูด้ า้ นต่างๆ ของบริษทั ฯ จึงท�ำให้บริษทั ฯ สามารถลดการพึง่ พาผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกบริษทั ฯ ส่งผลดีตอ่ การลดค่าใช้จา่ ยอบรมและพัฒนาพนักงาน
ได้อย่างชัดเจน
*ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
*ไม่รวม พีที คอนวูด อินโดนีเซีย, บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด, บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด และบริษัท สยาม ซิตี้
ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ำกัด

66

รายงานประจำ�ปี 2561

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ งต่อผูถ้ อื หุน้
ในสภาวการณ์ปจั จุบนั ความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ งเป็น
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การในการท� ำ ให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสร้าง
ความยั่งยืนให้กับองค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ชัดเจน และสามารถบริหารความเสีย่ งได้ตามความเหมาะสมต่อ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่วา่ จะถือหุน้ โดยตรงหรือโดยทางอ้อม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 155 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้มี
มติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง (GRC)
โดยให้ บ ริ ห ารงานต่ อ เนื่ อ งจากคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล
ความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการ (GRCC) เพื่อมุ่งเน้นการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างสูงสุด ส่วนงาน
ด้านการก�ำกับดูแล ได้ส่งมอบให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบ
(AC) เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสี่ยง (GRC) ประกอบด้วยนายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
เป็นประธาน และกรรมการอีก 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย โตสมบุญ
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล และนายเต็ง เว อัน เอเดรียน
ใน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและ
การก�ำกับดูแลกิจการ (GRCC) และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสีย่ ง (GRC) ได้ปฏิบตั หิ น้าที่ ดูแลรับผิดชอบงานทีร่ ะบุ
ไว้ ในกฎบัตร โดยได้ดำ� เนินการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อ
ก�ำหนดทิศทางและก�ำกับดูแลกิจการ สอบทานการบริหารและ
การจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ ตามกฎหมาย
และแนวทางปฏิ บั ติ ส ากล อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยงได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนและให้ข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อที่จะช่วยให้สามารถจัดท�ำแผน
ควบคุมการจัดการกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญได้ตามล�ำดับ รวมทั้ง
ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารติดตามและรายงานโครงการใด ๆ
ทีม่ คี วามเสีย่ งทีส่ ำ� คัญต่อบริษทั ฯ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงาน
มัน่ ใจว่าธุรกิจสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง และสอดคล้อง
กั บ นโยบายของภาครั ฐ ในการพั ฒ นาประเทศ นอกจากนั้ น
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง (GRC) ยังมีสว่ นร่วม
ในการผลักดันให้องค์กรก้าวไปสูว่ ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยแบบ
พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน (Safety Interdependent
Culture) และยังให้ความส�ำคัญในการฝึกอบรมพนักงานระดับ
บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ นโยบาย และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ที่อยู่ ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมิ ให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การประเมิ น ผลการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบียน (CGR) ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 3 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง (GRC) ยังคงมุ่งมั่น
ก�ำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่
ไปกับการด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
จึงได้ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นในทุกระดับ
ขององค์กรมาโดยตลอด ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร จนถึงระดับปฏิบัติงาน และเพื่อด�ำรงความ
เป็นบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน และยกระดับการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น คณะกรรมการ
บริษทั มุง่ ทีจ่ ะก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ให้นำ� ไปสูผ่ ล (governance
outcome) เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถแข่ ง ขั น ได้ แ ละมี
ผลประกอบการที่ ดีโ ดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบระยะยาว
(Competitiveness and performance with long-term
perspective) โดยจะต้องประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(Ethical and responsible business) เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(Good corporate citizenship) และที่ส�ำคัญต้องท�ำให้
บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(Corporate resilience)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส�ำคัญในการสร้าง
และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม และ
ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้ ำ� ในการก�ำกับดูแล
กิจการมาโดยตลอด
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2558 โดยแสดงถึงหลักการและแนวทางในการก�ำกับ
ดูแ ลกิจ การและแนวทางการด� ำ เนิ น งานเป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้น�ำ เป็นผู้ริเริ่มและ
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดกรอบในการจัดท�ำนโยบาย และ
มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
(ชื่อเดิมคือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและ
ก�ำกับดูแลกิจการ) เป็นผู้พิจารณาทบทวนในรายละเอียด
ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตั นิ โยบายดังกล่าว
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่านโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นเครือ่ งมือ
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจะน�ำบริษัทฯ ไปสู่
ความมั่นคงเจริญก้าวหน้าและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
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ยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็น
อย่างดีและยึดมัน่ มาโดยตลอดว่าในการก�ำหนดความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินกิจการนัน้ ต้องค�ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ส� ำ คั ญ นอกเหนื อ จาก
ผลประกอบการทางการเงิน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการฉบับนีใ้ ช้บงั คับกับคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทุ ก แห่ ง ด้ ว ยอั น เป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง หลั ก การและแนวทาง
ในการด�ำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ทุกคนในองค์กร
ยึดถือปฏิบัติ
นอกจากนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการแล้ว คณะกรรมการ
บริษทั ได้อนุมตั จิ รรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business
Conduct) โดยฉบับทบทวนล่าสุด ตามความเห็นชอบและ
น�ำเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง คือ
ปี 2560 มี ค วามทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ สถานการณ์
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
ทัง้ หมดปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อ
เสริมสร้างและรักษาชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ ความเชือ่ มัน่ ของ
องค์กรในสายตาของบุคคลภายนอก รวมตลอดถึงผูถ้ อื หุน้
นักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเพื่อให้สอดคล้องและ
เป็ น ไปตามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แลกิ จ การที่ บ ริ ษัท ฯ ได้
ก�ำหนดไว้
นอกเหนื อ ไปจากนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั ยังได้จดั ให้มนี โยบายทีเ่ กีย่ วโยงกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และระเบียบปฏิบตั ิในแต่ละเรือ่ ง เพือ่ เป็นการก�ำหนด
ชี้ชัดถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะพัฒนาน�ำไปสู่การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องต่าง ๆ ที่สนับสนุนการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องนโยบายการรับเรื่อง
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยก�ำหนดมาตรการและขัน้ ตอน
ในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษทั ในประเด็นเกีย่ วกับ
การท� ำ ผิ ด กฎหมายหรื อ ผิ ด จรรยาบรรณ การรายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือการขาดการควบคุมภายใน
องค์กร และปกป้องสิทธิของบุคคลที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส
โดยการนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียน และ/หรือ
การแจ้งเบาะแส ซึง่ ดูแลโดยบุคคลภายนอกซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้วยความเชื่อที่ว่า ช่องทางนี้จะเป็นหลักประกันพื้นฐาน
ให้แก่พนักงานหรือผู้ร้องเรียนในเรื่องการรักษาความลับ
และความเป็นส่วนตัว

การก�ำกับดูแลกิจการ

ส่วนนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงกับจรรยาบรรณทางธุรกิจที่
ประกาศและใช้ บั ง คั บ อาทิ นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และคอร์รัปชัน นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบาย
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์
เป็นต้น รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ > การก�ำกับดูแล
กิ จ การ (https://www.siamcitycement.com/th/
investor/governance)
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีการสื่อสารอย่าง
สม�่ำเสมอหลายช่องทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอทีเ่ อือ้ ให้มกี ารปฏิบตั ิ
จริงตามนโยบายต่าง ๆ ข้างต้น อาทิ ทางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (INSEE Portal) ระบบโทรทัศน์
ภายในองค์กร การพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ประจ�ำไตรมาส (Town Hall) เป็นต้น
และเพื่ อ ความทั น สมั ย และการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารก�ำหนดและก�ำกับดูแลให้มกี าร
พิจารณาติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจรวมตลอดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเป็น
ประจ�ำอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งจะต้องท�ำการสื่อสาร
อบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ รวมทั้งด�ำเนินการ
ติดตามประเมินผลเป็นประจ�ำทุกปี ในการนี้ ได้มกี ารพัฒนา
ระบบ E-Learning Program เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ในเรื่องนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อย่าง
ถูกต้องและเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� กับดูแลให้มกี ารเผยแพร่นโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ รวมถึ ง
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ
เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ในการเข้าถึงและใช้ ในการอ้างอิง ทั้งยังได้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจเข้าดูได้อย่าง
สะดวกด้วย ซึ่งเป็นที่มั่นใจได้ว่าทุกคนเข้าใจและมีกลไก
เพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ ส่งผลให้ ในปี 2561 บริษัทฯ
ได้รับรางวัลต่าง ๆ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

ผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน
ไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR) ประจ�ำปี 2561 ในระดับดีเลิศ
(Excellent) จากการส�ำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากโครงการแนว
ร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 18 สิงหาคม 2560
ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดและทบทวนโครงสร้ า ง
คณะกรรมการและการจั ด การ ให้ มี ก ารตรวจสอบและ
ถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอและเหมาะสมอยูเ่ สมอ เพือ่ เสริมสร้าง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ พิจารณาประเด็น
ส�ำคัญเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อกลั่นกรอง
ข้อมูลและเสนอแนวทางก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบต่อไป
โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุด และรายชือ่ ผูบ้ ริหารปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ
รายละเอียดของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด รวมทั้งการ
ประชุมซึ่งปรับใช้หลักปฏิบัติที่ 3 ตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏใน
หัวข้อ 7

3. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
การสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ ก ารสรรหาและคั ดเลื อ กมี
กระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
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ส�ำหรับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งปรับใช้หลักปฏิบัติที่ 4
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 ปรากฏในหัวข้อ 7

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ลไกในการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ท� ำ ให้
สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ทัง้ ในเงินลงทุน และดูแลกิจการของบริษทั ย่อยในประเทศไทย
โดยที่บริษัทย่อยทั้งหมดมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด
แต่เพียงผูเ้ ดียว จึงไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ อืน่
(shareholders’ agreement) ส�ำหรับบริษัทร่วม (บริษัท
ลานนา รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน)) เป็นการลงทุนในระยะ
เวลายาวนาน จึงไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น
แต่ มี ก ารเสนอตั ว แทนไปเป็ น กรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ร่ ว ม
พิจารณาในเรือ่ งส�ำคัญ ส่วนบริษทั ร่วมทุนในประเทศกัมพูชา
ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ข้างน้อย มีการท�ำข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ
กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อื่ น โดยให้ สิ ท ธิ ใ นการคั ด ค้ า นหากบริ ษั ท ฯ
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การด� ำ เนิ น งานเรื่ อ งส� ำ คั ญ เพื่ อ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษทั ฯ อย่างมีความรอบคอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการน�ำประเด็นที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มาพิจารณา เพื่อให้เกิดการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน ซึ่งปรับใช้
หลักปฏิบัติ 3.6 ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏในหัวข้อ 7

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
และซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) เป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเพื่ อ ป้ อ งกั น กรณี ก ารใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
(Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น
เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider
Trading) โดยก� ำ หนดช่ ว งเวลาห้ า มซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
(Blackout Period) ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปิดเผย
รายงานด้านการเงิน
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รายละเอียดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร
ในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
ซึ่งปรับใช้หลักปฏิบัติที่ 6 และแนวปฏิบัติ 6.3.1 ตามน�ำ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ปรากฏในหัวข้อ 7

6. ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในปี 2561 บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเงินค่าตอบแทนจาก
การสอบบัญชี (audit fee) จากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็น
เงินจ�ำนวน 12,571,693 บาท และได้รับเงินค่าบริการอื่น
(non-audit fee) จ�ำนวน 2,218,000 บาท

7. ระดับความเข้าใจและการน�ำหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริ ษั ท น� ำ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ซึง่ ประกาศโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มา
ปรับใช้ โดยในรายงานนี้ มีการเสนอข้อมูลตามหัวข้อของ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (56-1)
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ทำ� การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติตามหลักและแนวปฏิบัติ ตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และได้นำ� เสนอผลวิเคราะห์ดงั กล่าวแก่คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เพือ่
ทบทวนพร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เมือ่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้บนั ทึก
เหตุ ผ ล และมาตรการทดแทนหรื อ แผนด� ำ เนิ น งานของ
บริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่ากรณีที่มีความไม่สอดคล้อง จะไม่มี
ผลกระทบต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรโดยรวม
อาทิ กรณีกรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่า 9 ปีตดิ ต่อกัน
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้
พิจารณากลัน่ กรองและประเมินการท�ำงานของกรรมการอิสระ
เพือ่ ให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นเวลานาน
มีการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระต่อฝ่ายบริหารและผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่อย่างแท้จริง อีกทัง้ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละความเชีย่ วชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
สาระส�ำคัญการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษัทฯ ในปี 2561 ตามแนวทางของหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 2560 สรุปได้ดังนี้

การก�ำกับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 1
ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อน
องค์กร เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะ
ผูน้ ำ� ทีต่ อ้ งก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี โดยเป็น
ผูม
้ บี ทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ อนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง
นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และมี ส ่ ว นร่ ว มในการพิ จ ารณา
ทบทวนวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์เป็นประจ�ำทุกรอบปีบญ
ั ชี
เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน
และก�ำหนดให้มกี ารพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี
ทุ ก ปี เ พื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมทั้งก�ำหนดให้มี
การติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตาม
ทิศทางและกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างใกล้ชดิ
ด้วย โดยจะต้องมีการประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงาน
อย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการประกอบธุรกิจให้ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น นอกเหนือจากการดูแลบริหารงาน
ให้มผี ลประกอบการทีด่ แี ล้ว จะต้องให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับ
ดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด�ำเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระ
จากฝ่ายจัดการ
นอกจากคณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และจัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่างๆ
โดยได้ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ปฏิบัติตาม และได้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�ำกับดูแล
ให้บริษทั ฯ มีระบบงานและกลไกทีเ่ พียงพอที่ให้ความเชือ่ มัน่ ได้วา่
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายอืน่ ๆ
และแนวทางที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการและคณะ
ผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of
care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแล
ให้แน่ใจได้วา่ การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือ
แนวทางทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ รวมทัง้ มีกระบวนการอนุมตั กิ ารด�ำเนินงาน

ทีส่ ำ� คัญ (เช่น การลงทุน การท�ำธุรกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อกิจการ
อย่างมีนยั ส�ำคัญ การท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มา/
จ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการด� ำเนิ น การและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
ของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทั้งหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) ก�ำหนดมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ เป็นรายการทีบ่ ริษทั ฯ กระท�ำเป็น
ปกติในการประกอบธุรกิจ อนึง่ การเข้าท�ำรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนัยส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ คณะผูบ้ ริหารจะต้องขออนุมตั กิ ารเข้าท�ำ
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ขิ อบเขตของธุรกรรมกับ
บุคคลทีม
่ สี ว่ นได้เสียและรายงานการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่
มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำทุกปี
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความใส่ ใจเป็นพิเศษในการบริหาร
อย่างมีความรับผิดชอบ กล่าวคือ คณะกรรมการได้มกี ารอนุมตั ิ
คูม
่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ (Manual of Authority) เป็นข้อปฏิบตั ิ
เพิม
่ เติมเพือ่ ให้การตัดสินใจของบริษทั ฯ มีการพิจารณาทบทวน
และอนุมัติตามระดับความส�ำคัญ ทั้งกรณีที่ต้องพิจารณาและ
อนุมัติโดยฝ่ายปฏิบัติการ คณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการเป็นอย่างดี มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ ริหาร
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีช่ ดั เจน โดยแยกบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการออกจากบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส
อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้กำ� หนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิด ชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริห ารและ
คณะผู้บริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนได้ติดตามดูแลให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างใกล้ชิด โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและคณะผูบ้ ริหาร จะครอบคลุม
ทั้งเรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ควรดูแลให้มีการด�ำเนินการ
เรือ่ งที่ คณะกรรมการบริษทั ด�ำเนินการร่วมกับคณะผูบ้ ริหารและ
เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารได้
ด�ำเนินการ
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คณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีพ
่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบใน
เรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหาร
ความเสี่ยง ส่วนคณะผู้บริหาร มีหน้าที่น�ำวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดจนระบบการควบคุมดูแลและ
การก�ำกับดูแลทีด่ ี ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้ระบบควบคุมภายใน นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 2
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
ในการด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
(objectives) ทีส่ อดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิจการ ลูกค้า
ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายหลักทีช่ ดั เจน เหมาะสม ส�ำหรับใช้เป็นแนวคิดหลัก
ในการก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้
ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จัดท�ำ
เป็นวิสยั ทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and values)
ดังนี้

วิสัยทัศน์
เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพันทีด่ ี เพือ่ สร้างความ
เชื่อมั่นต่อกันให้กับคู่ค้า พนักงาน และชุมชน เราต้องการสร้าง
สิ่งที่ดีที่สุด และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน

ค่านิยมองค์กร
ท�ำงานเป็นทีม ท�ำสิง่ ถูกต้อง กล้าคิด กล้าท�ำ ห่วงใย ใส่ใจอนาคต
การก�ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักดังกล่าวคณะกรรมการ
บริ ษั ท ค� ำ นึ ง ถึ ง สภาพแวดล้ อ มและการเปลี่ ย นแปลงปั จ จั ย
ต่าง ๆ และการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
ความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนความพร้อม
ความช� ำ นาญ และความสามารถในการแข่ ง ขั น ของกิ จ การ
และต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการก�ำกับกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบในผลการกระท�ำ (accountability) ยึดมั่นใน
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต (integrity) ความโปร่งใส (transparency)
ความเอาใจใส่ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม (due consideration of
social and environmental responisbilities) ซึง่ คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์
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และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ ในการตัดสินใจและ
การด�ำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็น
ตัวเงินและไม่ ใช่ตัวเงินอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจและศักยภาพของกิจการ ซึง่ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งของ
การตั้งเป้าหมายที่อาจน�ำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือ
ขาดจริยธรรม (unethical conduct)
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำกลยุทธ์และ
แผนงานประจ�ำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ โดยต้องค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้
ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้งได้สนับสนุน
ให้มีการจัดท�ำ ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ส�ำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และ
แผนงานประจ�ำปีได้ค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น
และยังพอจะคาดการณ์ ได้ตามสมควร
ในการก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปีนั้น คณะกรรมการ
บริษัทได้ดูแลให้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจัยและ
ความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ (รายละเอียดโปรดดูในหัวข้อ 10.
ความรับผิดชอบต่อสังคม) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้ก�ำกับดูแล
ให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ
แผนงานให้ทวั่ ทัง้ องค์กร รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพยากร
และการควบคุ ม การด� ำ เนิ น งานที่ เ หมาะสมและติ ดตามการ
ด�ำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี

หลักปฏิบัติ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการก�ำหนดและทบทวน
โครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดและองค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ทีเ่ หมาะสมและจ�ำเป็นต่อการน�ำพา
องค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�ำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.1
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและน�ำเสนอเพื่อพิจารณาในการ
ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง
ขนาดและองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการทีเ่ ป็นอิสระทีเ่ หมาะสม

การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะดู แ ลให้
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง มีคณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย
ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะ
เฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ และสามารถเข้าใจและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องมีกรรมการที่
ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินกิจการอยู่ ซึง่ ได้พจิ ารณาตาม
ตารางองค์ประกอบความรู้ความช�ำนาญของกรรมการ (skills
matrix) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า จะได้ ค ณะกรรมการโดยรวมที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ�ำนาจที่ถ่วงดุลกัน
อย่างเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร 11 คน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน ซึ่งเป็น
ขนาดคณะกรรมการที่เหมาะสมตามหลักการก�ำกับกิจการที่ดี
(ต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน) และ
เหมาะกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษทั ฯ
และมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจ�ำนวน 2 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็น
กรรมการอิสระด้วย จะเห็นได้วา่ กรรมการส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ
เป็นกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจึงสามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับ
การท�ำงานของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระซึง่ สามารถ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
อย่างน้อยในจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
แต่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า สามคน และมี ค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจ�ำนวนสามคน ปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อบังคับ ตลท.
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระมีจ�ำนวนสองในสามของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม
ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายในการ
ก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย
และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์
สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในรายงาน
ประจ�ำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3.2
ประธานกรรมการ และองค์ประกอบการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 1 ใน 3
ของคณะกรรมการทั้ ง หมด และโดยการน� ำ ของประธาน
กรรมการ ได้ทำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั ฯ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ และไม่เอือ้ ต่อ
ผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกันและมีการแบ่งแยก
หน้าทีอ่ ย่างชัดเจน ตามรายละเอียดต่อไปนี้
การแบ่งแยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นว่า บริษทั ฯ ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่าง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใสเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น หน้าที่หลักของประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จ�ำแนกได้ดังนี้
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ มีหน้าทีต่ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นผูน้ ำ�
ของคณะกรรมการบริษัทในการด�ำเนินการต่อไปนี้
ก�ำกับดูแลและติดตามให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
ดูแลให้มม
ี าตรการทีด่ แู ลให้เรือ่ งส�ำคัญได้ถกู บรรจุเป็นวาระ
การประชุม และในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทประธานกรรมการได้หารือร่วมกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ต้องจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการจะเสนอเรือ่ ง
และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�ำคัญกันอย่าง
รอบคอบโดยทั่ ว กั น โดยส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการมี ก ารใช้
ดุลพินิจที่รอบคอบ ดูแลให้การด�ำเนินการประชุมได้เปิด
โอกาสให้มีการหารือและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกรรมการที่ เ ป็ น
ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้รับการเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ ในการด�ำเนินกิจการของ
คณะกรรมการบริษทั
อนึง่ ประธานกรรมการของบริษทั ฯ มิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความอิสระจากฝ่ายจัดการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี ม าโดยตลอด จึ ง เป็ น ผู ้ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เชือ่ มัน่ ว่ามีความเหมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
อย่างยิ่ง
บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท�ำหน้าที่เป็นประธานของคณะ
ผู้บริหารโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการบริหารงานของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ให้เรือ่ งส�ำคัญได้รบั การพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลั่นกรองงาน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ก�ำหนดบทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ
กระบวนการท�ำงาน การประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติ
คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ ไขเพิม
่ เติม) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศ
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ ต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและมีประสบการณ์ทเี่ ป็น
ประโยชน์ มีความรูค้ วามเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ นอกจากนีย้ งั พิจารณาคุณสมบัตอิ นื่ ๆ เพือ่ ให้มคี วาม
หลากหลายของกรรมการทัง้ คณะ ทัง้ พืน้ ฐานการศึกษา อายุ เพศ
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และความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน อาทิ ด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมาย และบัญชี
และการเงิน เป็นต้น และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท โดยต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน
ที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ปัจจุบนั มีกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารซึง่ มีประสบการณ์การท�ำงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จ�ำนวน 3 คนใน 12 คน)
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
บริษัทฯ ก�ำหนดให้วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการเป็นไป
ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษัท ฯ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติข อง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการ
จ�ำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญประจ�ำปีทุกปี
คณะกรรมการบริษัทต้องใช้ความดูแลเอาใจใส่ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ต้องดูแลการบริหารกิจการให้เป็น
ไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดย
มีหน้าที่ส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่
1)		การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
2)		การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
3)		การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4)		การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
โปร่งใส (Duty of Disclosure)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
1)		การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ การก�ำหนด และทบทวน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ
และการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี
2)		การติ ด ตามและดู แ ลให้ ค ณะผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ฝ่ า ยจั ด การ
ด�ำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานทีก่ ำ� หนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3)		การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ กลไก
ในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส

การก�ำกับดูแลกิจการ

4)		การดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว
รวมทัง้ แผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร
(Succession Plan)

คณะกรรมการชุดย่อย

5)		การจัดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็น
ลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว
โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายเป็นประจ�ำ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวนสามคน โดยได้รบั การแต่งตัง้ และคัดเลือกจากกรรมการ
อิสระทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

6)		การส่งเสริมให้จดั ท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์
อักษร เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง

ส� ำ หรั บ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยูภ
่ ายใต้หวั ข้อ “โครงสร้างการ
บริหารจัดการ”

7)		การพิ จ ารณาเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ อ ย่ า ง
รอบคอบ การพิจารณาการท�ำรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ
โดยทีผ่ ม
ู้ สี ว่ นได้เสียต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ และ
คณะกรรมการบริษัทต้องก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ให้
ถูกต้องครบถ้วน

บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ทุ ก คนเป็ น
“กรรมการอิสระ” โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนดของ ตลท. และ
ก.ล.ต. อีกทัง้ บริษทั ฯ ก�ำหนดเพิม
่ เติมให้ สมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ควรเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทมหาชนอื่นมากกว่าสองบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการ
ของบริษทั ฯ จะเห็นว่าการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ
ของหลายบริษัทในเวลาเดียวกันนั้นไม่ท�ำให้ความสามารถของ
กรรมการคนนั้ น ด้ อ ยลงในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ
เปิ ด เผยความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจ�ำปีและแบบแสดงรายข้อมูลประจ�ำปีด้วย

8)		การก� ำ หนดนโยบายด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้
ฝ่ า ยจั ด การเป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำ และมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี
และในทุ ก ระยะเวลาที่ พ บว่ า ระดั บ ความเสี่ ย งมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส�ำคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
9)		การให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจ�ำปี
10)		การจัดให้มแี นวทางการด�ำเนินการทีช่ ดั เจนกับผูท้ ป
ี่ ระสงค์
จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์หรือ
รายงานตรงต่อบริษัทฯ
11)		การมีกลไกก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่
ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ และการท�ำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(1)		คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้
ทางด้านการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ
หมายถึ ง ว่ า อย่ า งน้ อ ยต้ อ งเคยปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และ
การบัญชีขั้นพื้นฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ซ่ึงมีความช�ำนาญอย่าง
เพียงพอในด้านการบัญชีหรือการบริหารจัดการทางการเงิน
ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ
ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เป็นผู้มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ
และมี ค วามเข้ า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น อย่ า งดี ทั้ ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่จบ
การศึกษาด้านบัญชี ได้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประธานมีวาระในการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 3 (สาม) ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงิ น ของ
ทัง้ บริษทั ฯ และกลุม
่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้แน่ใจว่ารายงานเหล่านัน้
มีความถูกต้องและเพียงพอ และท�ำหน้าที่ประสานงานกับ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก และคณะผู ้ บ ริ ห าร (Executive
Committee) ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
รายไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
แนะน�ำให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบในเรื่องที่เกิดเป็น
ประเด็นหรือเป็นปัญหาโดยผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในระหว่าง
ทีผ่ สู้ อบบัญชีปฏิบตั งิ านตรวจสอบบริษทั ฯ และกลุม
่ บริษทั ฯ
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ ให้แน่ใจว่าสิง่ ทีก่ ล่าวมานัน้ มีความเหมาะสม
และประสิทธิภาพ
3. ให้ความเห็นชอบในเรือ่ งองค์กรและคุณสมบัตขิ องบุคลากร
ในสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และก�ำหนดระดับ
ของความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในจากฝ่ายบริหาร
ตลอดจนอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย และการเลิ ก จ้ า ง
บุ ค ลากรในสั ง กั ด หรื อ ที่ สั ง กั ด หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับ
ของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอันว่าด้วยเรือ่ ง
ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสม
ทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ และเสนอเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
รวมทั้งให้คำ� แนะน�ำค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีนนั้ เพือ่ เป็น
หลักประกันความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบพึงค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย คือการ
ให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือไปจากตรวจสอบ
ซึ่งมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
อันกระทบต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบตั งิ าน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เพื่อความเป็นอิสระ
ในการปรึกษาหารือในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมเป็นการส่วนตัวทีม่ แี ต่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี แู้ ทนของฝ่ายบริหารอยู่ในทีป่ ระชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันอันอาจน�ำไปสู่ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่ ง การนี้ ใ ห้ ร วมถึ ง ความถู ก ต้ อ งและ
ความครบถ้ ว นของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายการ
เกี่ ย วโยงนั้ น ๆ ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า
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รายการเกี่ ย วโยงกั น เหล่ า นั้ น เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของ ตลท. และมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
เผยแพร่ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ รายงานนี้ให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูล้ งชือ่ และรายงานดังกล่าวนี้
อย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นในด้านความถูกต้อง ครบถ้วน และความ
เชือ่ ถือได้ของข้อมูลในรายงานและในการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทฯ
		- ความเห็นในด้านความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ
		- ความเห็ น ในด้ า นความเหมาะสมของการแต่ ง ตั้ ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
		- ความเห็นในด้านการปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ประกาศ และ
ข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้ง
กฎและข้ อ บั ง คั บ ของ ตลท. และกฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
		- ความเห็นในด้านการท�ำรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
		- จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จ�ำนวนครัง้ ของการเข้าประชุมของสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน
		- ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบนี้
		- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ด้ ว ยเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การก�ำกับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน นอกจากการประชุม
ตามปกติที่กล่าวมานี้แล้ว สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
คนหนึ่งคนใดจะเรียกประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นการประชุมครัง้ พิเศษก็ได้ตามความจ�ำเป็นแห่งสถานการณ์
ส่วนวิธกี ารเรียกประชุมและระเบียบวิธีในการประชุมให้เป็น
ไปตามที่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกัน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง มีวาระในการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ

2. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวนเกินกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมด
3. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับเชิญ
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการถาวร แต่ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องออกจากทีป่ ระชุมในระหว่างทีม่ กี ารพูด
ในเรือ่ งทีป
่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีสว่ นได้เสียอยูด่ ว้ ย หรือ
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะประชุมโดยไม่มี
บุคคลอื่นนอกจากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
ที่ร่วมอยู่ในที่ประชุม
4. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดบันทึก
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้การก�ำกับ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2)		คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
โครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
ส�ำหรับรายนามคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง และ
เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แสดงอยู่
ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการบริหารจัดการ”
คุณสมบัติกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานของกลุม
่ บริษทั ฯ
รวมถึงเข้าใจหลักการและการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ปั จ จุ บั น สมาชิ ก คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและความเสี่ ย ง
ของบริษทั ฯ ทุกคนเป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์และมีความ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีประสบการณ์ ในการเป็น
กรรมการในบริษัทชั้นน�ำที่มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
ได้กำ� หนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง
ดังนี้
1. ก� ำ หนดและเสนอขอบเขตการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของ
กลุ่มบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและมอบหมาย
ให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงาน
2. สอบทานการบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งที่ ส� ำคั ญ ของ
กลุ่มบริษัทฯ ที่ด�ำเนินการโดยฝ่ายบริหาร
3. สอบทานเรือ่ งการก�ำกับดูแลและความเสีย่ งของบริษทั ย่อย
ที่อยู่ในต่างประเทศ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง จะจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อย 4 (สี)่ ครัง้ ต่อปี สมาชิกของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยง อาจเรียกประชุมพิเศษตาม
ที่ต้องการ วิธีการเรียกประชุมและขั้นตอนการด�ำเนินการ
ประชุม ต้องได้รบั การยอมรับจากสมาชิกของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
2. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนเกินกึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและควบคุม ก�ำกับดูแล อาจได้รับเชิญเข้าประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง เพือ่ รายงานการ
ติดตามในเรื่องของความเสี่ยงหลัก ๆ และแผนบริหารและ
จัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและควบคุม
ก�ำกับดูแล ต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการหารือ
ในเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและควบคุม ก�ำกับดูแล มีส่วนได้เสียอยู่
ด้วย หรือเมื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
ประสงค์จะประชุมโดยไม่มบี คุ คลอืน่ นอกจากสมาชิกเท่านัน้
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4. ให้เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง
เก็บรักษารายงานการประชุม ตามทีค่ ณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสี่ยงก�ำหนด
(3)		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โครงสร้ า งคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดย
อย่างน้อยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ต้องกระท�ำในเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ หรือไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ก่อนการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ก�ำลังจะ
มาถึง ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการทีว่ า่ งลงโดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ เนือ่ งจาก
มีกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ
3. ก� ำ หนด ประเมิ น และเสนอแนะบุ ค คล ผู ้ ที่ มี ศั ก ยภาพ
อันเหมาะสมแก่ตำ� แหน่งทีส่ ำ� คัญๆ ภายในกลุม
่ บริษทั ฯ เช่น

ส�ำหรับรายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการบริหารจัดการ”

ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทฯ

คุณสมบัติกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้อง
เป็นผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้อง และ
มีความเข้าใจในธุรกิจ และการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
อย่างถี่ถ้วน

กรรมการของบริษัทย่อย

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้ ประธาน
มีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 (สอง) ปี
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้
การสรรหา องค์ประกอบและโครงสร้าง
1. ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษทั ฯ รวมทัง้
โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
ทัง้ หมดภายในกลุม่ บริษทั ฯ และโครงสร้างของคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษทั ฯ การทบทวนดังกล่าวให้กระท�ำทุกปี และ
เสนอผลการทบทวนดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
2. พิ จ ารณา ประเมิ น และเสนอแนะบุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมแก่การได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตั้ง และ/หรือ
เข้ารับการแต่งตัง้ ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป ตามทีไ่ ด้รบั
การเสนอจากผูถ้ อื หรือจากกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือ
จากผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา

78

รายงานประจำ�ปี 2561

สมาชิกในคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

บุคคลซึ่งจะเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในการเข้าไปเป็น
กรรมการในบริษัทร่วม
4. พิ จ ารณาทบทวนข้ อ เสนอของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
ของบริษทั ฯ ในเรือ่ งบุคคลทีม
่ ศี กั ยภาพเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั
การแต่งตัง้ เป็นสมาชิกในคณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ หรือเป็น
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ย่อย และท�ำการประเมิน
อย่างเป็นอิสระในตัวบุคคลผู้ ได้รบั การเสนอชือ่ ดังกล่าวมานี้
ในด้านความเชีย่ วชาญ (expertise), ทักษะ (skill), ประสบการณ์
(experience), ผลการปฏิบัติงาน (performance) รวมทั้ง
คุณสมบัตสิ ว่ นตัวและคุณสมบัตดิ า้ นวิชาชีพ ให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�ำการเสนอแนะผู้ ได้รับ
การเสนอชื่อที่เห็นว่ามีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
การพัฒนาผู้บริหารและการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
1. สอดส่องดูแลบุคคลต่าง ๆ ทีม
่ ศี กั ยภาพ (talent pipeline)
สอดส่องดูแลกระบวนการของการพัฒนา และแผนการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ
สูงสุด (Top Management Level - TML) และส�ำหรับเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต�ำแหน่งไปเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดภายในกลุ่มบริษัทฯ
2. ทบทวนแผนงานการสร้ า งผู ้ สื บ ทอดการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ส�ำหรับสมาชิกในคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ซึ่งการทบทวนดังกล่าวให้กระท�ำเป็นรายปี

การก�ำกับดูแลกิจการ

3. ทบทวนแผนการสร้างผู้สืบทอดการด�ำรงต�ำแหน่งส�ำหรับ
สมาชิกในคณะกรรมการของบริษทั ย่อย และส�ำหรับผูท้ เี่ ป็น
ผู ้ แ ทนของบริ ษั ท ฯ ที่ เ ข้ า ไปเป็ น กรรมการในบริ ษั ท ร่ ว ม
ซึ่งการทบทวนดังกล่าวให้กระท�ำเป็นรายปี
4. ทบทวนแผนการสร้างผู้สืบทอดการด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงสุดภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งการทบทวนดังกล่าวให้
กระท�ำเป็นรายครึง่ ปี และให้กระท�ำร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
ค่าตอบแทน
1. จัดให้มกี ารท�ำนโยบายและแผนค่าตอบแทน (compensation
policies and programs) ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้
กลุม่ บริษทั ฯ และบริษทั ต่าง ๆ ภายในกลุม่ บริษทั ฯ ใช้ ในการ
รับบุคลากร รักษาบุคลากรให้ทำ� งานอยูภ
่ ายในกลุม
่ บริษทั ฯ
และสร้างเสริมให้พนักงานมีความมุ่งหวังและค่านิยมหลัก
ทีเ่ ป็นอย่างเดียวกันกับของกลุม่ บริษทั ฯ และในขณะเดียวกัน
สร้างความเชื่อมโยงเพื่อให้ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับ
ผลการปฏิบัติงาน
2. พิจารณากลัน่ กรองและเสนอค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้แก่กรรมการ
ของบริษัทฯ และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคน
รวมทั้งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ และน�ำเสนอ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. ทบทวนผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
น� ำ เสนอค่ า ตอบแทนของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารแก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของสมาชิกใน
คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย
รวมถึงอนุมตั กิ ารจ่ายโบนัสประจ�ำปีของบริษทั ฯ และการขึน้
ค่าจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องประชุม
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน
สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นการประชุมครั้งพิเศษก็ได้ตาม
ความจ�ำเป็นแห่งสถานการณ์ ส่วนวิธีการเรียกประชุมและ
ระเบียบวิธใี นการประชุม ให้เป็นไปตามทีส่ มาชิกคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตกลงกัน
2. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จ�ำนวนเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
สมาชิ ก คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ทั้งหมด
3. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รบั เชิญเข้าประชุมคณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ�ำ แต่ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องออกจากทีป่ ระชุมในระหว่างทีม่ กี ารพูด
ในเรือ่ งทีป
่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีสว่ นได้เสียอยูด่ ว้ ย หรือ
เมือ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประสงค์
จะประชุมโดยไม่มบี คุ คลอืน่ นอกจากสมาชิกคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเท่านัน้ ทีร่ ว่ มอยู่ในทีป่ ระชุม
4. ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ภายใต้การก�ำกับของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร
6 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของสายงานการตลาดและการขาย
สายงานการเงิ น และการควบคุ ม ธุ ร กิ จ สายงานการบริ ห าร
บุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร สายงานกิจการสระบุรี และ
สายงานการจัดส่งสินค้า และมีหนึ่งในนั้นคือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นประธานคณะผู้บริหาร และเป็นกรรมการ
รายนามคณะผู้บริหาร ปี 2561 แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง
การบริหารจัดการ”
คุณสมบัติ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทั้งในด้านธุรกิจ
การบริหารจัดการ มีความเป็นผู้น�ำที่ดีมีทักษะในการวางแผน
กลยุทธ์ มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษทั ฯ
บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารจะต้องรายงานผลการด�ำเนินงาน ชี้แจงและให้
ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและ
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เป็นสาระส�ำคัญ รวมทัง้ การพัฒนาตลาด เป้าหมาย และกลยุทธ์
และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทันทีที่มีกรณี
ผิดปกติไปจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
คณะผู้บริหาร ถือเป็นกลุ่มส�ำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้มีทั้ง
ผลประกอบการที่ดี มีความเป็นบรรษัทภิบาลและเป็นบริษัทฯ
ทีด่ งึ ดูดบุคลากรทีม
่ ศี กั ยภาพให้เข้ามาร่วมงาน คณะผูบ้ ริหารจึง
ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจ
ในการขับเคลื่อ นองค์ ก รไปในทิ ศ ทางที่ น�ำ ไปสู ่ ก ารบรรลุ ซึ่ง
พันธกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ
คณะผู้บริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดระเบียบ ด�ำเนินการ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณรายปี
2. จัดเตรียมการด�ำเนินธุรกิจเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท
และน�ำมติคณะกรรมการบริษัท มาใช้ด�ำเนินการใช้บังคับ
นโยบายต่าง ๆ ของบริษทั ฯ และพัฒนานโยบายเหล่านัน้ ต่อไป
3. จัดท�ำงบประมาณของบริษทั ฯ และสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดงบประมาณ
ของกลุ่มบริษัทฯ
4. รับผิดชอบต่อการด�ำเนินการตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ของ
กลุ่มบริษัทฯ ในมุมมองที่สร้างการเพิ่มมูลค่าความยั่งยืน
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
5. ท� ำ ให้ เ ป็ น ที่ มั่ น ใจได้ ว ่ า การสื่ อ สารระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และ
ฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปในทางเดียวกัน
6. ทบทวนผลงานของบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากฝ่ายจัดการ
ของกลุ่มบริษัทฯ
7. น�ำเครื่องมือการวัดความถูกต้องที่จ�ำเป็นมาใช้และแจ้ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ในเวลาที่ ส มควรในกรณี ที่ มี ผ ลใน
เชิงลบเกิดขึน้ จากงบประมาณของบริษทั ฯ หรือกลุม
่ บริษทั ฯ
การประชุม
คณะผู้บริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้งและอาจเพิ่มเติมตาม
ความจ�ำเป็นของธุรกิจ ประเด็นที่น�ำเข้าสู่การประชุมพิจารณา
ของคณะผู ้ บ ริ ห ารจะเป็ น ประเด็ น ด้ า นความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัย การผลิต การบริหารจัดการทางธุรกิจ ทางการเงิน
และบัญชี การบริหารความเสี่ยง ธุรกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญ
แผนงานของบริษัทฯ งบประมาณของบริษัทฯ และพิจารณา
เบื้องต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
และ/หรืออนุมัติต่อไป
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หลักปฏิบัติ 3.3
การสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมีกระบวนการ
ทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน จึงได้แต่งตัง้ และมอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูด้ ำ� เนินการ ซึง่ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาหลักเกณฑ์ ในการ
คัดเลือกกลั่นกรองและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ มีความเข้าใจธุรกิจเป็น
อย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย
ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการ
ก�ำหนดไว้ ได้ เพื่อให้ ได้กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้
และน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ก่อนคณะกรรมการบริษัทจะน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�ำหรับ
กรณีการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษั ท ฯ มี ก ารสรรหาโดยบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการสรรหา
ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
จากฐานข้อมูลกรรมการ และผ่านกระบวนการสัมภาษณ์และ
คัดเลือก และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ผู้กลั่นกรองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากรรมการอิสระมีความรู้
ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ดูแ ลให้ ก ระบวนการสรรหาผู ้ ด�ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง
มีความโปร่งใสและชัดเจน ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มี
อ�ำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับ
บุคคลภายนอก และให้โอกาสผูถ้ อื หุน้ ในการเสนอชือ่ กรรมการ
เพื่อการพิจารณาเป็นประจ�ำทุกปี
กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกิน
กึง่ หนึง่ และในทุกปีคณะกรรมการบริษทั ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเหมาะสมให้ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลง
คะแนนเสียงนัน้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อก�ำหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งเมื่อ
ครบวาระในการประชุมสามัญประจ�ำปี ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

การก�ำกับดูแลกิจการ

1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2. ไม่ใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม ผูถ้ อื หุน้ จะใช้คะแนน
เสียงที่ตนมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวเป็นกรรมการใน
แต่ละครั้งที่ใช้คะแนนเสียงเท่านั้น
3. หากมีการเสนอชือ่ เพือ่ รับเลือกตัง้ มากกว่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่ว่างลง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา
เป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น
ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ถ้าต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการ
ที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�ำนวนทีจ่ ะ
เป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะท�ำการในนามของ
คณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนตามที่กล่าว
ข้างต้นให้อยู่ ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
การสรรหากรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระด�ำเนินการโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้คัดสรรบุคคลที่มีความรู้
ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง โดยพิจารณารายชือ่
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในท�ำเนียบกรรมการซึ่งจัดท�ำโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดย
บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหา และจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดย
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทตามค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
ทบทวนปรับนิยามกรรมการอิ ส ระให้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ข้ ม กว่ า
ที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ได้ก�ำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง
(ร้อยละ 1) ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ อี อกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ หรือ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละหนึ่ง
(ร้อยละ 1) เป็นร้อยละศูนย์จุดห้า (ร้อยละ 0.5)
“กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละศู น ย์ จุ ด ห้ า ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ฝ่ายบริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
โดยมี บริษทั ใหญ่รว่ มกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการ
อิ ส ระเคยเป็ น ข้ า ราชการหรื อ ที่ ป รึ ก ษาของส่ ว นราชการ
ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม
้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ เว้ น แต่ จ ะได้ พ ้ น จากการมี ลั ก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาต
ต่อ ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง
การท�ำรายการทางการค้า ที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
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กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับ
สินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้
สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ อื่ น
ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี้
ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้ ว แต่ จ� ำ นวนใดจะต�่ ำ กว่ า ทั้ ง นี้ การค� ำ นวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และหลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการเกีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้
ในระหว่ า งหนึ่ ง ปี ก ่ อ นวั น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ น
วันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม
่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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หลักปฏิบัติ 3.4
ค่าตอบแทนกรรมการ
การก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด�ำเนินการตามกระบวนการที่โปร่งใสและน�ำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี โดยต้องน�ำเสนอนโยบาย
วิธีการ หลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการแต่ละ
ต�ำแหน่ง และต้องมีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งต้องหลีกเลี่ยง
การจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ
บริษัทฯ โดยมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน รวมถึง
การเป็นสมาชิกและการมีบทบาทหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ในคณะกรรมการ
ชุดย่อยด้วย
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ ใช่ตัวเงิน โดยการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั เป็นไปตามมติทป
ี่ ระชุมสามัญ
ประจ�ำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ได้
อนุมตั กิ ารก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทตาม
ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
น�ำเสนอ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รูปแบบและจ�ำนวนค่าตอบแทน
ทีส่ ะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ซึ่งปัจจุบันไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ผู้แทนของบริษัทฯ ในการเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทฯ
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่
จูงใจและเหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดูแลให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตาม
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ที่ ไ ด้ ท� ำ ความตกลงไว้ กั บ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประเมินจากผลประกอบการของบริษัทฯ
ผลงานเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
และการพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห าร ซึ่ ง มี ก ารเสนอผล การประเมิ น ให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเป็นประจ�ำทุกปี และ

การก�ำกับดูแลกิจการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น
ผูส้ อื่ สารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รบั ทราบ
ส�ำหรับโครงสร้าง คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน
กรรมการ ปรับใช้ตามหลักปฏิบัติ 3.2

หลักปฏิบัติ 3.5
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีกอ่ นเริม่ ปีใหม่
และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก�ำหนดการดังกล่าวพร้อมทัง้
วาระที่ส�ำคัญตามรอบระยะเวลาของการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อ
ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งประธานกรรมการและ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารร่ ว มกั น พิ จ ารณาก� ำหนดเรื่ อ งที่ จ ะ
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาให้
แน่ใจว่าได้รวมเรื่องส�ำคัญไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ เข้าสู่
วาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมการประชุม
จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้
เหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 6 ครั้ง และมีการ
จัดประชุม ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
(เมืองโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนาม) เพือ่ ให้โอกาสแก่คณะกรรมการ
ในการพบปะนักลงทุนและผูร้ ว่ มทุนในประเทศเวียดนาม ก่อนการ
พิจารณาวาระการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่
ครบถ้วนและรอบคอบในการพิจารณา และมีการส่งรายงาน
ผลการด� ำ เนิ น งานและแผนการพั ฒ นาตามที่ ค ณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้คณะผู้บริหารด�ำเนินการ ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�ำทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถก�ำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
ได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
กรรมการทัง้ คณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉลีย่ รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่
จัดในปี 2561 โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
เป็นรายบุคคลแสดงอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการ
จะน�ำเสนอเรื่องและอภิปรายปัญหาส�ำคัญกันอย่างรอบคอบ

โดยทั่ ว กั น ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ดุล ยพิ นิ จ
ทีร่ อบคอบ กรรมการทุกคนได้ ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรือ่ ง
ที่น�ำสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการก�ำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้
กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่าง
การพิจารณาวาระนั้น ๆ
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เชิญ
ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ให้ขอ้ มูลและรายละเอียดเพิม
่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวาระการประชุมโดยตรงและเพือ่ มีโอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูง
ส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
กรรมการทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของกรรมการและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และทุกคน
ได้อทุ ศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ เสริมสร้าง
ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
คณะกรรมการบริษัทได้ถือนโยบายในการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัท
จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งได้ ไม่เกิน 5 แห่ง
เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการ ซึ่ ง ใน
ปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนเกิน 5 แห่ง ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่
อนุญาตให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นมากกว่า
2 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัท
ร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องเข้าไปก�ำกับ
ดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัด
ให้มีระบบการรายงานการด�ำรงต�ำแหน่งอื่นของกรรมการและ
เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทถือนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
มีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นเพือ่ อภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ ในความสนใจโดยไม่มี
ฝ่ า ยจั ด การร่ ว มด้ ว ย และแจ้ ง ให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
ทราบถึงผลการประชุมนั้นด้วย เมื่อครบรอบปีการด�ำเนินงาน
2561 หลังจากการรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายคณะและรายบุคคล
ประธานกรรมการ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยไม่มีกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เพื่อมีการหารือและ
น�ำข้อเสนอแนะมาจัดท�ำแผนพัฒนาและติดตามผล

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติ 3.6
การก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัท
ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน

กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรือ
การท�ำรายการส�ำคัญอืน่ ใดของบริษทั ย่อยได้รบั มติจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การก�ำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเบื้องต้น
นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท�ำการ
สรรหาและกลัน่ กรองบุคคลทีเ่ หมาะสม โดยน�ำเสนอในทีป่ ระชุม
ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ท�ำการพิจารณาอนุมตั แิ ละเสนอต่อ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน โดยการแต่งตั้ง
กรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารส�ำคัญที่จะเข้ารับผิดชอบบริหาร
งานและกิจการในบริษทั ย่อย มีจำ� นวนและต�ำแหน่งทีส่ อดคล้อง
กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ
ของบริษัทย่อยให้เป็นรูปแบบและโครงสร้างในลักษณะเหมือน
หรือใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการก�ำกับดูแลกิจการ
ตลอดจนก�ำหนดวางแบบผังองค์กรให้เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการ
ในแผนกและฝ่ายต่างๆ ในบริษทั ย่อยจะต้องแจ้งรายงาน ตลอดจน
ปรึกษาหารือ และแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับผูบ้ ริหารและผูจ้ ดั การ
ของบริษัทฯ ที่ดูแลและรับผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น มาตรการ และ/หรือ ระบบในการควบคุม
กิจการภายในบริษัทย่อย จึงมีลักษณะสอดคล้องหรือเป็นแบบ
เดียวกับระบบของบริษัทฯ โดยก�ำหนดกลไกการก�ำกับดูแล
กิจการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทย่อย จะต้องท�ำงาน
ทั้งเชิงรุกและรับร่วมกันกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ซึง่ ได้มกี ารติดตามดูแลให้บริษทั ย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน การท�ำรายการระหว่างกัน
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�ำคัญ การเพิ่มทุน
การลดทุน การท�ำรายการส�ำคัญต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง

โดยการนี้ กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษทั ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะมีภาระหน้าที่ในการ
บริหารจัดการงานและกิจการของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม
ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แนวนโยบายและทิศทางทีบ่ ริษทั ฯ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและ/
หรือผูบ้ ริหารท�ำหน้าทีอ่ ย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ย่อย
และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่
โดยก�ำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ อย่างชัดเจน ซึง่ จะมีการทบทวนเป็น
ครัง้ คราวตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลให้กรรมการ
และผู้บริหารบริษัทย่อยปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามกฎหมายด้วย
ส�ำหรับการตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการทีส่ ำ� คัญในบริษทั ย่อยนัน้
บริษัทฯ จะก�ำหนดกรอบมูลค่าของโครงการหรือกิจการให้
คณะกรรมการของบริษทั ย่อยน�ำเสนอเพือ่ ขอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมที่ส�ำคัญ
อาทิ การเพิ่ ม -ลดทุ น และการเลิ ก กิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ยก็
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทก่อน
เสมอ
ส่วนในการด�ำเนินกิจการโดยทัว่ ไป บริษทั ฯ จะก�ำหนดแนวนโยบาย
ด้วยการสื่อสารผ่านการพิจารณาก�ำหนดงบประมาณประจ�ำปี
รวมถึงการทบทวน และการรายงานผลการด�ำเนินกิจการเป็น
รายไตรมาส ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมี
ตั ว แทนที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของ
บริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดให้ มี ว าระประจ� ำ ในการพิ จ ารณารั บ ทราบ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยด้วย จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
มีกลไกการก�ำกับดูแลและระบบควบคุมภายในบริษัทย่อยที่
เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ ทีม่ ผี ลให้การท�ำรายการระหว่างบริษทั ย่อย
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หลักปฏิบัติ 3.7
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ร่ ว มกั น พิ จารณาผลงาน ปั ญ หาและแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนั้นมีการ
ประเมินแบบคณะและแบบรายบุคคล โดยได้กำ� หนดบรรทัดฐาน
ที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ และน�ำ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการมา
หารือเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ โดยมี
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้
เลขานุการบริษทั จัดท�ำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทหี่ น่วยงาน
ก�ำกับดูแลก�ำหนด และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความเสีย่ ง เพือ่ ให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จากนัน้ เลขานุการ
บริษทั สรุปผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและ
ข้อที่ควรปรับปรุง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและด�ำเนินการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

การก�ำกับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มใน
แต่ละข้อ (ระดับการประเมิน 0-5) โดยการประเมินระดับ 5 =
ดีเยี่ยม การประเมินระดับ 4 = ดีมาก การประเมินระดับ 3 = ดี
การประเมินระดับ 2= พอใช้ การประเมินระดับ 1= ควรปรับปรุง
และการประเมินระดับ 0 = ไม่มกี ารด�ำเนินการใดเลย ทัง้ นี้ ผลการ
ประเมินประจ�ำปี 2561 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีแ ละหลั ก ในการปฏิ บัติ “จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ”
ของบริษทั ฯ โดยมีผลการปฏิบตั งิ านส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยีย่ ม
การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น ใช้กระบวนการ
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและหลักเกณฑ์การประเมินผล
งานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งผลประเมินพบว่า
กรรมการของบริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ แ ละได้ ป ฏิ บั ติ ภ าระหน้ า ที่
และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทาง
การปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องกรรมการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้นำ� ผลการประเมิน
ดังกล่าวไปปรับใช้เพือ่ การพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละพิจารณา
องค์ประกอบคณะกรรมการอย่างเหมาะสม

ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการ

หลักปฏิบัติ 3.8
การอบรมและพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ถือนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
ให้มกี ารฝึกอบรมการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง กรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ผู ้ บ ริ ห ารและฝ่ า ยจั ด การ
เลขานุการบริษัท และบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สถาบันในต่างประเทศ การอบรมหลักสูตรอืน่ ๆ ของหน่วยงานอืน่
และการอบรมภายในบริษัทฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท มากกว่าร้อยละ 75 ได้เข้าร่วม
ในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการ และ
สนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
ทั้งของสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้
กรรมการในปี 2561

รวมการเข้าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
จนถึงสิ้นปี 2561

1

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

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

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

2

นายวันชัย โตสมบุญ

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

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

3

นายชัชชน รัตนรักษ์

- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก*

4

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก*
- Vietnam: An Open Economy,
An Open Society, and A Close
Political System
- IOD Nationnal Director
Conference 2018

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

การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้
กรรมการในปี 2561

รวมการเข้าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
จนถึงสิ้นปี 2561

5

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ - DAP 71/08, DCP 126/09,
พิเศษภาคตะวันออก*
ACP 30/10, FGP 1/10, MFM 2/10,
- Vietnam: An Open Economy,
MFR 10/2010, MIA 7/10,
An Open Society, and A Close
MIR 9/10, SFE 7/10, M&A 1/11,
Political System
RCC 14/12, RNG 2/12, CDC 7/13,
- Inaugural CG Conference 2018, HRP 4/13, ACEP 7/2013,
SEC
RMP 1/13, Inaugural CG
Conference 2018 by SEC

6

นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง

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

- Mandatory Accreditation
Program for Directors of Public
Listed Companies 2012
(Malaysia) หรือ MAP ตาม Bursa
Listing Requirement
ประเทศมาเลเซีย

7

ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

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

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

8

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

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

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

9

นายประดาป พิบูลสงคราม

- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก*
- Vietnam: An Open Economy,
An Open Society, and A Close
Political System
- Strategic Board Master Class
SBM 5/18

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

10

นายชรินทร์ สัจจญาณ

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

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

11

นายเต็ง เว อัน เอเดรียน

- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก*
- Vietnam: An Open Economy,
An Open Society, and A Close
Political System
- SDP /18 (Singapore)

- SID-SUM Directorship Program
หรือ SDP โดย Singapore Institute
of Directors เป็นสถาบันกรรมการ
บริษัทสิงคโปร์ เทียบเท่า IOD

รายงานประจำ�ปี 2561

การก�ำกับดูแลกิจการ

ลำ�ดับ
12

รายชื่อกรรมการ
นายศิวะ มหาสันทนะ

การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้
กรรมการในปี 2561

รวมการเข้าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
จนถึงสิ้นปี 2561

- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ - CGE SCCC/15, DCP 206/15,
พิเศษภาคตะวันออก*
RCP 43/18
- Vietnam: An Open Economy,
An Open Society, and A Close
Political System
- Role of the Chairman Program
RCP 43/18

*EEC: คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ ซึง่ เป็นการบรรยายพิเศษแก่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ส่วนในปี 2561 มีผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD และของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

การอบรมในปี 2561

1

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

รองประธานอาวุโส (การบริหาร
บุคลากรและประสิิทธิภาพองค์กร)

- Director Certificate Program
DCP 265/2018

2

นางภัชฎา หมื่นทอง

เลขานุการบริษัท

- IOD openhouse
- Inaugural CG Conference, SEC

3

นางชฎาพร ฐิติสวัสดิ์

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- Inaugural CG Conference, SEC

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการส่งมอบ
เอกสารและข้อมูลส�ำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการใหม่ อาทิ คู่มือกรรมการ ระเบียบปฏิบัติองค์กร
จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง การจั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ
กรรมการเข้าใหม่โดยการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ นโยบายและ
แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่เพือ่
ให้มคี วามคุน้ เคยกับธุรกิจและการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
ซึง่ เชือ่ มัน่ ได้วา่ กรรมการใหม่ได้รบั การแนะน�ำและมีขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานให้ทราบเป็นประจ�ำถึงแผนพัฒนาและการสืบทอดงาน
ซึ่งจะมีการร่วมจัดท�ำกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้มกี ารเตรียมพร้อมและเป็น
แผนทีต่ อ่ เนือ่ งในการสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารระดับสูงทุกต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มโี ครงการส�ำหรับพัฒนาผูบ้ ริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ถึงผลการด�ำเนินโครงการเป็นประจ�ำควบคูก่ บั การพิจารณาแผน
สืบทอดงาน
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หลักปฏิบัติ 3.9
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีก�ำหนด
ประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการแม้ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ จะก�ำหนดไว้ ให้มีการประชุมเป็นรายไตรมาส แต่ในปี
2561 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิ จ ารณาจั ด ให้ มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการ 6 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังได้กำ� หนดให้ฝา่ ย
จัดการรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถก�ำกับควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด รวมทั้งคณะผู้บริหารและฝ่าย
จัดการสามารถเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ และในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั มีการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้รายละเอียดเพิม่ เติม
ในวาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
ได้รจู้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็นเพิม่ เติม
ได้จากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ ริหารอืน่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ ำ� หนด และในกรณี
ที่จ�ำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจาก
ที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่
ให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ และดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้
เลขานุการบริษทั ได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงหลักสูตรรับรอง (certified programme)
ต่างๆ ที่เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมด้วย
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษทั ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่ในการให้คำ� แนะน�ำ
เกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
บริษทั จะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เอกสารส�ำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ
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บริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิดเผยคุณสมบัติ และประสบการณ์
ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1
การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริห ารและ
ผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนด�ำเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการ
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นต่อการขับเคลือ่ นองค์กร
ไปสู่เป้าหมาย
การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นผูพ
้ จิ ารณาหลักเกณฑ์และวิธกี าร
สรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมตาม
ข้อเสนอของกรรมการผูจ้ ดั การ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทีเ่ สนอ
ชื่อบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ในการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์นน้ั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้อง
ทบทวนและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษทั ทบทวนและอนุมัติ
ส�ำหรับบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรองประธาน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอ�ำนาจที่จะอนุมัติข้อเสนอ
รายชื่อบุคคลของกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามที่ก�ำหนด

การก�ำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการ
บริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (succession
plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมและ
พัฒนาแก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การก�ำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการอบรมและพัฒนาด้านต่างๆ
ที่ เ พิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การ
ปฏิบัติงาน
รายละเอียดการพัฒนาผู้บริหาร ปรากฏในหัวข้อแนวทางและ
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักปฏิบัติ 4.2
โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการบริษัทตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้กำ� หนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็น
เครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และ
บุคลากรอืน่ ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของกิจการในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน
ผลการด�ำเนินงานระยะสั้น ได้แก่ โบนัส และผลการด�ำเนินงาน
ระยะยาว ได้แก่ โครงการให้สิทธิผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร (EJIP) ซึ่งมี
ระยะเวลา 7 ปี ตัง้ แต่ปี 2559 - 2565 โดยมีการจัดสัดส่วนอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้ ในการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนนั้น
ได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ระดั บ ค่ า ตอบแทนที่ สู ง กว่ า หรื อ เท่ า กั บ ระดั บ
อุตสาหกรรม และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัทดูแลให้มีการก�ำหนดและสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินผลงานส�ำหรับทั้งองค์กรอย่างชัดเจน
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยมีสว่ นร่วม
ในการให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
น�ำเสนอ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลงานที่จูงใจให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมายหลั ก กลยุ ท ธ์ และสอดคล้ อ งกั บ

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งได้สื่อสารให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า
การประเมินประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารนัน้ ท�ำเป็นประจ�ำทุกปีโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั มอบหมาย
ให้ เ ป็ น ผู ้ ป ระเมิ น และน� ำเสนอผลการประเมิ น และการจ่ า ย
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต่อคณะกรรมการบริษทั
ซึ่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้ร่วมพิจารณาด้วยเสมอ
ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะเป็ น ผู ้ สื่ อ สารผลการพิ จ ารณาและ
ประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
การอนุมตั คิ า่ ตอบแทนประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้
พิจารณาผลประเมินการปฏิบตั หิ น้าที่ และปัจจัยอืน่ ๆ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัย
ในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน
ดังกล่าว
ส�ำหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ
คณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมทั้ ง ฝ่ า ยจั ดการของบริ ษั ท ฯ นั้ น
พิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้ก�ำหนดเป็น
ร้อยละของ EBITDA และวัดจากงานที่ส�ำคัญ ความสามารถ
การพัฒนาตนเอง การปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ การน�ำผลส�ำรวจ
ความคิดเห็นจากพนักงานมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
การตรวจสอบและประเมินผลการท�ำงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนร่วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ า ตอบแทนจะน� ำ เสนอผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั งิ านในปีปจั จุบนั ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ
EBITDA และ FoCF เทียบกับเป้าหมายที่บริษัทฯ ก�ำหนด
ค่าร้อยละของ EBITDA และ FoCF ในปีนนั้ ๆ เพือ่ เป็นเกณฑ์
ในการประเมินเปรียบเทียบ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

89

2. ผลการปฏิบตั งิ านส่วนบุคคล โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยตาม
หลักเกณฑ์ และเป้าหมายที่ได้ท�ำการตกลงไว้กับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้
2.1 งานที่ส�ำคัญ (KPIs)
2.2 ภาระหน้าที่หลัก (Critical Task)
2.3 ความสามารถในการพั ฒ นาตนเอง (Leadership
Competency)
นอกจากนั้น ยังได้น�ำการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ฯ มาใช้ประกอบการ
พิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย

หลักปฏิบัติ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1
การสร้างนวัตกรรม
การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนต์นครหลวง
บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ การให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรม อันเนือ่ งจาก
การเปลีย่ นแปลงของโลกและของเทคโนโลยี ซึง่ ท�ำให้เกิดความ
คาดหวังของลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียส�ำคัญ ทีต่ อ้ งการ
เห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ หรือ
สร้างคุณค่าร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่บนพื้นฐานของ
หลักจริยธรรมที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน การสร้ า ง
วั ฒ นธรรมองค์ ก รด้ า นนวั ต กรรม และการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
นวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่
จากการส่งเสริมให้บริษทั ฯ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม กลุม่ บริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของนวัตกรรม
อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพ
แวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ ได้มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการสร้างนวัตกรรม
อันเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจัดเสวนาและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างสม�่ำเสมอตลอดทั้งปี การน�ำเสนอ
ผลงานด้านนวัตกรรมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจ (นวัตกรรมหลัก) รวมถึงการสนับสนุน
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การพัฒนาความคิดริเริ่มของกลุ่มพนักงานนักคิดรุ่นใหม่เพื่อ
ค้นหารูปแบบธุรกิจใหม่ ในการสร้างรายได้และเป็นกลไกที่จะ
ช่ ว ยตอบสนองความต้ อ งการของตลาดในโลกยุ ค ใหม่ ที่
เปลี่ยนแปลงไป (นวัตกรรมใหม่) โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้
ก่อตั้งกลุ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ด้านการอ�ำนวยการและการสนับสนุนการเป็นองค์กรนวัตกรรม
อย่างยั่งยืน (Innovation Infrastructure)
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการสร้าง สนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยในการนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้ เ ข้ า มาเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงกั บ การก� ำ หนดนโยบาย
การบริหารและการด�ำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
ต่างๆ รวมถึงการให้การสนับสนุน อ�ำนวยความสะดวกต่อพนักงาน
ในการริเริม่ และด�ำเนินโครงการนวัตกรรมต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนการให้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อการศึกษาหรือวิจัยเพื่อให้ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ
การพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ ให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงใน
รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model)
บริษัทฯ ถือว่า นวัตกรรมเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะช่วยสร้างคุณค่า
ร่วมให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มี
ส่วนได้เสียส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยบริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งเสริมให้ได้มาซึง่ นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ต่อไปในอนาคต

หลักปฏิบัติ 5.2
การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงและให้ความส�ำคัญต่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย (Create Value for all Stakeholders)
อย่างต่อเนื่อง ผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ
ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับ
บริษทั ฯ และต้องมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน
โดยรอบสถานประกอบการ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ และ
ที่ส�ำคัญต้องไม่มีการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสีย และก�ำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีกลไกที่ท�ำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม
้ สี ว่ นได้เสีย โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
พนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าและเป็นรากฐานของความ
ส�ำเร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่าง
ยุตธิ รรมและเท่าเทียม โดยต้องปฏิบตั ิให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัทฯ และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม
และเคารพสิทธิมนุษยชน อันได้แก่การก�ำหนดค่าตอบแทน
และค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การก�ำหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ ใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก
และแรงงานสตรีมีครรภ์ การจัดสวัสดิการที่ไม่นอ้ ยกว่าที่
กฎหมายก�ำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน การอบรม
ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึง
เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท�ำงาน
ในด้านอื่น ๆ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ดูแ ลให้ มี น โยบายและหรื อ แนว
ปฏิ บั ติ ที่ ชั ดเจนและเป็ น รู ป ธรรมเกี่ ย วกั บ การดู แ ลเรื่ อ ง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานตลอดจนนโยบาย
ด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย และความปลอดภั ย ในการ
ท�ำงานโดยเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ ให้เป็นที่รับทราบเสมอ
อันได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรทีม
่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการ
ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น ให้ บ ริ ษั ท ฯ ไปสู ่ เ ป้ า หมายที่
ก�ำหนดไว้ บุคลากรทุกคนถือเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความ
ส�ำเร็จขององค์กร ในการที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งการปฏิบัติงานต้อง
เป็นไปตามค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร โดยมิได้
มุง่ หวังในเรือ่ งของผลส�ำเร็จในการท�ำงานเท่านัน้ แต่ตอ้ งถึง
พร้อมด้วยจริยธรรมและการปฏิบัติงานโดยเน้นการท�ำงาน
เป็นทีม ท�ำสิ่งถูกต้อง กล้าคิด กล้าท�ำ และห่วงใย ใส่ ใจ
อนาคตตามค่านิยมขององค์กร
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดการบริหารค่าตอบแทนบนหลักการ
และพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาค โดย
ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ในการบริ ห ารการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของ

พนักงานประกอบไปด้วย ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละต�ำแหน่งงาน, อัตราการจ่ายของตลาดแรงงาน และ
ความสามารถในการจ่ายของบริษทั ฯ โดยอาศัยเทคนิคการ
วิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน, การส�ำรวจตลาดแรงงาน
และโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเครือ่ งมือในการช่วยพิจารณา
รวมทัง้ การพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานประจ�ำปี
ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ ใช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ สนับสนุนและเป็นขวัญ
และก�ำลังใจให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่า
มาตรฐานที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจ่าย
โบนัสให้กับพนักงานทุกคนขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ
บริษทั ฯ ในแต่ละปีเพือ่ ตอบแทนความทุม่ เทในการปฏิบตั งิ าน
อย่างเต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมา
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มี
สวัสดิการอืน่ ๆ แก่พนักงานทุกคนเพือ่ บรรเทาภาระค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำรงชีพ และคงมาตรฐานการครองชีพให้เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจได้ เช่น เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ค่าครองชีพ รถรับส่งพนักงาน เงินกู้ฉุกเฉิน ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของ
บริษัทฯ อยู่เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และการด�ำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น
เช่น เปิดทางเลือกให้พนักงานสามารถเลือกประกันสุขภาพ
ประเภทความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกแบบก�ำหนดจ�ำนวน
ต่อครั้งต่อปี หรือแบบคุ้มครองต่อปีไม่ก�ำหนดจ�ำนวนครั้ง
เป็นต้น
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารจั ด อบรมพนั ก งานให้ มี ค วามรู ้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพอยูเ่ สมอ รวมทัง้ ได้จดั ให้มโี ครงการร่วมทุนระหว่าง
นายจ้ า งและลู ก จ้ า ง (Employee Joint Investment
Program: EJIP) อีกด้วย
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยให้แก่ลกู ค้า โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ดแู ลให้มี
การปฏิบตั ิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
และค� ำ นึ ง ถึ ง สุ ข ภาพ ความปลอดภั ย ความเป็ น ธรรม
การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอด
ช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้ง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales
conduct) ต้องกระท�ำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท�ำให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของ
ลูกค้า ซึง่ มีบริบทสอดคล้องตามวิสยั ทัศน์ดา้ นอาชีวอนามัย
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และความปลอดภัย โดยพันธกิจหลักของบริษัทฯ มุ่งมั่น
ให้ พ นั ก งาน ผู ้ รั บ เหมา และลู ก ค้ า ทุ ก คนต้ อ งมี ค วามรู ้
ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนการท�ำงาน
เพือ่ ความปลอดภัยของทัง้ ตนเองและผูอ้ นื่ ทุกกิจกรรมต้อง
ได้รับการด�ำเนินการภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล ปัจจัยเชิงบูรณาการ
เพือ่ ความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนตามแนวเจตนารมณ์ของบริษทั ฯ
คือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้างทัศนคติ
ทีด่ ดี า้ นความปลอดภัย และให้ฝงั แน่นในกลุม่ คนขององค์กร
และต้องถ่ายทอดไปสู่กลุ่มลูกค้าเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามกระบวนต่าง ๆ ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้
บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นในเรือ่ งการสือ่ สาร แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร
ถ่ า ยทอดความรู ้ เช่ น เกี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บและขั้ น ตอน
การท�ำงาน การประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็น
อันตรายในสถานประกอบการ การซ่อมบ�ำรุงไซโลอย่างไร
ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ประจ� ำ
สม�่ำเสมอ ทั้งยังรณรงค์ ในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟรนไชส์ปีละสองครั้ง เพื่อให้เกิด
การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยในระดับ
มาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลให้แก่ผขู้ นส่ง สัญลักษณ์เครือ่ งหมายด้านความ
ปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ของลูกค้าแฟรนไชส์
(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการ
ผลิ ต และให้ บ ริ ก ารให้ ไ ด้ ม าตรฐาน ชี้ แ จงและดู แ ลให้
คูค่ า้ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ อ่ แรงงานตนเองอย่าง
เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลคู ่ ค ้ า เพื่ อ พั ฒ นาการ
ประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
และเพือ่ เป็นการคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ และ
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษทั ฯ จึงมีการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกคู่ค้าอันเป็น
หนึ่งในผู้มีส่วนได้เสีย จากคุณสมบัติเบื้องต้นของคู่ค้าดังนี้
1.
2.
3.
4.
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ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ความสมเหตุสมผลด้านราคาและคุณภาพ
นโยบายด้านการให้บริการ
การจัดการด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
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5. การปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การบังคับใช้แรงงาน
6. การต่อต้านการทุจริตติดสินบน
7. การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8. การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดวิธีการจัดการด้านการจัดซื้อ
จัดหาเชิงกลยุทธ์ และแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับ
คูค่ า้ การคัดสรรคูค่ า้ ต้องเป็นไปอย่างมีศกั ยภาพ เพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบในระบบห่วงโซ่
อุ ป ทาน หากคู ่ ค ้ า รายใดไม่ ผ ่ า นคุ ณ สมบั ติ ที่ ก� ำ หนดไว้
บริษัทฯ จะวางแผนปฏิบัติ ให้แก่คู่ค้าเพื่อแก้ ไขข้อจ�ำกัด
ดั ง กล่ า วให้ ลุ ล ่ ว งและติ ดตามผลประเมิ น ความคื บ หน้ า
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่อคู่ค้าเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
ความสามารถและปรับปรุงผลการท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป เพือ่
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ขยายไปยังคู่ค้า
บริษัทฯ ได้จัดท�ำจรรยาบรรณของคู่ค้า (SCCC Supplier
Code of Conduct) เมื่อปี 2555 เพื่อก�ำหนดเงื่อนไขการ
ร่วมกันทางธุรกิจ โดยคู่ค้าจะต้องลงนามตอบรับค�ำมั่น
ยื น ยั น การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น
พันธสัญญาระหว่างกันก่อนเริ่มท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับคูค่ า้ อันเป็นผูม
้ สี ว่ นได้เสียส�ำคัญ
ในการด�ำเนินธุรกิจซึง่ กันและกัน โดยในปี 2558 คณะกรรมการ
บริหารมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนนโยบายการจัดซื้อ
จัดหา เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือ
บริ ก ารที่ ส ร้ า งความคุ ้ ม ค่ า สู ง สุ ด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ม่ั น ใจว่ า
กระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม
โปร่งใสในทุกขัน้ ตอน ทัง้ การประกวดราคา การประเมินและ
คัดเลือกคู่ค้า และสนับสนุนให้คู่ค้าด�ำเนินการธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ดูแ ลให้ มี ก ารน� ำ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ท างธุ ร กิ จ มาพั ฒ นาโครงการที่ ส ามารถ
สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความส�ำเร็จในระยะยาว
บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วม (Create Shared Value)
และความผูกพันที่ดีต่อชุมชนรอบโรงงาน ในเขตอ�ำเภอ
แก่งคอยและอ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทฯ
ได้ จั ด กิ จ กรรม เข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มและให้ ก ารสนั บ สนุ น
การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนในทุกชุมชนรอบโรงงานรวมทัง้
สาธารณชนโดยรวมใน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา
การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของชุ ม ชน และ
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การสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการ
ปฏิบัติไว้ ให้เป็นทราบอย่างสม�่ำเสมอ
(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ได้ดแู ลให้มกี ารป้องกัน ลด จัดการและ
ดูแลให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ครอบคลุ ม การใช้ วั ต ถุ ดิบ
การใช้พลังงาน (ส�ำหรับการผลิต ขนส่งหรือในส�ำนักงาน)
การใช้น�้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียทีเ่ กิดจาก
การประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
บริษัทฯ น�ำระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาใช้ ในการปฏิบัติงาน
ควบคูไ่ ปกับด�ำเนินธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ของบริษทั ฯ โดยน�ำ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO: 14001) มาใช้เพื่อให้
เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งยัง
ช่วยให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ
พลังงาน การบ�ำบัดมลพิษ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ ให้กับ
องค์กร
(6) การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มี การประกอบธุรกิจอย่าง
เปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างไม่เป็นธรรมบริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ทจี่ ะด�ำรงการค้าขาย
และส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดย
บริษัทฯ จะไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจ
ท�ำให้เกิดความเสือ่ มเสียต่อชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้กำ� หนดนโยบายดังกล่าวไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
องค์กร รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง นโยบายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม
เป็นต้น
(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษทั ได้ดแู ลให้มนั่ ใจได้วา่ การประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
และก�ำหนดให้บริษทั ฯ ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รป
ั ชัน รวมถึงสนับสนุนให้
บริษทั อืน่ ๆ และคูค่ า้ มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตและ คอร์รป
ั ชัน รวมทัง้ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ตั้งแต่ปี 2555 และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรดังอุดมการณ์
ทีไ่ ม่อนุญาตให้มกี ารให้สนิ บนหรือคอร์รป
ั ชันอย่างเด็ดขาด
มาโดยตลอด โดยในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในค�ำประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collection Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้
ปรั บ ปรุ ง และเตรี ย มความพร้ อ มของระบบระเบี ย บการ
ปฏิบตั ภ
ิ ายในให้ชดั เจนและบังคับได้จริง และมีประสิทธิภาพ
จนได้ รั บ การรั บ รองเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2560
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 5.3
การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการบริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ทรั พ ยากรทางการเงิ น ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใน
กระบวนการผลิ ต ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ทรั พ ยากรบุ ค คล
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด้านสังคมและความสัมพันธ์ต่าง ๆ
โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ ให้เป็น
ที่ทราบ
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเชิงอนุรักษ์
อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรทีไ่ ม่อาจทดแทน
ได้ และน�ำวัสดุทตุ ยิ ภูมิ (secondary materials) กลับมาใช้ ใหม่
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น ไปอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ยึ ด มั่ น ใน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยได้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและผลกระทบการน�ำ
ทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ และผลกระทบต่อกันและกันในการใช้
ทรัพยากรแต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร
ตลอดสาย value chain มาโดยตลอด โดยตระหนักว่า รูปแบบ
ธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบและความคุ ้ ม ค่ า ที่ จ ะ
เกิดขึ้นต่อทรัพยากร บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการได้ดแู ลให้มนั่ ใจว่า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวน พัฒนา
ดู แ ลการใช้ ท รั พ ยากรให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยภายในและ
ภายนอกอยู่เสมอ
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คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรม
พนั ก งานในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยก�ำ หนดเป็ น นโยบายและ
เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ ให้เป็นที่ทราบ

หลักปฏิบัติ 5.4
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบการก�ำกับดูแลและการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกิจการ โดยก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ ด�ำเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการใช้เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้บริษัท อินทรี ดิจิตอล
จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจ ผู้ ให้บริการด้านเทคนิค
การจั ด การและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล แก่ บ ริ ษั ท ในกลุ ่ ม บริ ษั ท
ปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นผูด้ แู ลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทในกลุ่ม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายในเรือ่ งการจัดสรร
และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด สรรทรั พ ยากรให้ เ พี ย งพอต่ อ การ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และการก� ำ หนดแนวทางเพื่ อ รองรั บ ในกรณี ที่
ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก�ำหนดไว้ โดย
ได้ มี ก ารก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละปั จ จั ย ในการก� ำ หนดล� ำ ดั บ
ความส� ำ คั ญ ของแผนงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น
ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วน ในการใช้งาน งบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้อง
กับรูปแบบธุรกิจ (business model) ในการนี้ บริษัท อินทรี
ดิจติ อล จ�ำกัด ได้ ให้บริการครอบคลุมตัง้ แต่การวางแผนกลยุทธ์
ทางด้านเทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศและดิจติ อลเพือ่ ให้สอดคล้อง
และส่ ง เสริ ม กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์
นครหลวงจนไปถึงการดูแลและพัฒนาระบบที่มีอยู่ ให้สามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู ้ ใช้ ง านทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร คณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ ดูแ ลให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รครอบคลุ ม ถึ ง
การบริหารและจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
เช่น การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (business continuity
management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อ
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ (incident
management) การบริหารจัดการทรัพย์สนิ สารสนเทศ (asset
management) เป็นต้น
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คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งบริษัท อินทรี
ดิจิตอล ได้ด�ำเนินการอย่างยอดเยี่ยมจนได้รับประกาศนียบัตร
ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวัลการบริหารข้อมูลความ
ปลอดภัยยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification
(Thailand) Ltd. ซึ่งครอบคลุมระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษา
ความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล
(availability) รวมทั้งป้องกัน มิให้มีการน�ำข้อมูลไปใช้ ในทาง
มิชอบ หรือมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต

หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล ซึง่ รวมถึงการก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ
ในการรักษาความลับ (confidentiality) เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูล
รั่วไหล การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อม
ใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท�ำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ของในประเทศและในระดั บ สากล จึ ง ได้ ก� ำ หนดให้ มี ร ะบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจและการด�ำเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานและ
สร้างความมัน่ ใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างสมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง กลัน่ กรองในการ
พิจารณาเพื่ออนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิ บั ติ ง าน (operational risk) ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น

การก�ำกับดูแลกิจการ

(financial risk) และความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ (compliance risk) ที่ได้พิจารณาปัจจัยทั้งภายนอก
และภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ การอนุมัตินโยบายการบริหารความ
เสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และ
ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ข องกิ จ การ ส� ำ หรั บ เป็ น กรอบการ
ปฏิ บั ติ ง านในกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของทุ ก คนใน
องค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้มีการประเมินผลกระทบ
และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดล�ำดับ
ความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญในการติดตามและประเมิน
ผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ และ
ให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการ
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 6.2
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of
Audit Committee) (รายละเอียดปรากฏตามหลักปฏิบัติ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล บทบาทหน้าที่ของ
บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย) ซึ่งครอบคลุมหน้าที่ตามที่ระบุในหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท�ำให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย เช่น เอือ้ อ�ำนวยให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือ
ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี การแสวงหาความเห็ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระจาก
ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าชี พ อื่ น ใดมาประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ อี ก ทั้ ง ได้ จั ด ให้ มี บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึง
ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ ในรายงานประจ�ำปี
ทัง้ นี้ รายละเอียดเรือ่ งการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
ปรากฏในหั ว ข้ อ การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 6.3
การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษทั ฯ กับฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการ หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมไปถึ ง การป้ อ งกั น การใช้
ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ
และการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
ในลักษณะที่ไม่สมควร
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล ซึง่ รวมถึงการก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ
ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชือ่ ถือ
(integrity) และความพร้ อ มใช้ ข องข้ อ มู ล (availability)
รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
(market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
ตลอดจนที่ปรึกษาภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
เพือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในเรือ่ งมาตรการ
ป้องกัน กรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายใน
เพือ่ หาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ (Abusive
self-dealing) คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดเป็นนโยบายการ
ก�ำหนดวันห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทฯ (Blackout Period Policy)
ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) ห้ามกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่ส่วนรู้ข้อมูลภายใน
ท�ำการซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วง 30 วัน ก่อนวันเผยแพร่
ข้อมูลงบการเงิน และข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้วา่ ไม่มกี ารแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลทีย่ งั มิได้มกี ารเปิดเผย
ต่อสาธารณชนอันจะน�ำไปสู่การเอาเปรียบบุคคลภายนอก และ
กรรมการและผู้บริหารต้องแสดงรายงานและจัดส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ ตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันทีม
่ กี าร
เปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�ำ
สรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล
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ให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม คณะกรรมการ
บริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง และเปิ ด เผยข้ อ มู ล การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์
ดังกล่าวในรายงานประจ�ำปี โดยได้แจ้งบทลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อก�ำหนดดังกล่าวด้วย
นโยบายข้างต้นยังเป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องการใช้ทรัพย์สิน และข้อมูลของ
บริษัทฯ อีกด้วย
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ก�ำหนดเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายในว่า “การน�ำเอาข้อมูลภายในจากเอกสารข้อมูลทีไ่ ม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ มาใช้ประกอบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการ
ซือ้ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์บริษทั ฯ เป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ จริยธรรม
และผิดกฎหมาย และส่งผลให้มีการด�ำเนินการทางวินัยและ
ทางอาญา”
หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน ให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
และกิจการบริษทั บริษทั ฯ จะมีการทบทวนรายชือ่ บุคคลภายใน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก�ำหนดแนวทางการรักษา

ข้อมูลภายใน และท�ำการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้
ทุ ก คนในองค์ ก รถื อ ปฏิ บัติ และติ ด ตามผลการปฏิ บัติอ ย่ า ง
สม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการทบทวนรายชื่อผู้ ใช้ข้อมูล
ภายในซึ่งเป็นบุคคลที่รับรู้และถือครองข้อมูลส�ำคัญและที่ยัง
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั และ
ท�ำการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทกุ คนในองค์กรไม่วา่
จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติและ
ได้ตระหนักถึงบทลงโทษกรณีฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และข้อก�ำหนดดังกล่าวด้วย โดยติดตามผลการปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ
สรุปรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์โดยกรรมการและ
ผู้บริหาร ปี 2560 และปี 2561 มีดังนี้
การถือหุ้นบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดย
กรรมการและผู้บริหาร

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

รวม
จำ�นวนหุ้น
คู่สมรส และ สัดส่วน เพิ่ม/(ลด)
คู่สมรส และ สัดส่วน
การถื
อ
หุ
น
้
กรรมการ/ บุตรที่ยัง การถือหุ้น ระหว่างปี
กรรมการ/ บุตรที่ยัง
ร้อยละ
ร้
อ
ยละ
ไม่บรรลุ
ผู้บริหาร
ไม่บรรลุ
ผู้บริหาร
(หุ้น)
นิติภาวะ
นิติภาวะ
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1.

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

-

-

-

-

-

-

-

2.

นายชัชชน รัตนรักษ์

-

-

-

-

-

-

-

3.

นายวันชัย โตสมบุญ

4.

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

-

-

-

-

-

-

-

5.

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

-

-

-

-

-

-

-

6.

นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง

-

-

-

-

-

-

-

7.

ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

8.

นายเต็ง เว อัน เอเดรียน

-

-

-

-

-

-

-

9.

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

-

-

-

-

-

-

-

10. นายประดาป พิบูลสงคราม

-

-

-

-

-

-

-

11. นายชรินทร์ สัจจญาณ

-

-

-

-

-

-

-

211,992

-

207,504

-

89,723

38,483

-

-

0.0301

0.0129

81,887

31,221

-

-

0.0275

0.0105

7,836

7,262

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายศิวะ มหาสันทนะ
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รายงานประจำ�ปี 2561

0.0711

0.0696

4,488

การก�ำกับดูแลกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

รวม
จำ�นวนหุ้น
คู่สมรส และ สัดส่วน เพิ่ม/(ลด)
คู่สมรส และ สัดส่วน
กรรมการ/ บุตรที่ยัง การถือหุ้น กรรมการ/ บุตรที่ยัง การถือหุ้น ระหว่างปี
ร้อยละ
ร้อยละ
ไม่บรรลุ
ผู้บริหาร
ไม่บรรลุ
ผู้บริหาร
(หุ้น)
นิติภาวะ
นิติภาวะ
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
13. นายมนตรี นิธิกุล

13,522

-

0.0045

11,407

-

0.0038

2,115

14. นายจันดานา ลิยานาเก

18,613

-

0.0062

15,704

-

0.0053

2,909

15. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

-

-

-

-

-

-

-

16. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส

-

-

-

-

-

-

-

17. นายอมรศักดิ์ โตรส

14,196

-

0.0048

16,692

-

0.0056

2,496

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของปี 2560 และปี 2561 ค�ำนวณจากทุนจดทะเบียน 2,980 ล้านบาท ซึ่งเรียกช�ำระแล้ว 2,980 ล้านบาท

การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากการควบคุมดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในแล้ว การดูแล
เรื่องการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดูแลให้มี
การจั ด การและติ ด ตามรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ของ
ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การ
ท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด�ำเนินการและการ
เปิดเผยข้อมูล ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและเป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นส�ำคัญ โดยทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสีย
ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ฯ ได้กำ� หนดเรือ่ งความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ว ่ า “ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เ ป็ น
สถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัว จากการกระท�ำของเรา ทั้ง
ด้านการเงินหรือรูปแบบอืน่ แต่ผลประโยชน์ดงั กล่าวส่งผลกระทบ
หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พนักงานควร
หลี ก เลี่ ย งการกระท� ำ ใดๆ ที่ พ นั ก งานคิ ด ว่ า อาจเป็ น การขั ด
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
พนักงานควรรายงานให้หวั หน้างานทราบเพือ่ แก้ ไขสถานการณ์
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส”

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิให้บคุ ลากรทีเ่ ป็นผูเ้ กีย่ วข้อง
กับการอนุมัติหรือตัดสินใจสั่งซื้อสั่งจ้างมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
ทีต่ นหรือญาติของตนเข้าท�ำธุรกรรมกับบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั
ย่อยในรอบระยะ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา การเปิดเผยข้อมูลนีต้ อ้ งท�ำ
ปีละ 1 ครัง้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนีส้ ามารถกระท�ำโดยผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนนั้น ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา
หนึง่ แล้ว และบริษทั ฯ พบว่าพนักงานมีความตระหนักมากขึน้ ใน
ความส�ำคัญในเรือ่ งความโปร่งใส และการไม่ยงุ่ เกีย่ วกับกิจกรรม
ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
การรายงานการมีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ ให้กรรมการต้อง
รายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการพิ จ ารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง และคณะกรรมการบริษัท
ยั ง ได้ ดู แ ลให้ ก รรมการที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ใน
ลักษณะทีอ่ าจท�ำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็น
ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ และงดเว้ น จากการมี ส ่ ว นร่ ว มในการประชุ ม
พิจารณาในวาระนั้น นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงและส่งรายงานให้เลขานุการบริษัทจัดท�ำรายงาน
สรุป ให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้งด้วย
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หลักปฏิบัติ 6.4
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการ
คอร์รัปชัน
บริษทั ฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันตัง้ แต่
ปี 2555 และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรดังอุดมการณ์ทไี่ ม่อนุญาต
ให้มกี ารให้สนิ บนหรือคอร์รปั ชันอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด และ
ในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏิบัติ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต และได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
จากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ก่ อ นได้ รั บ การรั บ รองฐานะสมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและ
เตรียมความพร้อมของระบบระเบียบการปฏิบตั ภิ ายในให้ชดั เจน
และบังคับได้จริงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันภายใต้
กรอบของจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ที่ ผ ่ า นการ
พิจารณากลัน่ กรองและน�ำเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสี่ยงแล้ว และเพื่อให้นโยบายนี้มีผลบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิผล จึงได้กำ� หนดแนวทางในการติดตามผลการปฏิบตั กิ าร
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้
1) ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึง
บุคคลใด ๆ ทีเ่ ป็นตัวแทน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและปฏิบตั ติ น
ตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
2) ก�ำหนดแนวปฏิบตั ิในเรือ่ งของการบันทึกข้อมูลทางการเงิน
และมาตรการควบคุมภายใน โดยให้หน่วยงานบันทึกบัญชี
ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ล ทวนสอบเอกสารหลั ก ฐานแสดง
เหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกอย่าง
เคร่งครัด เช่น ห้ามมิให้มีการบันทึกรายการลับนอกบัญชี
ห้ามการปกปิดรายการจ่ายที่มิชอบ
3) ก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในท� ำ หน้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ และ
ท� ำ หน้ า ที่ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งเรื่ อ งการทุ จ ริ ต ตรวจสอบ
การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง และพฤติการณ์
ที่อาจน�ำไปสู่การทุจริตเป็นประจ�ำทุกปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง และทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอ
รายงานการประเมินผลต่อผูบ้ ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
บริษทั ตามล�ำดับ เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการจัดการควบคุมต่อไป
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4) หากกระบวนการเสาะหาข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลตรวจสอบ
หรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นมี มู ล เหตุ อั น เชื่ อ ว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต และ
คอร์ รั ป ชั น รวมถึ ง ฝ่ า ฝื น การกระท� ำ ผิ ด กฎหมายหรื อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะท�ำงานกลั่นกรอง
จะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง
เห็นสมควรเพือ่ ให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผูร้ อ้ งเรียน
หรือแจ้งเบาะแสจะสามารถมัน่ ใจได้วา่ การรายงานหรือแจ้ง
เบาะแสตามช่องทางดังกล่าวปลอดภัยและเป็นความลับ
มีความเป็นอิสระ และโปร่งใส คณะท�ำงานกลั่นกรองเป็น
ผู ้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและ
ความเสีย่ ง เพือ่ ท�ำหน้าที่ในการกลัน่ กรอง และจัดตัง้ ทีมงาน
เสาะหาข้อเท็จจริง รวมทัง้ สรุปรายละเอียดของเหตุดงั กล่าว
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยง และ
ก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณา
ข้อเสนอแนะ และด�ำเนินการแก้ ไขเยียวยาหรือด�ำเนินการ
ทางกฎหมายส�ำหรับการกระท�ำความผิดดังกล่าวต่อไป
5) บริษทั ฯ จัดให้มกี ารสือ่ สารแนวทางต่อต้านการให้สนิ บนและ
คอร์รัปชันอย่างเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอทั้งผ่านการฝึกอบรม
และแบบผ่านสือ่ ออนไลน์ อีกทัง้ การฝึกอบรมในเรือ่ งนโยบาย
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น นี้ ยั ง ถู ก บรรจุ ใ ห้ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และรวมถึงสื่อสาร
กับบรรดาผู้ขายสินค้า หรือผู้ ให้บริการ ผู้รับเหมา คู่ค้า
นับตั้งแต่เริ่มก่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จากนโยบายและ
แนวปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ มั่นใจ ได้ว่า บริษัทฯ
ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่าย
สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ที่มีกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การก� ำ กั บ ดู แ ลและควบคุ ม ดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น และติ ดตาม
ความเสี่ยงจากการ ทุจริตคอร์รัปชัน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน
และมีการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งการจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีภายนอก สอบทาน
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการด้วย
(รายละเอียดของนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันสามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ http://www.siamcitycement.com)

การก�ำกับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 6.5
กลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมี
การชี้เบาะแส
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการ
จัดการ โดยมีการบันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ ไขปัญหา และ
รายงานข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัด
ช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่า
หนึง่ ช่องทาง รวมทัง้ เปิดเผยช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนไว้ ใน
เว็บไซต์และรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน
ในกรณีที่มกี ารชี้เบาะแส โดยได้กำ� หนดให้มชี ่องทางในการแจ้ง
เบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด�ำเนินการ
และรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลได้ ให้มีมาตรการ
คุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนา
สุจริต
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
และแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
สามารถรายงานและแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิด หรือการ
ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ
การทุจริตงบการเงิน การติดสินบน และคอร์รปั ชัน การลักทรัพย์
การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ การบั น ทึ ก ผิ ด ทางบั ญ ชี การใช้
ทรัพย์สนิ และข้อมูลบริษทั ฯ ในทางทีผ่ ดิ การฝ่าฝืนนโยบายเกีย่ วกับ
การให้หรือรับของก�ำนัล การเลีย้ งรับรอง เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบ
ข้อมูลร้องเรียนตามกระบวนเสาะหาข้อเท็จจริง และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและ
ความเสี่ยง อีกทั้งยังได้ก�ำหนดกลไกส�ำหรับคุ้มครองผู้รายงาน
และแจ้งเบาะแสรวมถึงผู้ถูกร้องเรียนด้วย
ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up มี 4 ช่องทาง
ดังนี้
1. สายด่วน: 001 800 441 0657
2. Email: inseespeakup@expolink.co.uk
3. เว็บไซต์: wrs.expolink.co.uk/inseespeakup และ
4. แอปพลิเคชัน: “SpeakingUp” รหัสการเข้าถึง: InseeSpeakup
กระบวนการดังกล่าวจึงเป็นช่องทางและขั้นตอนที่ท�ำให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือที่ถูกละเมิดสิทธิต่อ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีผู้รับเรื่องร้องเรียน มีกระบวนการ
สอบสวน มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการ

จัดการเรื่องที่ร้องเรียน มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้อง
พนักงานหรือผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน มีการ
พัฒนาขัน้ ตอนการสืบหาข้อเท็จจริงในแต่ละเบาะแสทีไ่ ด้รบั แจ้ง
และจัดให้มี INSEE Speak Up Ambassador เพื่อเป็นตัวแทน
ของบริษัทฯ ในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสต่างๆ
นอกจากนี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
บริษัทได้ที่ companysecretary@siamcitycement.com
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำรงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงในเรื่อง
ของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี งั ค�ำมัน่ ว่าบริษทั ฯ จะเป็นองค์กร
ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และความโปร่งใส เช่นนี้
การแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจนั้น สามารถช่วยให้บริษัทฯ มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ
ได้รบั การคุม
้ ครองจากสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีเ่ หมาะสม

หลักปฏิบัติ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1
การจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการ
จัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วน
และทันเวลา ทั้งในส่วนของข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน เช่น ผลงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาของ
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และนโยบายสิง่ แวดล้อมและสังคม และการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่ก�ำหนดโดย
ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และมีจำ� นวน
เพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสาย
งานบั ญ ชี แ ละการเงิ น ผู ้ จั ด ท� ำ บั ญ ชี ผู ้ ต รวจสอบภายใน
เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีกระบวนการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินทีม
่ คี ณ
ุ ภาพ และมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลทีแ่ สดงในรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
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รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ
และต้องมีการรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินควบคู่รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจ�ำปี โดยในการ
ให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั ได้พจิ ารณาปัจจัย เรือ่ งผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุ ม ภายใน ความเห็ น ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นรายงาน
ทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับระบบควบคุม
ภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารใน
ช่องทางอื่น ๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และ
นโยบายของบริษัทฯ แล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง
งบการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ
จัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management
discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการ
เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี้ เพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบ
ข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและ
ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในแต่ ล ะไตรมาสได้ ดียิ่ ง ขึ้ น
นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว และในกรณี
ที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใด
รายหนึง่ เป็นการเฉพาะกรรมการรายนัน้ ต้องดูแลให้การเปิดเผย
ในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้อง

หลักปฏิบัติ 7.2
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและ
ประเมิ น ฐานะทางการเงิ น ของกิ จ การและมี ก ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยร่วมกับฝ่ายจัดการเพือ่ หาทาง
แก้ ไขโดยเร็วหากเริ่ มมี สั ญญาณบ่ ง ชี้ ถึง ปั ญหาสภาพคล่ อ ง
ทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3
การแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ในการอนุมัติการท�ำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า การท�ำ
รายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนิน
กิจการสภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการช�ำระหนี้
คณะกรรมการบริษทั ต้องดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ กิจการมีแผนในการ
แก้ ไขปัญหาหรือมีกลไกอืน่ ทีจ่ ะสามารถแก้ ไขปัญหาทางการเงิน
ได้ และติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจ
ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูล โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปัญหา โดยให้
ฝ่ายจัดการรายงาน สถานะอย่างสม�่ำเสมอ และคณะกรรมการ
บริษทั จะต้องมัน่ ใจได้วา่ การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ ไข
ปัญหาทางการเงินของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะด้วยวิธกี ารใดจะต้องเป็น
ไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4
การจัดท�ำรายงานความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเหมาะสมในการเปิดเผย
ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัตอิ ย่างเป็นธรรม และการเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยค�ำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศ
หรือในระดับสากล ซึ่งได้ก�ำหนดไว้เป็นนโยบายและเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษทั ได้ดแู ลให้ขอ้ มูลทีเ่ ปิดเผยเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
และสะท้อนการปฏิบัติที่จะน�ำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการ
อย่างยั่งยืนอยู่เสมอ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยจั ด การจั ด ให้ มี
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท�ำหน้าที่
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการท�ำหน้าที่ “ผูแ้ ถลงข่าว”
ของบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี
ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ท� ำ หน้ า ที่ นี้ ต ้ อ งท� ำ หน้ า ที่ ด ้ ว ยความ
ระมัดระวัง จึงได้ก�ำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่
รับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี น โยบายหรื อ แนวปฏิ บั ติ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สู ่ ส าธารณะ (Disclosure
Policy) และนโยบายหรือแนวปฏิบตั กิ ารสือ่ สาร (Communication
Policy) และจั ด ให้ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานเกี่ ย วกั บ “นั ก ลงทุ น
สัมพันธ์” (Investor Relations หรือ IR) เพื่อสื่อสารกับบุคคล
ภายนอก เช่ น ผู ้ ล งทุ น นั ก ลงทุ น สถาบั น นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป
นักวิเคราะห์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตาม
ความเหมาะสม เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดย
ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยต้องถูกต้อง ไม่ทำ� ให้สำ� คัญผิด และเพียงพอต่อ
การตัดสินใจของนักลงทุน และต้องมั่นใจได้ว่าการสื่อสารและ
การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม

การก�ำกับดูแลกิจการ

เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับ
และข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้
เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส
ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารส�ำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
และได้รบั ความสะดวกในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ฯ และ
ทีส่ ำ� คัญในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุม
หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้า
ในการสร้างสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ
มอบหมายให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานเกี่ ย วกั บ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนดูแลจัดกิจกรรม
อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการท�ำ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดสามารถดูได้
จากหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของรายงานประจ�ำปี)

หลักปฏิบัติ 7.5
ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ในปี 2561 ได้มีการพบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยได้มีการท�ำจดหมายข่าวราย
ไตรมาส นอกจากนั้นยังมีการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และมีการ
ตอบข้อซักถาม และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ และในกรณีที่นักลงทุนต้องการติดต่อ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ท่ีช่องทาง
ต่อไปนี้
ที่อยู่ 		 ฝ่ายการเงินและการควบคุม
				 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
				 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 11
				 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
				 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์		 +66 2797 7165
อีเมล		 kasem.makrailert @siamcitycement.com
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดทิศทางและ
สนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มหี ลักปฏิบตั ิ
ในการให้ข้อมูล นโยบายหรือหลักปฏิบัติการจัดการข้อมูลที่มี
ผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ ก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพือ่ ให้การสือ่ สารและการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม�่ำเสมอ เช่น การพบปะ

นักวิเคราะห์เกีย่ วกับผลประกอบการของบริษทั ฯ การท�ำจดหมายข่าว
เพื่อน�ำเสนอฐานะการเงินของบริษัทฯ เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 7.6
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล
นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและผ่านช่องทาง
ของ ตลท. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ ที่ www.siamcitycement.com ซึง่ มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและครบถ้วนตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน

หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1
การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น (รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน) อย่างเท่าเทียมกัน
โดยบริษัทฯ ต้องไม่กระท�ำการอันเป็นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิพนื้ ฐานตามกฎหมายและส่งเสริม
สนับสนุน อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ อันได้แก่
การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้
ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ การเลือกตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทุกรูปแบบ
และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือแก้ ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ ประเด็นทีก่ ำ� หนดในกฎหมาย
และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด�ำเนินงานของ
กิจการ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณา
และ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทดูแลสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น
โดยได้ก�ำหนดให้มีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอเพิ่ ม วาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธ
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ผูถ้ อื หุน้ ทราบ อีกทัง้ ได้กำ� หนดให้มกี ระบวนการในการทีจ่ ะท�ำให้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตั้ง
กรรมการ ซึ่งได้ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึง่ ถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่า
14,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ) ซึง่ เป็นจ�ำนวนหุน้ ทีต่ ำ�่ มาก อันเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์
แทนตนได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อน
วันประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่ง
ค�ำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ด้วย
ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั
ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเพิม่ วาระการประชุม ชือ่ บุคคลเพือ่
ด�ำรงต�ำเหน่งกรรมการ และส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 15 มกราคม
2562 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าที่ชัดเจน
และเผยแพร่ ห ลั ก เกณฑ์ ดัง กล่ า วบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
https://www.siamcitycement.com/th/investor/annual
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
แต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมี
ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
ได้มกี ารก�ำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรือ่ ง ๆ อย่างชัดเจน มีการ
ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้
บริษทั ฯ แจ้งก�ำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็น
ของคณะกรรมการต่อ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ก่อนวันประชุมนานเพียงพอ ซึ่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จัดท�ำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และ
เผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย

หลักปฏิบัติ 8.2
การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำ� ชีแ้ จงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือใน
เอกสารประกอบวาระการประชุม โดยไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็น
การจ� ำ กั ด โอกาสของผู ้ ถื อ หุ ้ น ในการศึ ก ษาสารสนเทศของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย
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(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่อ
อนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระ
ทีเ่ กีย่ วกับกรรมการ ได้แยกเรือ่ งการเลือกตัง้ กรรมการและ
การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูล
ประกอบ ในกรณีทเี่ สนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผล
และข้อมูลประกอบเช่นกัน
ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ - ระบุ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา
และการท�ำงาน จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัท
ทั่วไปที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาประเภทของกรรมการที่ เ สนอและในกรณี ที่
เป็นการเสนอชือ่ กรรมการเดิมกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
อีกครัง้ ให้ระบุขอ้ มูลการเข้าร่วมประชุมปีทผี่ า่ นมา และ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ค. วาระอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ - นโยบายและหลักเกณฑ์
ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ละต�ำแหน่ง
และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงิน
และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
ง. วาระแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี - ชือ่ ผูส้ อบบัญชี บริษทั ทีส่ งั กัด
ประสบการณ์ท�ำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอืน่ ๆ เช่น ขัน้ ตอนการออกเสียง
ลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุน้ แต่ละ
ประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่
ผูถ้ อื หุน้ ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะและแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การด�ำเนินการในวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
เอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
การก�ำหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม ได้คำ� นึงถึงความสะดวก
ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เป็นช่วงเวลาการประชุม

การก�ำกับดูแลกิจการ

ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานทีจ่ ดั ประชุม
ทีส่ ะดวกต่อการเดินทาง มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลไม่ให้มีการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นการ
จ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผถู้ อื หุน้ จนเกินควร
และได้ดแู ลให้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
อีกทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamcitycement.com) เพื่อให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ท างเลื อ กและได้ รั บ การอ� ำ นวยความสะดวกจาก
บริษทั ฯ ในกรณีทไี่ ม่สามารถเข้าประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ได้
ก� ำ หนดให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น หรื อ ผู ้ รั บ มอบฉั น ทะต้ อ งน� ำ เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ ในแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดเตรียมอากร
แสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะด้วย
คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ หรือบุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้ โดยสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใช้ ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะ
แบบ ข และเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดให้มีการติดต่อประสานงานระหว่าง
บริ ษั ท ฯ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประเภทสถาบั น และ/หรื อ คั ส โตเดี ย น
(custodian) ทีเ่ ป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้นกั ลงทุนต่างประเทศ
ในการตรวจสอบรายชื่อ จ�ำนวนหุ้น และเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะก่อนการประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารในวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
Barcode มาใช้ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพือ่ ให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นย�ำ และเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแล
ให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ จัดสรรเวลาส�ำหรับแต่ละวาระการประชุม
ทีก่ ำ� หนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งค�ำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญได้ กรรมการ
ในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมและในฐานะผูถ้ อื หุน้ จะไม่สนับสนุนการ
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้กรรมการทุกคน รวมทั้งคณะ
ผู้บริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถซั ก ถามในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องได้
บริษัทฯ ด�ำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม ประธานมอบหมายให้
เลขานุการบริษทั แจ้งจ�ำนวนและสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ อื หุน้ ทีม
่ อบฉันทะหลักเกณฑ์และ
วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้
ที่ประชุมทราบ รวมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น และในรายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มกี ารบันทึกค�ำถามค�ำตอบและผลคะแนน
ในแต่วาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็น
อย่างไร รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
และกรรมการที่ลาประชุมด้วย
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานเปิดให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็น ให้คำ� แนะน�ำ หรือซักถาม ประธานคณะกรรมการ
และสมาชิกคณะผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูต้ อบค�ำถาม พิจารณา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ด�ำเนินการต่อไป
ตามเหมาะสม
ในกรณีทวี่ าระใดมีหลายรายการ ประธานทีป่ ระชุมได้จดั ให้มกี าร
ลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ การลง
คะแนนเสียงด�ำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผูถ้ อื หุน้ มีอสิ ระ
ในการอนุมตั ิ ปฏิเสธ หรืองดเว้นการออกเสียงในแต่ละเรือ่ งของ
วาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและออกเสียง หนึง่ หุน้ นับเป็นหนึง่ เสียง ในกรณี
ที่นับคะแนนได้เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในวาระทีส่ ำ� คัญ และส่งเสริมให้มบี คุ คลทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูต้ รวจนับ
หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ
ให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ ในรายงาน
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและ
การจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยได้ดูแลให้บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภท
คะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ภายใน
วันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
ด�ำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น
หรือซักถาม มีการบันทึกค�ำถามค�ำตอบ และผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง
อย่างไร รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
และกรรมการที่ลาประชุมด้วย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ดู แ ลให้ ก ารจั ด ส่ ง ส� ำ เนารายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยดูแลให้รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นบันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริห ารที่เข้าประชุม และสัด ส่วน
กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการ
ลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นค�ำถามและค�ำตอบในที่ประชุมที่ส�ำคัญ

8. การปฏิบัติตามหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่น ๆ
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีใ นเรื่ อ งอื่ น ๆ
ในเรือ่ งการปกป้องสิทธิของผู้ถอื หุ้น การปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุ้น
ทุ ก กลุ ่ ม อย่ า งเท่ า เที ย มกั น บทบาทของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ มีดังนี้
1.		 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้น
ไขว้หรือการถือหุน้ แบบพีระมิดในกลุม่ บริษทั ฯ และไม่มี
โครงสร้างแบบกลุม่ ธุรกิจทีม่ กี ารท�ำรายการระหว่างกัน
ในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
2.		 บริษัทฯ มีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่
ออกแล้วทั้งหมด
3.		 บริษัทฯ เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ ในรายงานประจ�ำปีทุกปี

104

รายงานประจำ�ปี 2561

และคณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกัน
เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด
4.		 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ เปิ ด เผย
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ อย่างโปร่งใสโดยแจกแจงกลุม่ ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่และสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ฯ
ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีการเปิดเผยการถือหุ้นของ
กรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ ใน
รายงานประจ�ำปีทุกปี
5.		 ในกรณีทมี่ กี ารซือ้ คืนหุน้ ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะไม่ละเลย
ต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
6.		 บริษัทฯ ไม่มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
7.		 บริษัทฯ ไม่ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่าง
ผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ (ถ้ามี)
8.		 ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี หุ ้ น ประเภทเดี ย ว คื อ หุ ้ น สามั ญ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
9.		 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
10.		 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูก
ลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์
11.		 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การท�ำรายการระหว่างกัน หรือหลักเกณฑ์
การซื้อขายสินทรัพย์
12.		 บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานประจ�ำปี โดยมีการเปิดเผย GRI
Index
13.		 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านต่าง ๆ เช่น
				 (1) คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ดูแ ลให้ มี ก ารก� ำ หนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยในสถานที่ท�ำงาน และเปิดเผย
สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรือ
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ
		

การก�ำกับดูแลกิจการ

				 (2) การก�ำหนดวิธกี ารและแนวปฏิบตั ิในการไม่ละเมิด
ต่อเจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อภาระความ
รับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดมั่น
ในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือ และ
เป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
					

1. ปฏิบัติตามพันธสัญญา และเงื่อนไขการช�ำระ
หนีต้ า่ ง ๆ ทีต่ กลงไว้อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน
ทั้งในแง่การช�ำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยตาม
ก�ำหนดเวลา ดูแลหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน รวมถึง
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

					

2. บริหารจัดการเงินทุนให้มโี ครงสร้างทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงิน และความ
สามารถในการช�ำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ

					

3. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อหนึ่งข้อใดได้ หรือตามที่ตกลงไว้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ ไขปัญหา

14.		 ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่การเงิน
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดในบริการ บริษทั ฯ จัดให้มศี นู ย์บริการอินทรีที่ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลัง
การขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหา
และจัดให้มกี ระบวนการบริหารจัดการเพือ่ สร้างสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า คือจัดให้มีการส�ำรวจวัดผลของคุณภาพ
บริการต่อความผูกพันระยะยาวของลูกค้า (Net Promoter
Score หรือ NPS) เพื่อน�ำมาปรับปรุงการท�ำงานและ
การให้บริการเพือ่ ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้
สูงขึน้ และความรูส้ กึ โดยรวมว่าจะสนับสนุนบริษทั ฯ ต่อ
ไปหรือไม่ ในระดับใด ลูกค้าของบริษทั ฯ จึงมัน่ ใจได้วา่
การบริการหลังการขาย การดูแลใกล้ชิดต่อคุณภาพ
สินค้า ท�ำให้สนิ ค้าของบริษทั ฯ เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า
จนเกิดความภักดีต่อตราสินค้าของบริษัทฯ จากระดับ
การเป็นผู้สนับสนุนองค์กร (Net Promoter Score
หรือ NPS) ของปี 2561 ซึ่งรักษาระดับที่ดีไว้อย่าง
ต่อเนื่อง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

				 (3) การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเคารพสิ ท ธิ ใ น
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลอืน่ โดยมีนโยบาย
ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลอื่นใดที่
กระท�ำการในนามของบริษัทฯ เคารพและปกป้อง
และหลีกเลีย่ งการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาของบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระท�ำการ
ในนามของบริษัทฯ จะต้องปกป้องและตรวจสอบ
ดูแลทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดไว้ ในหลักในการ
ปฏิ บั ติ “จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ” ขององค์ ก ร
รวมถึ ง ก� ำ หนดไว้ ในนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
นโยบายการใช้ ง านทรั พ ย์ สิ น ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม นโยบายการจ�ำแนกชัน้
ความลับและจัดการข้อมูล เป็นต้น
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดระยะเวลา 49 ปีทผี่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั โดยยึดมัน่ ในแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียส�ำคัญทุกฝ่าย รวมถึงการสร้าง
คุณค่าให้กบั สังคม ตลอดจนสิง่ แวดล้อม โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
หลักธรรมาภิบาลทีด่ ีในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าจะเป็น
รากฐานของการเจริญก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ไว้เป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินงาน ทัง้ หมด 7 ประการส�ำคัญ
ดังนี้
1. การประกอบกิจการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี เพือ่
ให้เกิดความโปร่งใส เคารพในสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน
2. การดูแลพนักงาน และเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎหมายแรงงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การดูแลและใส่ ใจในลูกค้า (Customer) และผู้จัดหาสินค้า
(Supplier) โดยรับฟังความคิดเห็น เพือ่ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันกับ
ผู้จัดหาสินค้าอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างมูลค่าร่วมกัน
4. ความใส่ ใจในสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ส่งเสริมและให้ความส�ำคัญกับการปกป้องสิง่ แวดล้อม และ
ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยยึดมาตรฐาน
สูงสุดในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
5. การใส่ ใจในชุมชน และการพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ในทุกชุมชนในพืน้ ทีป่ ระกอบการ
และสาธารณชนโดยรวม
6. การก�ำกับดูแล และรายงาน ให้มกี ารติดตามดูแลและรายงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน รวมถึงทางด้าน
สังคม ให้สาธารณชนรับทราบทางช่องทางต่าง ๆ เพือ่ รับฟัง
ข้อคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และน�ำข้อเสนอแนะเหล่านัน้
มาพิจารณา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน โดยจะด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และมีจรรยาบรรณ รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนด ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
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การให้ความส�ำคัญและการส่งเสริมความผูกพัน
กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษัทฯ เชื่อว่าการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย
ส�ำคัญถือเป็นรากฐานส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ
ก�ำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดกว้างและ
สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ ได้มาซึง่ ข้อมูล ความคิดเห็น และความผูกพัน
ที่ดีต่อกันอันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ดังต่อไปนี้
รากฐานส�ำคัญให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ ด�ำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง
ท�ำให้ธรุ กิจสามารถก�ำหนดนโยบาย แผนงานต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการท�ำงาน หรือในการแก้ ไขปัญหา
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ และสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนด และวิเคราะห์ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย รวมถึงการสือ่ สารสร้างความผูกพันกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ส�ำคัญไว้เป็นแนวทาง และมีการน�ำข้อมูล ความเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียเหล่านั้น มาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนกลยุทธ์ และ
กิจกรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
โดยสรุปบริษัทฯ มีเป้าหมายและแนวทางการสร้างความผูกพัน
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ ดังนี้

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลูกคา

ตอบสนองทุกความตองการเพ�อ่ เปนสวนหนึง�
ของความสำเร�จลูกคา
แนวทางการสรางความผูกพันที�สำคัญ
• การสำรวจความคิ ด เห็ น ลู ก ค า อย า ง
สม่ำเสมอ
• การจัดการประชุมกลุม ยอย และการเยีย� ม
เยียนลูกคาอยางสม่ำเสมอ
• การพัฒนาชองทางการสือ� สาร การทำธุรกิจ
ยอยดวยระบบออนไลน เพื�อความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน�
• การพัฒนาผลิตภัณฑ

พนักงาน

ดูแลพนักงานใหมีสภาพแวดลอมและความ
ปลอดภัยทีด� ใี นการทำงาน รวมถึงความเปนอยู
ที � ด ี ตลอดจนโอกาสในการพั ฒ นาความ
กาวหนาในการทำงาน

ชุมชน

ดำเนินงานดานความร�บผิดชอบตอชุมชน
ทั�ง CSR-In Process คือ การปองกันหร�อ
ลดผลกระทบจากการดำเนินงานที�มีตอ
ชุมชนรวมถึงการทำโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาอยางยั�งยืนตาง ๆ ของชุมชน หร�อ
ที � เ ร� ย กว า CSR-After Process อย า ง
ตอเนื�อง
แนวทางการสรางความผูกพันที�สำคัญ

• การสำรวจความคิดเห็นชุมชนอยางเปน
ทางการเปนประจำ
• การพัฒนาชองทางสื�อสาร ทั�งที�เปนทาง
การและไมเปนทางการ
• การเปดใหผูนำชุมชน และประชาชนเขา
เยี�ยมชมโรงงาน
• สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาและบริหารโครงการสำคัญตางๆ
• การจั ด ตั � ง กองทุ น พั ฒ นาชุ ม ชนและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนคณะกรรมการ
ที�ปรึกษา (Advisory Panel) ดานการ
สรางสัมพันธภาพกับชุมชน

ภาคราชการ
และองคกรภายนอก

การปฏิบัติตามกฎหมาย และการใหความ
รวมมือกับทางราชการ ตลอดจนมองหา
โอกาสในการมีสวนรวมใหการสนับสนุน
กิจกรรม หร�อโครงการตาง ๆ ทีเ� ปนประโยชน
ตอสังคมและประเทศชาติ
แนวทางการสรางความผูกพันที�สำคัญ

• ศึกษากฎหมาย และการดำเนินงานทุก
ด า นให ส อดคล อ งกั บ ข อ กำหนดของ
กฎหมาย
• การเขารวมประชุม สัมมนา แลกเปลีย� น
ขอคิดเห็นกับทางราชการพรอมกับการ
ใหการสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ
หรือสัมมนาตางๆ
• การมีสวนรวมสนับสนุน หรือดำเนิน
โครงการเพื�อสังคม ประเทศชาติของ
ทางราชการ หรือองคกรภายนอกตางๆ
เชน มูลนิธิชัยพัฒนา

แนวทางการสรางความผูกพันที�สำคัญ

• การพัฒนาใหผูบังคับบัญชามีภาวะผูนำ
ใสใจดูแลพนักงาน
• การสงเสริมการมีสว นรวม และการสือ� สาร
แบบสองทางในองคกร
• พั ฒ นาสภาพแวดล อ ม และวั ฒ นธรรม
ความปลอดภัยในการทำงาน
• สำรวจความคิดเห็นพนักงานเปนประจำ

ผูถือหุน

ดำเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาลพรอมไป
กั บ การเจร� ญ ก า วหน า อย า งยั � ง ยื น ให ก ั บ
องคกร
แนวทางการสรางความผูกพันที�สำคัญ

สื�อมวลชน
ผูจัดหาสินคา
และบร�การ

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

• การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณ
ของผูจัดหาสินคาและบริการ (Supplier
Code of Conduct)
• การประกาศนโยบายการจัดหาอยาง
ยัง� ยืน และการนำไปปฏิบตั ิ (Sustainable
Procurement & Guidelines)
• การจัดประชุมเพื�อการสื�อสารที�ดี และ
การฝกอบรมพัฒนาดานตางๆ

เพ�อ่ ใหสอ�ื มวลชนตาง ๆ มีความเขาใจทีด� ตี อ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ฯ รวมถึงนโยบาย
และโครงการสำคัญตาง ๆ ทำใหสามารถสือ� สาร
ไดถกู ตอง และเหมาะสมตอไปยังผูม สี ว นไดเสีย
และสังคมโดยทั�วไป
แนวทางการสรางความผูกพันที�สำคัญ

• การสนั บ สนุ น ข อ มู ล ข า วสาร ผลการ
ดำเนินงาน และความกาวหนาในโครงการ
สำคั ญ ต า งๆ ให ก ั บ สื � อ มวลชนอย า ง
สม่ำเสมอ
• การเป ด โอกาสให ส ื � อ มวลชนเข า พบ
ผูบ ริหาร เยีย� มชมโรงงาน รวมถึงการทำ
กิจกรรมเพือ� สังคม และสิง่ แวดลอมรวมกัน
อยูเสมอ

• การประชุมผูถือหุนประจำป
• การสื � อ สาร และการจั ด กิ จ กรรมดู ง าน
รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม CSR
หรือดานอนุรักษสิ่งแวดลอมตางๆ อยาง
สม่ำเสมอ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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พนั ก งานที่ เ ข้ า ใหม่ ใ นทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเข้ า ใจถึ ง
แนวปฏิบตั ิในการท�ำธุรกิจกับผูม
้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม
่ และเพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าพนักงานของบริษทั ฯ จะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์
สุจริตและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

การด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ โดยให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในช่วงปีทผี่ า่ นมา
บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

ผลการประเมินมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการ ระดับ “ดีเลิศ”
เป็นปีที่ 3
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ระดับ ‘ดีเลิศ’ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน (CAC - Collective Action Coalition against
corruption)
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองให้เป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบตั ิในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 18
สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยในปี 2561
บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญในการสือ่ สารและจัดอบรมเกีย่ วกับ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมุง่ เน้นให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบัติหน้าที่และด�ำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างโปร่งใส

คูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct)  
กุญแจส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจในภูมิภาค
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้บงั คับใช้คมู่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งกั บ บริ ษั ท ในกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในประเทศไทยและ
ในภูมิภาค เช่น ศรีลังกา เวียดนาม บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมคู่มือจรรยาทางธุรกิจ ให้กับ
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รายงานประจำ�ปี 2561

และเพือ่ เป็นการสนับสนุนความมุง่ มัน่ ในการให้บริการแก่ลกู ค้า
และการท�ำงานร่วมกับพันธมิตรของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส
ซือ่ สัตย์สจุ ริต บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดนโยบาย “No-Gift Policy”
โดยขอความร่ ว มมื อ จากพนั ก งานและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ
ปฏิเสธการรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก หรือผลประโยชน์อนื่ ใด และ
ในกรณีทไี่ ด้มกี ารรับของมา พนักงานจะต้องรายงานการรับของ
ในช่องทาง “E-Gift Disclosure” เพื่อแสดงความโปร่งใสของ
พนักงานเอง

ช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในระดับภูมิภาค
(INSEE Speak Up)
ในปี 2561 บริษทั ฯ ยังคงด�ำเนินการให้บริการช่องทางร้องเรียน
และแจ้งเบาะแส ที่เรียกว่า “INSEE Speak Up” ครอบคลุมใน
ทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ มีการด�ำเนินการอยู่ ช่องทาง INSEE Speak Up
ให้ บ ริ ก ารโดยบุ ค คลภายนอกที่ เ ป็ น อิ ส ระ และมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกลัน่ กรองข้อร้องเรียนทีเ่ ป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และสอบสวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
เข้ามา เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน การก�ำกับดูแล และ
วัฒนธรรมของบริษัทฯ

การควบคุมก�ำกับดูแล
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ของการควบคุมก�ำกับดูแล ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใน
ประเทศไทย และบริษัทย่อยในต่างประเทศ นอกเหนือไปจาก
การจัดระบบการควบคุมก�ำกับดูแลแล้ว บริษัทฯ ได้ท�ำรายงาน
Compliance Dashboard และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการ
ควบคุมก�ำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่จะมีการฝ่าฝืนกฎหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคม และ
ชุมชนที่ส�ำคัญในปี 2561

สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
(INSEE Green Park)

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนพัฒนาการ
ของสังคมโดยภาพรวม ทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชน
โดยรอบหน่วยผลิตในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าไปด�ำเนินการ
โดยบริษัทฯ จะศึกษาความต้องการ ความคาดหวังของสังคม
และชุมชน และน�ำมาก�ำหนดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งที่เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ด�ำเนินธุรกิจ (CSR-In Process) รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ (CSR-After
Process) โดยอาศัยองค์ความรู้ ความช�ำนาญ และทรัพยากร
ของบริษัทฯ เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการให้การสนับสนุนเพื่อให้
สังคมและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาของ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ซึง่ โครงการต่าง ๆ ของเราส่วนใหญ่ มีลกั ษณะ
เป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “เพื่อโลกน่าอยู่
คู่หัวใจสีเขียว”

บริษัทฯ ได้จัดสร้างสวนมิ่งมงคลฯ ขึ้นบนพื้นที่ของบริษัทฯ
ติ ด กั บ ถนนมิ ต รภาพ อ� ำ เภอแก่ ง คอย จั ง หวั ด สระบุ รี
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อสะท้อนถึง
ปรัชญาส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ที่ใส่ใจถึงเรือ่ ง
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ปัจจุบนั สวนมิง่ มงคลฯ ได้ชว่ ย
สร้างคุณค่าให้กบั ประชาชนในท้องถิน่ ในการน�ำสินค้า OTOP
มาจ�ำหน่ายเพือ่ เพิม่ รายได้ เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้
ออกก�ำลังกายและท�ำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็นจุดพักรถ
ให้ กั บ ประชาชนที่ เ ดิ น ทาง ตลอดจนเป็ น สวนสาธารณะ
ต้นแบบด้านความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ถือเป็นห้องเรียน
สีเขียวทีช่ ว่ ยให้ความรู้ และส่งเสริมจิตส�ำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม
ให้กบั ประชาชน และเยาวชนทัว่ ไป โดยสวนมิง่ มงคลฯ ถือเป็น
สวนสาธารณะต้นแบบที่ได้รับรางวัล Thailand Energy
Awards จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy
Awards ในปี 2558 ระดั บ ดี เ ด่ น ด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคาร
ออกแบบ ส�ำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building)

โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคมในระดับประเทศ
(CSR at Large)
โครงการโรงเรียนสีเขียว (INSEE Green School)
ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เพื่อสนับสนุน
พั ฒ นาการด้ า นการศึ ก ษาให้ กั บ สั ง คมไทย โดยบริ ษั ท ฯ
ได้รว่ มมือกับกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ในการ
ปรับปรุงหรือสร้างสถานศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนในพื้นที่
ห่างไกลความเจริญ และเพื่อสนองแนวพระราชด�ำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปี
2561 บริษัทฯ ได้เริ่มท�ำการก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่ที่
บ้านห้วยปุ้ม อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา โดยมุ่งหวัง
ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กในชุมชน และเป็น
ศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม โดยอาคารเรียนทีบ่ า้ นห้วยปุม
้ นี้ ถือเป็นอาคาร
เรียนแห่งที่ 31 ในช่วงระยะเวลา 9 ปีของโครงการโรงเรียน
สีเขียว และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของโครงการฯ มีเด็ก
ทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีห่ า่ งไกลความเจริญมากกว่า 50,000 คน
ที่ได้รับประโยชน์ด้านการศึกษาจากโครงการนี้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ อินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
(INSEE Artificial Reef)
เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในการฟื ้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและ
ทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ ตามแนวชายฝั ่ ง ทะเลให้ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์ขึ้น ด้วยการน�ำคอนกรีตที่เหลือคืนจากลูกค้ามา
ขึ้นรูปเป็นบ้านปะการังเทียม ตามแนวคิด CSR ที่เรียกว่า
การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV)
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยคืนความสมบูรณ์ ให้กับท้องทะเลไทย
ช่วยความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของอาชีพประมงชายฝัง่ และยังช่วย
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการจัดการเศษคอนกรีตเหลือใช้
ด้วยการน�ำไปฝังกลบอีกด้วย โดยในต้นปี 2561 บริษัทฯ
ได้ ท� ำ การส่ ง มอบและวางบ้ า นปะการั ง เที ย มลงในทะเล
บริเวณเกาะมันนอก จังหวัดระยอง จ�ำนวน 200 แท่ง

“การฝึกทักษะการติดตั้งผนัง-พื้นไม้คอนวูด”
(Conwood Wall - Deck Installation Training)
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้
และได้ฝึกปฏิบัติการติดตั้งไม้ผนังและพื้นด้วยผลิตภัณฑ์
คอนวูด เพื่อเสริมทักษะฝีมือให้มีความเชี่ยวชาญ จ�ำนวน
18 ชัว่ โมง ซึง่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รบั วุฒบิ ตั รร่วมระหว่าง
บริ ษั ท ฯ กั บ กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กระทรวงแรงงาน
สร้างโอกาสในการมีงานท�ำ และเพิ่มรายได้ ให้แก่กลุ่มผู้ที่มี
รายได้น้อย สนองตอบต่อนโยบายภาครัฐในการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศไทยด้านสาขา
วิชาชีพก่อสร้างอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ยกระดับฝีมอื แรงงานไทย
ทั้งนี้ มีช่างและแรงงานไทยที่ผ่านการอบรมในปี 2561
ไปแล้วกว่า 300 คน
โครงการสนั บ สนุ น การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ สาขาช่ า ง
ก่อสร้างทักษะงานปูน และงานคอนกรีต        

โครงการ “อินทรีผู้เชี่ยวชาญ แบ่งปันความรู้”
(INSEE Share) ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลักๆ คือ
“อินทรีหว่ งใย...ปลอดภัยไปด้วยกัน” (INSEE Safety First)
ด้วยบริษทั ฯ มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยเป็น
ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล รวมถึ ง มี พ นั ก งานที่ มี ค วามรู ้
ความช�ำนาญเกีย่ วกับความปลอดภัยในการท�ำงาน จึงจัดให้
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานให้กับแรงงานไทยและ
กลุ่มนักศึกษาอาชีวะในวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในความปลอดภัยระดับพื้นฐาน รวมถึงการ
กระตุ้นให้เกิดจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย ไม่เฉพาะใน
สถานที่ท�ำงานเท่านั้น แต่รวมถึงการปฏิบัติตนที่บ้านและ
บนท้องถนน โดยเฉพาะในปี 2561 นี้ได้มีการเสริมความรู้
เรื่องกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่แรงงาน
ควรรู ้ ซึ่ ง มี ผู ้ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมไปแล้ ว กว่ า 3,000 คน
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ
ในหลายจังหวัดของประเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ช่างก่อสร้าง สาขางานปูน และงานคอนกรีต ทั้งในระดับ
ภู มิ ภ าคและระดั บ ชาติ ข องวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ในสั ง กั ด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในเวทีนี้มากกว่า 30,000 คน โดยมุ่งหวังยกระดับทักษะ
งานปู น และงานคอนกรี ต ของนั ก ศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐาน
ทัดเทียมระดับสากล โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขัน รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์
และของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท ส�ำหรับการ
แข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ในปีนี้ผู้เข้า
แข่งขันจะได้มโี อกาสทดลองใช้งานปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ของ
บริษัทฯ ท�ำให้ผู้เข้าแข่งขันได้รู้จักวัสดุและการใช้งานเพื่อ
เป็นทางเลือกมากขึน้ คือ ปูนไฮโดรลิคซีเมนต์ หรือปูนอินทรี
เพชรพลัส
กิจกรรม ชมรมโลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว
(Green Heart Club)
บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมโลกน่าอยู่ คู่หัวใจ
สีเขียว (Green Heart Club) ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งการที่พนักงานมีจิตอาสาได้
ไปร่วมท�ำกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากจะได้ความภาคภูมิ ใจ
ที่ได้ท�ำประโยชน์ ให้แก่สังคมและชุมชนแล้ว ยังส่งเสริม
การท�ำงานเป็นทีม และความผูกพันกันในระหว่างพนักงาน
และระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมของชมรมฯ ปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ได้จัดในปี
2561 คือ กิจกรรม “อินทรีอาสามาด้วยใจสร้างให้ด้วยรัก”
เป็นกิจกรรมสร้างฝายเขตป่าชุมชน ณ ส�ำนักสงฆ์พหุ างนาค
จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม “จิตอาสาท�ำนาอินทรี” ให้พนักงาน
ได้ ร ่ ว มกั น ปลู ก ข้ า วแบบปลอดสารพิ ษ ที่ ส วนมิ่ ง มงคลฯ
จังหวัดสระบุรี กิจกรรม “อินทรีอาสามาท�ำดี” โดยพนักงาน
ได้รว่ มกันเทคอนกรีตเพือ่ ท�ำทางเดินเข้าโรงเรียน พร้อมทัง้
ให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนเกีย่ วกับขยะและการคัดแยก ณ โรงเรียน
วัดทองเลื่อน จังหวัดอ่างทอง และกิจกรรมสุดท้ายส�ำหรับ
ปี 2561 คือกิจกรรม “Green Heart Run & Ride” กิจกรรม
เพื่อพนักงานที่ชื่นชอบการออกก�ำลังกายด้วยการวิ่งและ
ปัน่ จักรยาน ในเส้นทางสวนมิง่ มงคลฯ - ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าสระบุรี นอกจากได้ออกก�ำลังกายแล้ว พนักงาน
ยังได้รว่ มกันอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมด้วยการปลูกป่า สร้างฝาย
และท�ำแนวกันไฟป่าอีกด้วย

โครงการอินทรีเพือ่ ความยัง่ ยืน 2561 (INSEE Care 2018)
บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับ
พนักงานที่รับผิดชอบงานด้าน CSR และงานชุมชนสัมพันธ์
ของทุ ก บริ ษั ท ในกลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นระหว่าง
หน่วยงาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของทุกบริษทั ในกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จะเป็น
ไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นอกจากนัน้ ยังได้รบั
ความรู้ ใหม่ๆ ให้ทราบถึงพัฒนาการของงาน CSR และ
ทิศทางในอนาคตเพื่อปรับแนวคิดและกลยุทธ์ ในการท�ำ
โครงการต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดคุณค่าร่วมสูงสุดทัง้ กับชุมชน สังคม
และองค์กร นอกจากนัน้ ยังมีการไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
ชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่คุ้งบางกะเจ้า
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ น�ำมาประยุกต์
ใช้ ในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทีย่ ง่ั ยืนอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคมในระดับชุมชน โดย
รอบหน่วยผลิต (Community Relations)
บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ การให้ความส�ำคัญกับการสร้างความผูกพัน
ที่ดีกับชุมชนโดยรอบของหน่วยผลิตที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยมุ่ง
ด�ำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุน
พัฒนาการของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 ได้มีการด�ำเนินโครงการ
ส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง และโครงการที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้น
แนวทางการพัฒนาชุมชนบนหลักพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
และในปี 2561 นี้ โรงงานในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
ทีจ่ งั หวัดสระบุรี ทัง้ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทกุ โรงงาน โรงงานผลิต
อินทรีมอร์ตาร์ โรงงานอินทรี อีโคไซเคิล และบริษัท สยามซิตี้
พาวเวอร์ จ�ำกัด (โรงไฟฟ้าจากลมร้อน) ทุกโรงงานได้รับรางวัล
CSR-DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม นั บ เป็ น ความส� ำเร็ จ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ ำ� คัญของบริษทั ในกลุม
่ บริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวง
โดยสรุปในปี 2561 มีการด�ำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาการ
ของชุมชนที่ส�ำคัญ ดังนี้
โครงการหมู่บ้านสีเขียว (INSEE Green Village)
เป็นโครงการต่อเนื่องที่ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 โดย
ได้มีการขยายผลโครงการภายใต้บริบทและความต้องการ
ของหมู่บ้านที่แตกต่างกันออกไป กิจกรรมประกอบด้วย
การอบรมให้ความรู้ “สีเขียว” การปลูกต้นไม้เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
การจัดการระบบน�้ำดื่มน�้ำใช้ การคัดแยกขยะและจัดตั้ง
ธนาคารขยะของหมู่บ้าน ในปี 2561 ได้ขยายกิจกรรม
เพิ่มเติมที่หมู่ที่ 1 ในกิจกรรม “เรือนเพาะช�ำกล้าไม้เพื่อการ
ฟื้นฟูเหมืองแร่ ปูนอินทรี” โดยมีกลุ่มเยาวชนหมู่ที่ 1 เป็น
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ผูด้ ำ� เนินการ ผลผลิตจากกิจกรรมนีจ้ ะป้อนให้แก่ฝา่ ยเหมือง
วัตถุดิบของปูนอินทรี ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน
ได้อีกทางหนึ่ง กิจกรรม “บ้านน่าอยู่ คู่ผักปลอดสาร” ได้
ด�ำเนินการที่หมู่ที่ 4 และ 5 ต�ำบลทับกวาง มีผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 30 ครอบครัว เป็นการส่งเสริมการออกแบบ
พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยที่ มี จ� ำ กั ด เพื่ อ จั ด ท� ำ แปลงปลู ก ผั ก สวนครั ว
ปลอดสารพิษ พร้อมน�ำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงตกแต่ง
แปลงปลูก นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรม “ครอบครัวนักอนุรกั ษ์”
ซึง่ ด�ำเนินการที่ หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลทับกวาง โดยร่วมมือกับบริษทั
สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด ให้ความรู้แนะแนวคิดเรื่องการ
ลดใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนจากการปรับพฤติกรรม
ในชีวิตประจ�ำวัน โดยจัดการประกวดการลดใช้ ไฟฟ้า ซึ่ง
ในระยะที่หนึ่งนี้ ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถลด
ค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 37 ตลอดระยะเวลาสี่เดือน
โครงการอินทรีค่ายเยาวชนทับกวาง
โครงการพั ฒ นาเยาวชนเริ่ ม ต้ น ในปลายปี 2556 โดย
ปูนอินทรีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เยาวชน
ทับกวางอายุระหว่าง 9 - 20 ปีเพื่อสร้างจิตส�ำนึกการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท�ำกิจกรรมสีเขียว ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนต�ำบลทับกวาง

โดยในปี 2561 ได้ดำ� เนินกิจกรรมค่ายเยาวชนจ�ำนวนสองค่าย
ได้แก่ ค่ายเยาวชนทับกวางจิตอาสา เพือ่ เปิดพืน้ ที่ให้เยาวชน
ได้แสดงความคิดเห็นและร่วมออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนตามศักยภาพและความสามารถของตน มีเยาวชน
สนใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 80 คน และค่ า ยเยาวชนรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ สร้างเสริมจิตส�ำนึกและความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเยาวชน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของพนักงานปูนอินทรีในการร่วมถ่ายทอดความรู้
และปลูกฝังวัฒนธรรมหัวใจสีเขียว (Green Heart) มี
เยาวชนเข้าร่วมค่ายนี้ 78 คน
กองทุนพัฒนาชุมชนและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีต่ ำ� บลทับกวาง
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (กพปน.)
เป็นโครงการที่ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและย่างเข้าปีที่
10 กพปน. เป็นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ และด�ำเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการร่วม โดยมีกรรมการภาคประชาชนที่มาจาก
การเลือกตั้งเพื่อเข้ามาบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา
ชุมชนในเขตต�ำบลทับกวาง ทีบ่ ริษทั ฯ จัดสนับสนุนให้รายปี
กรรมการกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากแต่ละหมู่บ้าน
จะท�ำหน้าที่ ในการประสานงาน จัดท�ำประชาคมในแต่ละ
หมูบ่ า้ นเพือ่ จัดท�ำโครงการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการ
จากภาครัฐและจากบริษัทฯ เข้าร่วมด้วย โครงการส�ำคัญๆ
ที่ด�ำเนินการในปี 2561 นี้ ประกอบไปด้วย โครงการด้าน
การดูแลและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของชุมชน การปรับภูมทิ ศั น์
ของชุมชน โครงการด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน รวมทั้งการสนับสนุน
ครอบครัวผูเ้ สียชีวติ ในลักษณะฌาปนกิจสงเคราะห์
โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับ
นักเรียนประถมศึกษา
ด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ จัดครูอาสาสมัครชาวต่างชาติสอนเสริมวิชาภาษา
อังกฤษรายสัปดาห์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5-6 ใน 8 โรงเรียนเขตต�ำบลทับกวางและต�ำบลบ้านป่า
อ� ำ เภอแก่ ง คอย จั ง หวั ด สระบุ รี รวมนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการกว่า 300 คน ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการช่วยยกระดับความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน
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รายงานประจำ�ปี 2561

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SD Roadmap)
จากการศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ ที่มีต่อ
ธุรกิจของเราในประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน รวมถึงการ
พิจารณาเปรียบเทียบ ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้น
ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในระดับโลก บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
หัวข้อส�ำคัญด้านความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นทั้งหมด 6 หัวข้อ และมี
เป้าหมายในระยะยาว ในช่วงปี 2552 ถึงปี 2563 เพื่อที่จะสร้าง
คุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วงทีผ่ า่ นมา แผนงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยรวมของบริษทั ฯ
มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่น่าพอใจ แม้ว่าในบางหัวข้อจะ
มีผลงานต�่ำกว่าแผนงานที่ก�ำหนด อันเนื่องจากปัจจัยภายนอก
ที่มีความท้าทายมากขึ้น และยากต่อการควบคุม อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการ และพัฒนาให้แผนงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเรา มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง
ต่อไปในอนาคต

			 การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ
บริษัทฯ มีอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2561
เท่ากับ 695 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ ซึง่ เป็นปีทบี่ ริษทั ฯ มีผลงาน
การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สอู่ ากาศดีขนึ้ จาก
ในช่วงปีที่ผ่าน ๆ มาอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยมีสาเหตุส�ำคัญจาก
การทีบ่ ริษทั ฯ สามารถใช้เชือ้ เพลิงทดแทน (Alternative Fuels)
ได้มากขึ้น จากโครงการรื้อร่อนขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ
ขยะชุมชน (RDF Project) มาใช้เป็นเชือ้ เพลิงทดแทน และสาเหตุ
ส�ำคัญอีกประการหนึง่ มาจากนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและการส่งเสริมการใช้งาน
มากขึ้น เรียกว่า ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิค (Hydraulic Cement)
ซึ่งมีอัตราส่วนผสมของปูนเม็ด (% Clinker Factor) ที่ลดลง
ท�ำให้มคี วามเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ โดยทีม
่ คี ณ
ุ สมบัติ
ในการใช้งานที่ดีขึ้น
โดยสรุปรวม ผลงานการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สูอ่ ากาศ ตัง้ แต่ปฐี าน 2550 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ สามารถลดได้แล้ว
55 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ หรือลดลงแล้วร้อยละ 7.3 ถึงแม้ว่า
ยังห่างจากเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563
อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ใส่ ใ จด� ำ เนิ น งานเรื่ อ งนี้
อย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคต
			 การส่งเสริมจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
			 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวคิด “โลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” (Green
Heart) เพือ่ รณรงค์กจิ กรรมเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญ ได้แก่ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า
คูค่ า้ มาตัง้ แต่ ปี 2552 ซึง่ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี จนเป็น
ผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทย
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ระดั บ 5
“เครือข่ายสีเขียว” (Green Industry Level 5 - Green Network)
ส�ำหรับทุกโรงงานผลิตตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการด�ำเนินงาน
และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งจนได้รบั การตรวจประเมินเพือ่ ต่ออายุ
มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับที่ 5 ในปี 2561 และได้รบั การรับรอง
อีกครั้ง ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ให้กบั หน่วยงานของรัฐ และเอกชนหลายหน่วยงาน
ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานด้านนี้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
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			 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
บริษทั ฯ เชือ่ ว่า การได้รบั การยอมรับ สนับสนุนจากชุมชนรอบด้าน
ทีโ่ รงงาน หรือหน่วยผลิตทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ อยู่ คือ ใบอนุญาตทีแ่ ท้จริง
ในการประกอบกิจการ (License to Operate) โดยบริษัทฯ
มีนโยบายก�ำหนดให้ทกุ หน่วยผลิตของทุกบริษทั ฯ ในกลุม่ บริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวง ต้องมีการจัดท�ำแผนงานประจ�ำปี ในการ
สร้างความผูกพันกับชุมชน โดยมุง่ เน้นทัง้ CSR -In Process และ
CSR-After Process รวมถึ ง การมี ก ารสื่ อ สารที่ ดีกั บ ชุ ม ชน
โดยในการด�ำเนินงานของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่าง ๆ บริษทั ฯ มุง่ เน้นที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดความผูกพันและความยั่งยืนของ
โครงการต่าง ๆ

			 การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2561 นี้ โรงงานของบริษทั ฯ ทีจ่ งั หวัดสระบุรี ทัง้ โรงงาน
ผลิตปูนซีเมนต์ทุกโรงงาน โรงงานผลิตอินทรีมอร์ตาร์ โรงงาน
อินทรี อีโคไซเคิล และบริษทั สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด (โรงไฟฟ้า
จากลมร้อน) ทุกโรงงานได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous
Award 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
นับเป็นความส�ำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้าง
ความผูกพันที่ดีกับชุมชนที่ส�ำคัญของ บริษัทฯ

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มการเติบโตของการก่อสร้าง
อย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2561 บริษทั ฯ มียอดขายรวมของผลิตภัณฑ์
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่ากับร้อยละ 37 ของ
ยอดขายทัง้ หมด ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างมากจากปี 2560 ทีผ่ า่ นมา โดย
ความส�ำเร็จส�ำคัญมาจากผลของการท�ำวิจยั และพัฒนา รวมทัง้
ผลักดันผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ที่มีความเป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มและให้ คุ ณ ภาพการใช้ ง านที่ ดียิ่ ง ขึ้ น ที่ เ รี ย กว่ า
ไฮดรอลิกซีเมนต์ (Hydraulic Cement) ทัง้ ในส่วนของอินทรีเพชร
Easy Flow และอินทรีเพชรพลัส ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง
จากลูกค้าทั้งภาคเอกชนและราชการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
(Thai Cement Manufacturers Association) ในการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานไฮดรอลิกซีเมนต์เพิ่มขึ้น
ซึ่งช่วยสนับสนุนเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยอีกด้วย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 40 ภายในปี 2563

			 การลดของเสียจากการผลิตทีไ่ ปฝังกลบให้เป็นศูนย์

         

ปัญหาขยะหรือของเสียถือเป็นปัญหาทีน่ บั วันมีความส�ำคัญมาก
ขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของคนและสิ่งมีชีวิต
โดยทัว่ ไป ซึง่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการลดของเสียจากการ
ผลิตที่ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ และมีการขับเคลื่อนด้วยแนวคิด
3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle ท�ำให้โรงงานผลิตปูนซีเมนต์
โรงงานคอนวูด โรงเตรียมเชือ้ เพลิงทดแทนของบริษทั ฯ สามารถ
บรรลุเป้าหมายนี้แล้วตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันความท้าทายของ
บริษทั ฯ อยูท่ ธี่ รุ กิจคอนกรีตผสมเสร็จ เนือ่ งจากเศษวัสดุสว่ นใหญ่
เกิดจากการที่ลูกค้าสั่งซื้อคอนกรีตในปริมาณมากกว่าก�ำหนด
และเหลือคืนกลับมาให้บริษทั ฯ ต้องบริหารจัดการ โดยกลยุทธ์
ส�ำคัญของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน คือ การติดตั้ง
เครือ่ งรีไซเคิลคอนกรีตให้กบั หน่วยผลิตทีม
่ ป
ี ริมาณการผลิตสูง
ท�ำให้ลดปัญหาของเสียทีจ่ ะไปฝังกลบได้มาก และยังเป็นการน�ำ
วัสดุหนิ ทรายกลับมาใช้ ใหม่ได้อกี ด้วย ซึง่ ปัจจุบนั ได้มกี ารติดตัง้
และใช้งานเครื่องรีไซเคิลคอนกรีตไปแล้ว 14 หน่วยผลิต

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรน�้ำอย่างรู้คุณค่า อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และบริษัทฯ เอง ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายการลดอัตราการใช้นำ�้ ต่อการผลิตปูนซีเมนต์ ให้ลดลง
ร้อยละ 20 ได้แล้วจากปีฐาน 2555 โดยความร่วมมือของ
พนักงานทุกฝ่ายงานในการริเริ่มและด�ำเนินกิจกรรมอนุรกั ษ์น�้ำ
ต่าง ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โดยภาพรวมผลงานการจัดการของเสียของอินทรีคอนกรีต
ตัง้ แต่ปเี ริม่ ต้น 2552 ถึงปี 2561 นัน้ บริษทั ฯ สามารถลดปริมาณ
คอนกรีตได้แล้วร้อยละ 62.63 หรือลดลงจากร้อยละ 2.89 ของ
ปริ ม าณการผลิ ต ในปี ฐ าน 2552 เหลื อ เพี ย งร้ อ ยละ 1.08
ในปี 2561 ที่ผ่านมา
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รายงานประจำ�ปี 2561

การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ 

โดยเพือ่ ให้งานด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
และเพื่ อ ประโยชน์ ทุ ก ฝ่ า ย บริ ษั ท ฯ ได้ ศึ ก ษาและก� ำ หนด
เป้าหมายใหม่ของการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ เป็นการมุ่งเน้น
การใช้นำ�้ ผิวดิน (Surface Water) ให้ ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมด ภายในปี 2566 เมื่อเทียบกับอัตรา
การใช้น�้ำผิวดินร้อยละ 27 ของปีฐาน 2561

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านความยัง่ ยืน
สู่ระดับสากล
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของ CSI หรือ
Cement Sustainability Initiative ซึง่ เป็นองค์กรทีร่ วมตัวกัน
โดยความสมัครใจของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นน�ำของโลก
โดยบริหารงานภายใต้องค์กรที่เรียกว่า WBCSD หรือ World
Business Council for Sustainable Development ซึ่งมี
เป้าหมายในการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ
พร้อมไปกับมีมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีด่ ี
ตลอดสามปีที่ผ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี ารด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล หรือ CSI ในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การลด
ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การจั ด การ
เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�ำงาน ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ด้านการส่งเสริม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการจัดการน�้ำ และด้านการ
สื่อสารรายงานผลงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น
ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ตามข้อตกลงของการเป็น
สมาชิกของ CSI บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ของ CSI เกี่ยวกับมาตรฐานการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ของบริษัทฯ เทียบกับข้อตกลง (Charter) และมาตรฐานที่ CSI
ก�ำหนด (CSI Guidelines) ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจ
ว่าบริษัทฯ มีการด� ำเนิ นงานในหั วข้อส� ำคั ญด้ านการจั ด การ

ความยัง่ ยืนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ และสูงกว่าเมือ่ เทียบกับ
มาตรฐานของ CSI และเมือ่ เทียบกับบริษทั สมาชิกอืน่ ๆ ในระดับ
สากล เช่น ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการเชือ้ เพลิง
และพลังงานทดแทน ความปลอดภัยในการท�ำงาน การจัดการ
ผลกระทบกับชุมชนและสังคม การจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการน�้ำ โดยมี
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญที่ควรปรับปรุงในสองหัวข้อ ได้แก่ ด้านการ
สื่อสารรายงาน และด้านการก�ำกับดูแลภายในของงานด้าน
ความยัง่ ยืน ซึง่ ทางบริษทั ฯ จะน�ำผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญของ CSI มาพิจารณาก�ำหนดแผนงาน
ในการปรับปรุงพัฒนาการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนให้ดยี งิ่ ขึน้
อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร
ความร่วมมือในระดับสากลที่ตั้งขึ้นใหม่ ในปี 2561 ที่มีชื่อว่า
“Global Cement and Concrete Association” หรือ มีชื่อย่อ
ว่า GCCA โดย GCCA มีเป้าหมายที่จะรวบรวมจ�ำนวนสมาชิก
ในธุรกิจผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่มีก�ำลังการผลิตรวมกันมากกว่า
ร้ อ ยละ 50 ของทั้ ง โลก โดยมุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะเป็ น ตั ว แทนของ
อุ ต สาหกรรมนี้ เ พื่ อ สื่ อ สารในระดั บ โลก ท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ
ปู น ซี เ มนต์ แ ละคอนกรี ต เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ด�ำ เนิ น งานด้ ว ยความ
รับผิดชอบ พร้อมไปกับการส่งเสริมมาตรฐานการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนการส่งเสริมนวัตกรรมเพือ่
สร้างคุณค่าให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการ
ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ (International Union for
Conservation of Nature หรือ IUCN) ว่าด้วยความร่วมมือ
เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติด้านการส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพภายในกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ความร่วมมือนี้
มีกรอบระยะเวลาสามปี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพในบริเวณภูเขาหินปูนภายในเขตพื้นที่
ท�ำเหมืองหินของบริษทั ฯ และบริเวณโดยรอบพืน้ ทีก่ ารท�ำเหมือง
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กัมพูชา ศรีลังกา และเวียดนาม
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง จ� ำ กั ด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท
ปูนซีเมนต์รายแรกของไทยทีล่ งนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ
IUCN โดยนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ

บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง จ� ำ กั ด (มหาชน) กล่ า วว่ า
“ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ เป้าหมายที่ส�ำคัญอันหนึ่ง
ของบริษทั ฯ โดยมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองหินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ด้วยการพลิกฟืน้ พืน้ ทีเ่ หมืองหินให้เป็นป่าที่
อุดมสมบูรณ์ผ่านโครงการฟื้นฟูสภาพเหมืองหินของบริษัทฯ”
IUCN เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นทั้งภาครัฐบาลและภาคประชาสังคม
ท�ำงานโดยการให้ความรู้และเครื่องมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรทีไ่ ม่แสวงผลก�ำไร เพือ่ ช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กบั
มนุษยชาติ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ไปพร้อม ๆ กัน IUCN ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2491 และกลายมาเป็น
องค์กรที่มีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่ ใหญ่และหลากหลาย
มากที่สุดในโลก IUCN รวบรวมประสบการณ์ ทรัพยากร และ
เครือข่ายของสมาชิกกว่า 1,300 องค์กร รวมถึงผูเ้ ชีย่ วชาญกว่า
13,000 คน ไว้ที่เดียวกัน

ส�ำหรับรายละเอียดของข้อมูล ตัวชี้วัดส�ำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Data) ในด้านเศรษฐกิจ (Economic                      
Performance Index) ด้านสังคม (Social Performance Index) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance
Index) ต่าง ๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.siamcitycement.com
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ข้อมูลทั่วไป
1) ชือ่ สถานทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ จ�ำนวนและชนิดของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

SCCC

ทะเบียนเลขที่

0107536001346 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 208)

ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรมผลิตและจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์

ส�ำนักงานใหญ่

อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110

โรงงาน

โรงงาน 1 และโรงงาน 3 เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 129
ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย
โรงงาน 2 เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 131
ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย
โรงงานมอร์ตาร์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 129  
ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย
โรงเตรียมเชื้อเพลิงผสม (AFR Platform) เลขที่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ
กิโลเมตรที่ 133 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย

โทรศัพท์

+66 2797 7000

โทรสาร

+66 2797 7001-2

เว็บไซต์

http://www.siamcitycement.com

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

หุ้นสามัญจ�ำนวน 298,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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2) ชื่อ สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่
บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำ�นวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุน้
ที่ออกจำ�หน่าย
โดยตรง
(ล้านหุ้น)
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์   +66 2797 7555
โทรสาร    +66 2797 7005

คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย

2,500

25.00

100.00

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์   +66 2797 7000
โทรสาร    +66 2797 7001-2

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มวลเบา

500

5.00

100.00

วัสดุก่อสร้าง

300

3.00

100.00

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์   +66 2797 7000
โทรสาร    +66 2797 7001-2

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

400

4.00

100.00

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์   +66 2797 7000
โทรสาร    +66 2797 7001-2

ผลิตไฟฟ้าจาก
ลมร้อนทิ้ง

2,000

20.00

100.00

ชื่อและข้อมูลบริษัท
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท คอนวูด จำ�กัด
Crystal Design Center
อาคาร L1 (แอลหนึ่ง) ห้องเลขที่ 111 ชั้นที่ 1
เลขที่ 1448/14 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240 ประเทศไทย
โทรศัพท์   +66 2797 7444  
โทรสาร    +66 2797 7004
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จำ�นวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุน้
ที่ออกจำ�หน่าย
โดยตรง
(ล้านหุ้น)
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

ให้บริการด้านเทคนิค
การจัดการและพัฒนา
ระบบข้อมูล

700

7.00

100.00

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำ�กัด
48/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 21
ตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี 18240 ประเทศไทย
โทรศัพท์   +66 3621 8000
โทรสาร    +66 3633 5015

ผลิตปูนซีเมนต์

701

7.01

100.00

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์   +66 2797 7000
โทรสาร    +66 2797 7001-2

ขายปูนซีเมนต์

10

1.00

100.00

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

ผลิตปูนซีเมนต์

2,800
ล้านตากา

48.74

100.00

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

ผลิตปูนซีเมนต์

1,663 ล้าน
ศรีลังการูปี

165.80

98.95

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

ผลิตปูนซีเมนต์

3,030.4
พันล้านดอง

ไม่ได้แบ่งส่วน
ของทุนแล้วออก
เป็นหุ้น

65.00

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน)
888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์   +66 2253 8080
โทรสาร    +66 2253 5014,
               +66 2253 6822

ถ่านหิน

525

525.00

44.99

ชื่อและข้อมูลบริษัท
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำ�กัด
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 32 เลขที่ 1010
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์   +66 2797 7000

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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จำ�นวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุน้
ที่ออกจำ�หน่าย
โดยตรง
(ล้านหุ้น)
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

เอทานอล

1,000

1,000.00

4.72

ซีเมนต์

150 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

0.08

40.00

วัสดุก่อสร้าง

78.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

78.30

100.00

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

บริการกำ�จัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม

1,460 ล้าน
ศรีลังการูปี

146.01

100.00

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

จำ�หน่ายปูนซีเมนต์

48 ล้าน
ศรีลังการูปี

4.80

90.00

812.1
พันล้านดอง

812.10

100.00

ชื่อและข้อมูลบริษัท
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด (มหาชน)
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์   +66 2627 3890-94 ,
               +66 2255 4380-84
โทรสาร    +66 2627 3889
บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอร์เรชั่น
ANINA Building, No. 240, Street 271,
Sangkat Boeung Tumpun,
Khan Mean chey, Phnom Penh,
Cambodia
โทรศัพท์   +855 23 216 380
โทรสาร    +855 23 215 497

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

ถือหุ้นโดยบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำ�กัด

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

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

3) ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 2009 9000
โทรสาร
+66 2009 9991
Call Center +66 2009 9999

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120
โทรศัพท์
+66 2296 4494
โทรสาร
+66 2683 1389

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10900
โทรศัพท์
+66 2230 5449
โทรสาร
+66 2266 9779
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120
โทรศัพท์
+66 2296 4494
โทรสาร
+66 2683 1389
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500
โทรศัพท์
+66 2231 4333
โทรสาร
+66 2231 4742

ผู้สอบบัญชี
		
		

นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด�ำรง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 5906
นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 4451
นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 4799
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.)
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 2264 9090
โทรสาร
+66 2264 0789-90
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,980,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 2,980,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 298,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี-

2. ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 25611 มีดังนี้

เลขที่

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ2

106,186,626

35.63

1.

บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำ�กัด3

2.

JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED3

76,107,368

25.54

3.

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด3

28,091,034

9.43

4.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด4

4,877,458

1.64

5.

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

4,452,488

1.49

6.

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

2,920,399

0.98

7.

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทยจำ�กัด (มหาชน)

2,920,399

0.98

8.

นางศศิธร รัตนรักษ์

2,734,639

0.92

9.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

2,585,654

0.87

10.

STATE STREET EUROPE LIMITED

2,488,455

0.84

11.

RBC INVESTOR SERVICES TRUST

2,140,632

0.72

12.

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

1,870,295

0.63

13.

น.ส.พิลานุช รัตนรักษ์

1,865,404

0.63

14.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

1,834,297

0.62

15.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

1,796,924

0.60

16.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

1,776,050

0.60

17.

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

1,672,200

0.56

18.

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

1,622,031

0.54

19.

น.ส.สุดธิดา รัตนรักษ์

1,500,000

0.50
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

(2) สัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มรัตนรักษ์
จ�ำนวน 144,596,787 หุ้น

กลุ่มจาร์ดีน
จ�ำนวน 76,107,368 หุ้น

ผู้ถือหุ้นอื่น
จ�ำนวน 77,295,845 หุ้น

รวม
จ�ำนวน 298,000,000 หุ้น

48.52%

25.54%

25.94%

100%

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลใน วันที่ 8 สิงหาคม 2561 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9
สิงหาคม 2561 และในระหว่างปีผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.siamcitycement.com หัวข้อข้อมูลนักลงทุน
2. การค�ำนวณสัดส่วนของการถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวค�ำนวณจากจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 298,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้ 10 บาท
โดยมีข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 49 ซึ่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ 33.04
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทางทะเบียนและตามกฎหมาย ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository
Receipt - NDVR) จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เว้นแต่เป็นกรณีท่ีเรียกประชุมเพื่อพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์            
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลนักลงทุนใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th

3. การออกหลักทรัพย์ของบริษัท
หลักทรัพย์ประเภทหนี้:
ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

อายุของหุ้นกู้

7 ปี

8 ปี

10 ปี

3 ปี

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

2 พันล้านบาท

2 พันล้านบาท

2 พันล้านบาท

1 พันล้านบาท

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

2 ล้านหน่วย

2 ล้านหน่วย

2 ล้านหน่วย

1 ล้านหน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้

14 มิถุนายน 2556

29 เมษายน 2559

29 เมษายน 2559

9 พฤษภาคม 2560

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

14 มิถุนายน 2563

29 เมษายน 2567

29 เมษายน 2569

9 พฤษภาคม 2563

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 4.30 ต่อปี

ร้อยละ 2.46 ต่อปี

ร้อยละ 2.70 ต่อปี

ร้อยละ 2.49 ต่อปี

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

A

A

A

A

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ชุดที่ 6

ชุดที่ 7

ชุดที่ 8

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

อายุของหุ้นกู้

7 ปี

10 ปี

12 ปี

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

2.5 พันล้านบาท

5 พันล้านบาท

4.5 พันล้านบาท

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

2.5 ล้านหน่วย

5 ล้านหน่วย

4.5 ล้านหน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้

9 พฤษภาคม 2560

9 พฤษภาคม 2560

9 พฤษภาคม 2560

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

9 พฤษภาคม 2567

9 พฤษภาคม 2570

9 พฤษภาคม 2572

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.65 ต่อปี

ร้อยละ 4.08 ต่อปี

ร้อยละ 4.26 ต่อปี

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

A

A

A

หลักทรัพย์ประเภททุน:

		

หุ้นจดทะเบียน
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วและถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์อนุพันธ์:
ไม่มี
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หุ้นสามัญ 298 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 298 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญ 298 ล้านหุ้น

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
“บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของ
ก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีสถานะทางการ
เงินไม่ดี คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอจ่ายเงินปันผลใน
อัตราที่ต�่ำกว่า ตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้”

ค�ำอธิบาย:
นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้ ได้ผา่ นการอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุม
สามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อ 9 เมษายน 2553      
ซึง่ เป็นนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้เป็นหลักการเบือ้ งต้น อย่างไรก็ตาม
ในการเสนอจ�ำนวนเงินปันผลเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั นิ ี้ บริษทั ฯ
ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายได้
ก�ำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากก�ำไรสุทธิของ
บริษทั ฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ ดังนัน้ หาก
ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล        
การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์นั้นด้วย
ระหว่างปี 2559 - 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล            
ดังต่อไปนี้

ปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 8 บาท

ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 15 บาท
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จ�ำนวน 8 บาทต่อหุน้
ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับครึ่งหลังของ     
ปี 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 จ�ำนวน 7 บาทต่อหุน้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 3,450 ล้านบาท อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 91.9

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจาก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย ซึง่ จะพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทนั้น และต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทย่อยอาจ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อ      
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่ามีกำ� ไรสมควรพอทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้
การจ่ายเงินปันผลทุกครัง้ บริษทั ฯ ต้องจัดสรรเงินทุนส�ำรอง
ไว้ตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินก�ำไรสุทธิ       
ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ท� ำ มาหาได้ จ ากกิ จ การของบริ ษั ท ฯ จนกว่ า
ทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนถึงหนึ่งในสิบของจ�ำนวนทุนของ
บริษัทฯ หรือมากกว่านั้น

คณะกรรมการบริษทั อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จ�ำนวน 4 บาทต่อหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส�ำหรับครึง่ หลังของปี 2561 ในวันที่
26 มีนาคม 2562 จ�ำนวน 4 บาทต่อหุ้น
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,384 ล้านบาท อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 79

ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 10 บาท
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 จ�ำนวน 6 บาทต่อหุน้
ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับครึ่งหลังของ     
ปี 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 จ�ำนวน 4 บาทต่อหุน้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,980 ล้านบาท อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 151.7

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร
นายพอล
ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด (บริษัทย่อย) /
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ

ประธานกรรมการ

บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541

ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น / ผลิตและจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติอบรม

วุฒิบัตรชั้นสูง:

Fontainebleau, ฝรั่งเศส
ปี 2558

อายุ 69 ปี

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ
ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา
คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน
สวิตเซอร์แลนด์
ปริญญาตรี:
วิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิต ซูริค
สวิตเซอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61

ไม่มี (0.00)

Leading from the Chair, INSEAD

นายชัชชน
รัตนรักษ์
กรรมการ

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

อายุ 46 ปี

บริษัทจดทะเบียน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) /ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ก.ค. 2557-  ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ก.ค. 2557 - พ.ค. 2560
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
2544 - มี.ค. 2560
รองประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

บริษทั ลานนา รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ

ณ 31 ธ.ค. 61

บริษัท โฮลซิม จ�ำกัด/ ผลิตและจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์
2545 - ก.พ. 2557
สมาชิกคณะผู้บริหาร

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทอื่น ๆ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและ
จ�ำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุกอ่ สร้าง (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ขายปูนซีเมนต์
และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ  
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รายงานประจำ�ปี 2561

เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยลอนดอน อังกฤษ
ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ย. 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทอื่น ๆ
บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ต้นสน กรุ๊ป จ�ำกัด / ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2549 - ปัจจุบัน  
กรรมการ
บริษัท รัตนรักษ์ จ�ำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
2544 - ปัจจุบัน  
กรรมการ

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายวันชัย
โตสมบุญ

ปี 2558

กรรมการ

ปี 2544
  

ปี 2547

อายุ 69 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท:
ปริญญาตรี:

Advanced Audit Committee
Program รุ่นที่ 19/2015 (AACP)
Director Accreditation Program
รุ่นที่ 7/2004 (DAP)
Director Certificate Program
รุ่นที่ 7/2001 (DCP)

บริหารธุรกิจ Asian Institute of
Management ฟิลิปปินส์
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

โดย International Institute of Management Development
(IMD) สวิตเซอร์แลนด์:
ปี 2549
Senior Management Program
ปี 2545
Breakthrough Program for Senior
Executives
ปี 2543
Managing Corporate Resources

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

นางสาวนพพร
ติรวัฒนกุล

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

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

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
ก.ค. 2557 - ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาบริษัท
มิ.ย. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั ลานนา รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ม.ค. 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ

อายุ 64 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท:

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทอื่น ๆ

ปริญญาตรี:

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ำกัด (บริษัทย่อย) /
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) /
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น / ผลิตและจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์
ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอนวูด จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุตกแต่ง
เพื่องานสถาปัตยกรรม
ก.พ. 2545 - มี.ค. 2559
กรรมการ

ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2558
Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries
รุ่นที่ 10/2015 (CGI)

ณ 31 ธ.ค. 61

ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการก�ำกับนโยบายความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557 กรรมการ
บริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
พ.ค. 2558 - เม.ย. 2559 กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหาชน) / โรงพยาบาล
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) / ประกันภัยและ
ประกันชีวิต
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน  
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทอื่น ๆ
บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ จ�ำกัด / ธุรกิจโฆษณาและ
การลงทุน
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จ�ำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ�ำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท ซี.เค.อาร์ จ�ำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท ไทยล�ำเลียง จ�ำกัด / การจัดการหลักทรัพย์การลงทุน
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท ไทยแป้งมันผลิตกรรม จ�ำกัด / การเช่าและการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ�ำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ�ำกัด / สนามกอล์ฟ
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท สยามภูริมงคล จ�ำกัด / อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จ�ำกัด / อสังหาริมทรัพย์
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด / สถานีโทรทัศน์
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชชั่น จ�ำกัด / ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จ�ำกัด / ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จ�ำกัด / ธุรกิจโฆษณา และการลงทุน
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด / ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
BBTV Alliance Company Limited / ลงทุนด้วยการถือหุ้น
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
BBTV Bond Street Building Company Limited / ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
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บริษัท ไอทีบีซีบิซิเนส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป จ�ำกัด / ที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด /
สถานฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
BBTV International Holdings Company Limited / บริษัทเพื่อ
การลงทุน
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จ�ำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ�ำกัด / ให้เช่าอาคารส�ำนักงาน
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)

ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2561
National Director Conference
“Rising Above Disruptions: A Call
for Action”
ปี 2560
National Director Conference
“Steering Governance in a
Changing World”
ปี 2558
Risk Management Program for
Corporate Leaders รุน่ ที่ 1/2015 (RCL)
ปี 2556
Anti-Corruption for Executive
Program รุ่นที่ 7/2013 (ACEP)
ปี 2554
Financial Institution Governance
Program รุ่นที่ 2/2011 (FGP)
ปี 2553
Audit Committee Program
รุ่นที่ 31/2010 (ACP)
ปี 2553
Director Certificate Program
  
รุ่นที่ 135/2010 (DCP)
ปี 2552
Role of the Compensation
Committee รุ่นที่ 8/2009 (RCC)
ปี 2546
Director Accreditation Program
  
รุ่นที่ 5/2003 (DAP)
โดยไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอส์ (PWC):
ปี 2559
Training on International Financial
Reporting Standard 9 (IFRS9)
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
ปี 2559
CG Forum 2/2559 “สุจริต ระมัดระวัง
เกราะคุ้มกันกรรมการ”
โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร์ จ�ำกัด:
ปี 2560
Strategic IT Governance (for Non-IT)
ปี 2559
Seminar on “Cyber Security
Awareness Training for Senior
Executive”

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติอบรม

นายพงศ์พินิต
เดชะคุปต์
กรรมการ
อายุ 64 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท:
ปริญญาตรี:

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยด์
สหรัฐอเมริกา
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61

ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ
  
ความเสี่ยง
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เม.ย. 2554 - ก.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2553 - ก.ค. 2557
กรรมการอิสระ
ก.พ. 2553 - เม.ย. 2554 กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
2548 - 2556
กรรมการ
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทอื่น ๆ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) / ประกันชีวิต
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2546 - เม.ย. 2561
กรรมการ
บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2556
Anti-Corruption for Executive
Program รุ่นที่ 7/2013 (ACEP)
ปี 2556
How to Develop a Risk Management
Plan รุ่นที่ 4/2013 (HRP)
ปี 2556
Chartered Director Class
  
รุ่นที่ 7/2013 (CDC)
ปี 2555
Role of the Compensation
Committee รุ่นที่ 14/2012 (RCC)
ปี 2555
Role of the Nomination and
Governance Committee
รุ่นที่ 2/2012 (RNG)
ปี 2554
The Board’s Roles in Merger &
Acquisitions รุ่นที่ 1/2011 (M&A)
ปี 2553
Monitoring Fraud Risk Management
  
รุ่นที่ 2/2010 (MFM)
ปี 2553
Monitoring of the Quality of
Financial Reporting รุ่นที่ 10/2010
(MFR)
ปี 2553
Monitoring the Internal Audit
Function รุ่นที่ 7/2010 (MIA)
ปี 2553
Monitoring the system of Internal
Control and Risk Management
รุ่นที่ 9/2010 (MIR)
ปี 2553
Financial Institutions Governance
Program รุ่นที่ 1/2010 (FGP)
ปี 2553
Successful Formulation &
Execution of Strategy
รุ่นที่ 7/2010 (SFE)
ปี 2553
Advanced Audit Committee
Program รุ่นที่ 30/2010 (ACP)
ปี 2552
Director Certification Program
  
รุ่นที่ 126/2009 (DCP)
ปี 2551
Director Accreditation Program
  
รุ่นที่ 71/2008 (DAP)
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
19 ก.ย. 2561
Inaugural Corporate Governance
Conference 2018

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด / ผลิตรายการโทรทัศน์
พ.ค. 2558 - ก.พ. 2561
ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด / สถานีโทรทัศน์
พ.ค. 2557 - เม.ย. 2560 กรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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นายเดวิด
อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง
กรรมการ
อายุ 46 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท:
อื่นๆ:

MA Philosophy (Hons.)
มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สกอตแลนด์
General Management Program
ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา
Stanford Executive Program
สแตนฟอร์ด แกร๊ดจุเอ่ท สคูล ออฟ
บิซิเนส สหรัฐอเมริกา
Mandatory Accreditation
Programme for Directors of Public
Listed Companies
บริษัท เบอร์ซาตร้า จ�ำกัด มาเลเซีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61

ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
บริษัทอื่น ๆ
บริษัท แพลทินัม วิคตอรี จ�ำกัด / ท�ำธุรกิจโฮลดิ้งส์
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2561 - ปัจจุบัน  
กรรมการ
บริษัท จาร์ดีน เมเธอสัน โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด / ท�ำธุรกิจโฮลดิ้งส์
(จดทะเบียนในราชอาณานิคมเบอร์มิวดา)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท รีฟริจเจอเรชั่น อิเล็คทริคคอล เอ็นจีเนียริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น
จ�ำกัด / บริการทางวิศวกรรม อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในโครงการ
ด้านพลังงานและน�้ำ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
2556 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จ�ำกัด / ลงทุนด้วยการถือหุ้น
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการกลุ่ม
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บริษทั จาร์ดนี เมเธอสัน แมเนจเม้นต์ (เอสอีเอ) จ�ำกัด / ให้ค�ำปรึกษา
ทางธุรกิจและการจัดการ (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พีที ปามาเปอร์ซาดา นูแซนทารา จ�ำกัด / เหมืองแร่
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2555 - ปัจจุบัน  
คณะผู้บริหาร
บริษัท มายเซ็ท แคร์ ลิมิเต็ด/ การกุศล
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2555 - ปัจจุบัน  
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
บริษัท พีที แอสทรา อินเตอร์เนชั่นนอล ทีบีเค / อุตสาหกรรมและ
การค้า (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2560 - ปัจจุบัน
ประธานคณะผู้บริหาร
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2555 - 2560
คณะผู้บริหาร
บริษทั พีที ยูไนเต็ด แทรคเตอร์ ทีบเี ค จ�ำกัด / จัดจ�ำหน่ายเครือ่ งจักร
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2556 - 2560
รองประธานกรรมการ
บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ บินตัง จ�ำกัด/ ธุรกิจ
รถยนต์ (จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย)
2555 - 2559
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ ออโตโมบิล เมียนมา จ�ำกัด /
ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)
2554 - ต.ค. 2558
กรรมการ

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

ดร. (กิตติมศักดิ์)
ฮาราลด์ ลิงค์
กรรมการอิสระ
อายุ 63 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2541

คุณวุฒิทางการศึกษา

โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม:
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน รุ่นที่ 1
โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน:
ประกาศนียบัตร รุ่นที่ 2
โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน:
ประกาศนียบัตร รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

ดร.สุนีย์
ศรไชยธนะสุข

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

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน
สวิตเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน
ก.ย. 2541 - ปัจจุบัน
ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2558
2541 - 2552

จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) / เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ก.ย 2560 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2543 - 2553
กรรมการ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) / ทรัพยากร / พลังงานและ
สาธารณูปโภค
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัทอื่น ๆ
กลุ่ม บี.กริม
2530 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก:
ปริญญาโท:
ประกาศนียบัตร:
ปริญญาตรี:

สาขาการจัดการการสื่อสาร
หลักสูตรการจัดการดุษฎีนพ
ิ นธบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3733
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61

ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ

ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2560
Director Accreditation Program
  
รุ่นที่ 134/2017 (DAP)
โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:
ปี 2547
ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.17)
โดยมหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์:
ปี 2546
Course on Good Corporate
Governance

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) / ทรัพยากร /
พลังงานและสาธารณูปโภค
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) / ให้บริการท่าเทียบเรือ
เพื่อการส่งออก น�ำเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป
2559 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เอ็นเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมี
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัทอื่น ๆ

นายประดาป
พิบูลสงคราม

บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / จ�ำหน่าย
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประวัติอบรม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2560
ผ่านการทดสอบหลักสูตรอบรม
กรรมการ และได้รับการปรับประเภท
สมาชิกเป็นสมาชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ าวุโส
ปี 2556
Successful Formulation and
Execution of Strategy
รุ่นที่ 17/2013 (SFE)
ปี 2551
Role of the Chairman Program
  
รุ่นที่ 18/2008 (RCP)
ปี 2551
Monitoring the Internal Audit
Function รุ่นที่ 2/2008 (MIA)
ปี 2551
Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
รุ่นที่ 3/2008 (MIR)
ปี 2551
Chartered Director Class
  
รุ่นที่ 3/2008 (CDC)
ปี 2550
Quality of Financial Reporting
  
รุ่นที่ 5/2007 (QFR)
ปี 2548
Audit Committee Program
  
รุ่นที่ 5/2005 (ACP)
ปี 2548
Director Certification Program
  
รุ่นที่ 53/2005 (DCP)
ปี 2548
Director Accreditation Program
  
รุ่นที่ 28/2004 (DAP)

อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี:

รัฐศาสตร์/ เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61

ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัทอื่น ๆ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลชุดโครงการวิจยั ด้าน
โลจิสติกส์ร่วมระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / สถานศึกษา
มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประสานงานว่าด้วยการเชื่อมโยงในอาเซียน
ม.ค. 2554 - มี.ค. 2559
ผู้แทนไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
2553 - เม.ย. 2554

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ

ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2561
Strategic Board Master
Class 5/2561 (SBM)
ปี 2560
Board Matters and Trends
รุ่นที่ 2/2560 (BMT)
ปี 2557
How to Measure the Success of
Corporate Strategy รุ่นที่ 4/2014
(HMS)
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ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2556
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2555
ปี 2555
  
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2554
  
ปี 2554

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

นายชรินทร์
สัจจญาณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 52 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท:
  
  

ประกาศนียบัตร:
ปริญญาตรี:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(ส�ำหรับผู้บริหาร)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นักเรียนทุน
ในโครงการ Fulbright Scholarship)
มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61

ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
บริษัทอื่น ๆ
บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด / บริการทางกฎหมาย
2554 - ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2559
Board that Make a Difference
  
รุ่นที่ 2/2016 (BMD)
ปี 2559
Family Business Governance for
Sustainability รุ่นที่ 5/2016 (FBG)
ปี 2557
Directors Certification Program
  
รุ่นที่ 196/2014 (DCP)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พีที แอสทรา อินเตอร์เนชั่นนอล ทีบีเค / อุตสาหกรรมและ
การค้า (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ

นายเต็ง เว อัน
เอเดรียน

บริษัท รี คอร์ปอเรชั่น/ ธุรกิจวิศวกรรมและอสังหาริมทรัพย์
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ

กรรมการ
อายุ 47 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท:

ปริญญาตรี:
  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบาย
สาธารณะ The School of Oriental
and African Studies
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากลยุทธ์
องค์กร University of Illinois at
Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการเงิน
Creighton University สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61

ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ประวัติอบรม
โดย Association of Corporate Treasurers สหราชอาณาจักร:
ปี 2544
Certificate in International Cash
Management
โดย Association for Financial Professionals สหรัฐอเมริกา:
ปี 2543
Certified Treasury Professional

นายศิวะ
มหาสันทนะ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 56 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

บริษัทจดทะเบียน

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง

ปริญญาโท:

บริษัทอื่น ๆ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและ
จ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ

ประกาศนียบัตร:
ปริญญาตรี:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
และการลงทุน (นักเรียนดีเด่น)
มหาวิทยาลัย จอร์ช วอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการบริหารการจัดการขั้นสูง
ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ตง ไห่ ออโต้ คอร์เปอร์เรชั่น / ธุรกิจรถยนต์
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ ออโตโมบิล เมียนมา จ�ำกัด / ธุรกิจ
รถยนต์ (จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท จาร์ดนี ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จ�ำกัด / ลงทุนด้วยการถือหุ้น
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน  
กรรมการและผู้จัดการสายการเงิน
กลุ่มบริษัท
บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ บินตัง / ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนใน
ประเทศมาเลเซีย)
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ส�ำรอง)
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ณ 31 ธ.ค. 61
*(0.0711)
*ถือโดยตรง 211,992 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ก.พ. 2558 - เม.ย. 2559 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ก.พ. 2558 - ก.พ. 2559
รองประธานอาวุโส (สายงานการตลาด
และการขาย)
ม.ค. 2555 - ม.ค. 2558
รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทอื่น ๆ

ปี 2558

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ำกัด (บริษัทย่อย) /
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ

ปี 2558

บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) /ขายปูนซีเมนต์
และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน  
กรรมการ
บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด (บริษัทย่อย) /
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไทย / หน่วยงานประสานงานระหว่าง
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์กับหน่วยงานอื่นๆ
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
นายก
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ก.พ. 2558 - ก.ค. 2560
ประธานกรรมการ
2547 - ม.ค. 2555
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คอนวูด จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุตกแต่ง
เพื่องานสถาปัตยกรรม
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษทั พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ผลิตและจ�ำหน่าย
วัสดุตกแต่งเพือ่ งานสถาปัตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
Commissioner
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มวลเบา
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
และจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท�ำความสะอาด
ส�ำหรับอุตสาหกรรม
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษทั อินทรี ดิจต
ิ อล จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ให้บริการด้านเทคนิคการ
จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
มี.ค. 2559 - ก.ค. 2560   ประธานกรรมการ
บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตไฟฟ้าจาก
ลมร้อนทิ้ง
มี.ค. 2559 - มี.ค. 2560
ประธานกรรมการ

ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี  2561
หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP)   

หลักสูตร Corporate Governance for
Executive รุ่นที่ SCCC/2015 (CGE)
หลักสูตร Directors Certification
Program รุ่นที่ 206/2015 (DCP)

โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.):
ปี 2558
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7)
โดย Institute of Management Development (IMD)
สวิตเซอร์แลนด์:
ปี 2550
Senior Leadership Program
ปี 2548
Senior Management Program

นายจันดานา
ลิยานาเก
รองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม)
อายุ 54 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:
ประกาศนียบัตร:

สถาบันนักบัญชี ศรีลังกา
นักบัญชีบริหาร ออสเตรเลีย
นักบัญชีบริหาร ศรีลังกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61
*(0.0062)
*ถือโดยตรง 18,613 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) /ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
2554 - ปัจจุบัน
รองประธานอาวุโส
(การเงินและการควบคุม)
พ.ค. 2560 - ต.ค. 2560
รองประธานอาวุโส (รักษาการ)
  
(การบริหารบุคคลและประสิทธิภาพ
องค์การ)
บริษัทอื่น ๆ
บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ขายปูนซีเมนต์
และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน  
กรรมการ
บริษทั สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ำกัด (บริษัทย่อย) /
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย
มี.ค. 2559 - ก.ย. 2560
กรรมการ
บริษัท คอนวูด จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุตกแต่ง
เพื่องานสถาปัตยกรรม
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จ�ำกัด / ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุตกแต่ง
เพื่องานสถาปัตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
President Commissioner
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ให้บริการด้านเทคนิค
การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูล
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
และจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท�ำความสะอาด
ส�ำหรับอุตสาหกรรม
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มวลเบา
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตไฟฟ้าจาก
ลมร้อนทิ้ง
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ

ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2554
Directors Certificate Program
  
รุ่นที่ 153/2011 (DCP)
โดย International Institute of Management Development
(IMD) สวิตเซอร์แลนด์:
ปี 2555
หลักสูตร Senior Leadership
Program
โดยมหาวิทยาลัย เซนต์แกลแลน สวิตเซอร์แลนด์:
ปี 2548
หลักสูตรการบริหาร

นายมนตรี
นิธิกุล
รองประธานอาวุโส (การตลาดและงานขาย)
อายุ 46 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท:
ปริญญาตรี:

วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61
*(0.0045)
*ถือโดยตรง 13,522 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน
รองประธานอาวุโส  
(การตลาดและงานขาย)
บริษัทอื่น ๆ
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มวลเบา
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ำกัด / ผลิตปูนซีเมนต์
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ให้บริการด้านเทคนิค
การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูล
มี.ค. 2559 - พ.ค. 2560
กรรมการ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย
ม.ค. 2555 - ก.ค. 2560
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2560
Directors Certification Program
  
รุ่นที่ 240/2017 (DCP)
ปี 2559
Ethical Leadership Program
  
รุ่นที่ 5/2016 (ELP)
ปี 2558
Corporate Governance for
Executives รุ่นที่ SCCC/2015 (CGE)
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ประวัติอบรม

นายอมรศักดิ์
โตรส
รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)
อายุ 51 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2559
Ethical Leadership Program
  
รุ่นที่ SCCC/2016 (ELP)
ปี 2558
Corporate Governance for
Executive รุ่นที่ SCCC/2015 (CGE)
ปี 2557
Directors Certification Program
  
รุ่นที่ 184/2014 (DCP)

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท:
ปริญญาตรี:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61
*(0.0048)
*ถือโดยตรง 14,196 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

นายพอล โจเซฟ
เฮย์ส
รองประธานอาวุโส (การจัดส่งสินค้า)
อายุ 50 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) /ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)
พ.ค. 2560 - ก.ค. 2560
Vice President and Deputy Senior
Vice President (กิจการสระบุรี)
เม.ย. 2560 - พ.ค. 2560 Vice President and Deputy Senior
Vice President (กิจการสระบุรี) /
ผูจ้ ดั การฝ่าย Reliability Management
ก.พ. 2558 - เม.ย. 2560 Vice President and Deputy Senior
Vice President (กิจการสระบุรี)
ก.พ. 2556 - มิ.ย. 2557
ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
Process Engineering/Energy/
Platform Operation

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริษัทอื่น ๆ

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตไฟฟ้าจาก
ลมร้อนทิ้ง
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ก.พ. 2558 - มี.ค. 2560
กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) / ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม
และจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท�ำความสะอาด
ส�ำหรับอุตสาหกรรม
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
มิ.ย. 2557 - ก.พ. 2558
ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Energy and
Geocycle Platform Operation

ปริญญาโท:
  

ปริญญาตรี:
  

Supply Chain Management
มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์
สหราชอาณาจักร
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยลาโทรบ วิคตอเรีย
ออสเตรเลีย
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ไอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61

ไม่มี (0.00)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
รองประธานอาวุโสสายงาน
(การจัดส่งสินค้า)
บริษัทอื่น ๆ
บริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) จ�ำกัด / ผลิตและจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์และ
วัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
2555 - 2559
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย Supply Chain
2548 - 2555
ผู้อ�ำนวยการธุรกิจ Geocycle

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2560
Directors Certification Program
  
รุ่นที่ 241/2017 (DCP)
โดย International Institute of Management Development
(IMD) สวิสเซอร์แลนด์:
ปี 2554
หลักสูตร Holcim Senior Leadership
ปี 2549
หลักสูตร Holcim Senior
Management
โดย INSEAD ประเทศฝรั่งเศส:
ปี 2545
หลักสูตรการเจรจาต่อรองขั้นสูง

บริษัท ยูนิลีเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค
ก.ย. 2558 - ต.ค. 2560
รองประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
ก.ค. 2553  -  ส.ค. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ด้านทรัพยากรบุคคลและการสื่อสาร
ภายในองค์กร)
บริษทั อยุธยา อลิอนั ซ์ ซีพี ประกันชีวต
ิ จ�ำกัด (มหาชน) / ประกันชีวต
ิ
ม.ค. 2552 - มิ.ย. 2553
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคล)
บริษัทอื่น ๆ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน  
กรรมการ

นางสาวอนุตตรา
พานโพธิ์ทอง
รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากรและ
ประสิทธิภาพองค์กร)
อายุ 46 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท:

ปริญญาตรี:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงินและการลงทุน
มหาวิทยาลัย จอร์ช วอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61

ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) /ผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากร
และประสิทธิภาพองค์กร)
บริษทั ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็ก
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน  
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท คอนวูด จ�ำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุตกแต่ง
เพื่องานสถาปัตยกรรม
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ

ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2561
Directors Certification Program
  
รุ่นที่ 265 (DCP)

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่อไปนี้ บริษัทฯ
ได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่
ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสถานะการเงินและผลประกอบการรวม
ของบริษทั ฯ ซึง่ ผูอ้ า่ นควรอ่านควบคูก่ บั งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ยอดจ�ำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จยังคงทรงตัว ขณะที่ต้นทุน          
ในการผลิตและการด�ำเนินงานได้รบั ผลกระทบจากราคาวัตถุดบิ
และค่าขนส่งสูงขึ้น ขณะที่ยอดจ�ำหน่ายหินทรายเพิ่มขึ้นร้อยละ
19 ต่ อ ปี เนื่ อ งจากก� ำ ลั ง การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการติ ด ตั้ ง            
สายการผลิตที่สองที่โรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลประกอบการรวม

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรายงานผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่ง
จากการประกอบการในปีแรกโดยมีรายได้จากการขายให้แก่
บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันจ�ำนวน 3.4 พันล้านบาท โดยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกปูนซีเมนต์
ชนิดเม็ด การน�ำเข้าและส่งออกสินแร่และเชื้อเพลิงแข็งไปยัง
ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาตะวันตก

กลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง รายงานก� ำ ไรสุ ท ธิ ส� ำ หรั บ             
ปี 2561 จ�ำนวน 3,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากปีก่อน
ซึง่ เป็นผลจากการปรับปรุงแผนงานเชิงพาณิชย์และความส�ำเร็จ
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิรูปธุรกิจในการลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งโดยมีอตั รา
การเติ บ โตที่ ร ้ อ ยละ 4.2 ต่ อ ปี แต่ ค วามต้ อ งการบริ โ ภค
ปูนซีเมนต์ ในประเทศในช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างทรงตัว โดยมี
การปรับตัวที่ดีขึ้นในครึ่งปีหลังส่งผลให้มีการเติบโตในระดับ
ร้อยละ 3 ต่อปีส�ำหรับปี 2561 ตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ ไปยัง
ประเทศลาวและประเทศพม่าได้รับผลกระทบจากอุปทานส่วน
เกินในประเทศ ในขณะทีต่ ลาดส่งออกปูนซีเมนต์ชนิดเม็ดไปยัง
ประเทศจีนและประเทศอืน่ ๆ ในภูมภ
ิ าคเติบโตได้ดแี ละสามารถ
สร้างก�ำไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยราคา ณ ท่าเรือต้นทางสูงขึ้น
อั น เป็ น ผลจากอุ ป ทานขาดแคลนเนื่ อ งจากโรงงานผลิ ต
ปูนซีเมนต์หลายแห่งในประเทศจีนต้องปิดตัวลงตามมาตรการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยรัฐบาลจีน
หน่วยธุรกิจในต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ        
ผลการด�ำเนินงานของกลุม
่ บริษทั ฯ โดยตลาดประเทศเวียดนาม
กัมพูชา และบังกลาเทศมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 10, ร้อยละ 10
และร้อยละ 15 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารบริโภคปูนซีเมนต์ ในตลาด
ประเทศศรีลังกาหดตัวเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านการเมือง
ประกอบกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อย่างไรก็ดี จากราคา
ต้นทุนน�ำเข้าวัตถุดิบไปยังประเทศต่างๆ สูงขึ้น และผลกระทบ
จากการอ่อนค่าของเงินในสกุลเงินต่างๆ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงลบซึง่ หักลบกับผลกระทบในเชิงบวกจากอัตราการบริโภค
ที่สูงขึ้นส�ำหรับผลประกอบการของหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ
ขณะที่กิจการร่วมค้าในประเทศกัมพูชาประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่างดีสามารถจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์กว่า 1.8 ล้านตัน และสามารถ
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 26 ของตลาดรวม                

ธุ ร กิ จ วั ส ดุ ท ดแทนไม้ แ ละธุ ร กิ จ อิ ฐ มวลเบายั ง คงประสบกั บ       
ความต้องการของตลาดที่อ่อนตัว และความล่าช้าในการเริ่ม
โครงการใหม่ส�ำหรับโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยและโครงการ
ก่อสร้างเชิงพาณิชย์
ในระหว่ า งปี 2561 กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ หนึ่ ง ซึ่ ง มี          
ความช�ำนาญในการให้บริการท�ำความสะอาดด้านอุตสาหกรรม
ซึ่งการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพ       
ในการให้บริการก�ำจัดของเสียแบบเบ็ดเสร็จครอบคลุมการก�ำจัด
ของเสียอุตสาหกรรม สารเคมี และการก�ำจัดของเสียเชิงกล

การวิเคราะห์ผลประกอบการ
รายได้
รายได้จากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบในการวางต� ำ แหน่ ง และก� ำ หนดราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์            
การจัดโครงสร้างกลุม่ ผลิตภัณฑ์ และการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มยอดจ�ำหน่าย ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นกว่าพันล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศมี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 35 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของกลุ่มธุรกิจในประเทศ และ
ผลกระทบด้านราคาทีย่ งั ทรงตัวและการอ่อนค่าของสกุลเงินของ
ธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศศรีลังกา

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

+/-

+/(%)

44,764

43,634

1,130

3%

50

(50)

(100%)

รายได้
     รายได้จากการขายสุทธิ
     กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

     รายได้อื่น

276

201

75

37%

45,040

43,885

1,155

3%

รวมรายได้

รายได้จากธุรกิจปูนซีเมนต์มีสัดส่วนร้อยละ 68 ของรายได้รวม ขณะที่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรายมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 18
โดยทั้งสองธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปยังกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่
การบริโภคซีเมนต์ ในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีแสดงให้เห็นถึง
การเข้าสู่วงจรการเจริญเติบโตของตลาดปูนซีเมนต์อย่างแข็งแกร่ง

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแม้ว่าต้นทุนถ่านหิน ราคาน�้ำมัน และต้นทุนวัตถุดิบจะเพิ่มสูงขึ้น โดยต้นทุนขายและบริการ       
อยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อนแม้จะมียอดการจ�ำหน่ายและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

+/-

+/(%)

29,300

29,187

113

0%

     ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย

8,248

7,470

778

10%

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,150

2,461

(311)

(13%)

ค่าใช้จ่าย
     ต้นทุนสินค้าขายและบริการ

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
     ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
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62

-

62

-

270

514

(244)

(47%)

40,030

39,632

398

1%

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินแผนการปฏิรูปธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2560
เป็นต้นมา โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงานในด้านต่างๆ
อาทิเช่น แผนงานในการเพิม่ รายได้ แผนงานในการจัดโครงสร้าง
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงความคิดริเริม่
ต่างๆ ในการบริหารจัดการต้นทุน โรงงานปูนซีเมนต์ที่จังหวัด
สระบุรีสามารถเดินสายการผลิตโดยมีอัตราประสิทธิภาพที       ่
ร้อยละ 87 ส่วนแผนงานลดต้นทุนเชือ้ เพลิง ได้มกี ารน�ำเชือ้ เพลิง
และวัตถุดิบทดแทนมาใช้ ในกระบวนการผลิต โดยสามารถ
ทดแทนเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมที่ร้อยละ 11 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 93
จากปีก่อน) พร้อมกันนี้ ยังได้น�ำลิกไนต์และปิโตรเลียมโค้กมา
ใช้ร่วมกับถ่านหินเพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิต อย่างไร
ก็ตาม ธุรกิจในต่างประเทศได้รบั ผลกระทบจากราคาของต้นทุน
วัตถุดิบน�ำเข้าสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์อุปทานที่จ�ำกัดและ
ผลกระทบจากค่าเงินที่อ่อนตัวลงอย่างรุนแรง ซึ่งผลกระทบ
เหล่านี้หักล้างกับต้นทุนขายและบริการที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรม
ทางการตลาด การส่งเสริมการขายและการสร้างตราสินค้าใน
ตลาดต่างประเทศ ขณะที่ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน�้ำมัน
ดีเซลที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อนและค่าขนส่งเพื่อการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นลดลงเป็นผลมาจาก
แผนลดค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปธุรกิจ          
ดังกล่าวข้างต้น

ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 3,268 ล้านบาทเพิม
่ ขึน้
ร้อยละ 10 แปรผันกับเงินลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจ�ำนวน 1,350 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 4
ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 569 ล้านบาทลดลงจาก           
ปีก่อนร้อยละ 33 เนื่องจากการปรับรายการภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีและก�ำไรทางภาษีที่ลดลงของธุรกิจในต่างประเทศ
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

+/-

+/(%)

     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

3,268

2,964

304

10%

     ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

1,350

1,295

55

4%

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

569

852

(283)

(33%)

5,187

5,111

76

1%

ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รวมค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 ของยอดรายได้สุทธิ เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.9 ซึ่ง                  
กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ในขณะที่วงเงินเครดิตลูกค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลุ่มลูกค้า B2B ที่เพิ่มขึ้น และสินค้า             
คงเหลือในกลุ่มเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องการลดผลกระทบจากราคาที่อาจสูงขึ้น  

หน่วย

2561

2560

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

7.95

8.45

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

45

43

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

6.68

8.38

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

54

43

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

5.78

6.90

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย

วัน

62

52

ผู้บริหารได้ริเริ่มแผนงานต่างๆ ในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูป
ธุรกิจที่ได้ด�ำเนินการระหว่างปี ระยะเวลาขายสินค้าเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการคงสินค้าคงเหลือในกลุ่มเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ ในการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น โดยระยะเวลา
ช�ำระหนี้เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการปรับสมดุลระยะเวลาขายสินค้า
และระยะเวลาเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้น  

การลงทุนทางการเงิน

การลงทุน

เงินลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

การลงทุ น ระหว่ า งปี ล ดลง เนื่ อ งจากความเข้ ม งวดในการ
พิจารณาและอนุมัติรายจ่ายฝ่ายทุน โดยจะลงทุนในโครงการ     
ที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานและโครงการที่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดเป็นส�ำคัญ
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กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการให้บริการท�ำความสะอาดด้าน
อุตสาหกรรมโดยมูลค่าสุทธิ 204 ล้านบาท การเข้าซื้อกิจการ    
ดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการก�ำจัดของเสีย
ด้วยของเหลวและด้วยระบบเครือ่ งกล เพิม่ เติมจากการให้บริการ
ท�ำความสะอาดด้านอุตสาหกรรม สารเคมี และระบบเครื่องกล

กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อให้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
หรือเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

+/-

+/(%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

35,459

37,463

(2,004)

(5%)

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

10,309

11,486

(1,177)

(10%)

288

286

2

1%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวน 2,216 ล้านบาทได้ถกู ใช้เพือ่
การด�ำเนินงานโดยปกติของธุรกิจ  รายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำแนกตาม
โครงการที่ส�ำคัญในปี 2561 มีดังต่อไปนี้
การลงทุนพัฒนาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 55 ล้านบาท
การลงทุนพัฒนาระบบหม้อบดวัตถุดิบที่ 5 ของโรงงาน 1
มูลค่า 53 ล้านบาท
การขยายโรงเก็บปูนซีเมนต์ที่ท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มูลค่า 44 ล้านบาท
การขยายก�ำลังการผลิตเตาเผาซีเมนต์ ในประเทศเวียดนาม
มูลค่า 28,500 ล้านดอง
การลงทุนระบบป้อนขีเ้ ถ้าลอยแบบแห้งในประเทศเวียดนาม
มูลค่า 26,125 ล้านดอง
การก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศศรีลังกา
มูลค่า 270 ล้านรูปีลังกา
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศมี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ในการ        
ด�ำเนินงานที่แตกต่างกันซึ่งต้องถูกแปลงค่าเป็นหน่วยเงินบาท
ในการแสดงงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ผลจากการแปลง
ค่ า งบการเงิ น ของสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศ
ส�ำหรับปีเป็นผลขาดทุนจ�ำนวน 897 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า การจ�ำหน่ายและการ        
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ส�ำหรับงวดจ�ำนวน 313 ล้านบาท และ         
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับงวดจ�ำนวน 2,828 ล้านบาท
สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนประกอบด้วย สัมปทานเหมืองแร่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ตราผลิตภัณฑ์ และสิทธิ
ในการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ บันทึกผลจากการแปลงค่า         
งบการเงินของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ
ส�ำหรับปีเป็นผลขาดทุนจ�ำนวน 1,170 ล้านบาท และค่าตัดจ�ำหน่าย
ส�ำหรับปีจ�ำนวน 437 ล้านบาท

การระดมทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างฝ่ายทุนของกลุ่มบริษัทฯ
ประกอบด้วยหนี้สินทางการเงินสุทธิจ�ำนวน 28,277 ล้านบาท  
(หนีส้ นิ ทางการเงินจ�ำนวน 30,924 ล้านบาท หักด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 2,647 ล้านบาท) ส่วนของ            
ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 34,541 ล้านบาท โดยอัตราส่วนหนี้สินทาง       
การเงิ น สุ ท ธิ ต ่ อ ทุ น อยู ่ ที่ 0.82 เท่ า ซึ่ ง ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง             
หลังจากการใช้เงินกู้ยืมเพื่อเข้าซื้อกิจการในรอบปีก่อนหน้า
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เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

เงินกูย้ มื ประกอบด้วย หุน้ กูซ้ งึ่ เป็นหุน้ กูป้ ระเภททีไ่ ม่มหี ลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีส่วนลด ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดเป็นจ�ำนวน 2,647 ล้านบาท เพื่อคงสภาพคล่องของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยกระแสเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน
6,989 ล้านบาท (ปี 2560: จ�ำนวน 3,950 ล้านบาท) โดยส่วนใหญ่
เป็ น ผลมาจากก� ำ ไรที่ สู ง ขึ้ น และการบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น
หมุนเวียนสุทธิอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ออกหุ้นกู้

จำ�นวน
ล้านบาท

วันครบกำ�หนด

14 มิถุนายน 2556

2,000

2563

29 เมษายน 2559

4,000

2567, 2569

9 พฤษภาคม 2560

13,000

2563, 2567,
2570, 2572

เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการเข้าซื้อ
กิจการในต่างประเทศในรอบปีกอ่ นหน้า นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ
มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 7,371 ล้านบาท  
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวน 4,561 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 34,541 ล้านบาท (ปี 2560: จ�ำนวน 35,939 ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยส�ำรอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และ
ก�ำไรสะสม รวมจ�ำนวน 35,138 ล้านบาท ผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นผลขาดทุนจ�ำนวน
5,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 2,090 ล้านบาท เป็น
ผลจากการอ่อนตัวของสกุลเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ  
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กระแสเงินสดสุทธิจา่ ยจากกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 2,220 ล้านบาท
(ปี 2560: จ�ำนวน 21,033 ล้านบาท) ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
รายจ่ายฝ่ายทุน
ส�ำหรับกระแสเงินสดสุทธิจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน
3,847 ล้านบาท (ปี 2560: กระแสเงินสดสุทธิรบั จ�ำนวน 15,341
ล้านบาท) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายสุทธิระหว่างปี
จ�ำนวน 2,737 ล้านบาท

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือ
กิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ
ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกันกับบริษทั ฯ นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ยังหมายรวมถึงบริษทั และบุคคลซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
กับบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ
ทีม่ อี ำ� นาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ในระหว่างปี บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ทตี่ กลงร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ และ
บริษทั เหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจ บริษทั ฯ ได้สรุปรายละเอียด
ดังกล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ข้อ 6

หลักเกณฑ์เพื่อการพิจารณารายการระหว่างกัน
เมือ่ มีความจ�ำเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน บริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
อนุมัติบนเงื่อนไขความจ�ำเป็น และอยู่บนหลักการที่ถือเสมือน
หนึ่งว่าไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)
ตัวอย่างเช่น การขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการจะพิจารณาจาก
ราคาตลาด  ก�ำไรส่วนต่างจะก�ำหนดโดยรวมค่าใช้จ่ายด้านการ
บริการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ทีเ่ ข้าท�ำธุรกรรมนัน้ ๆ ต่างได้รบั
ประโยชน์โดยสมควร

กลไกและวิธีการอนุมัติที่สมเหตุสมผล
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารตรวจทานธุ ร กรรมที่ เ ป็ น
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้ว
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รายงานประจำ�ปี 2561

รายงานทางการเง�น 2561

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

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนด
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และการแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยบริษัทใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
ในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รวมถึงข้อมูลทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี และเป็นผู้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายงานและข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งป้องกัน
การด�ำเนินการที่ผิดปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ท�ำหน้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดไว้ ในแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีภายนอกแทนคณะกรรมการบริษัทและด�ำเนินการตามกฎบัตรที่ร่วมกันบัญญัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีนแี้ ล้ว

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานกรรมการ

นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ
ภายใต้กฎบัตรที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสากลและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ โดยได้รว่ มประชุมกับฝ่ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทในหัวข้อต่าง ๆ ภายใต้หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน ความมี
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนความสอดคล้อง
กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของบริษัทในประเทศไทยรวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศ
หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวม
ประจ�ำปี 2561 ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการ
พิจารณางบการเงินดังกล่าว ซึ่งมีการถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระ
ส�ำคัญซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธกี ารบันทึกบัญชี ความเพียงพอ ถูกต้อง
และครบถ้วนของการเผยข้อมูลในงบการเงิน และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ม่ันใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและ
ครบถ้วน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท 1 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีรายไตรมาส และประจ�ำปีของผู้สอบบัญชี
2. การก�ำกับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นรายเดือนเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน
ตามแผนของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบและค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญ โดยให้ข้อแนะน�ำและติดตาม
ผลการด�ำเนินการแก้ ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นทีม
่ สี าระส�ำคัญ เพือ่ ปรับปรุงให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและ
มีประสิทธิภาพ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการด�ำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอให้มกี ารตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพิม่ เติมในระบบทีม่ คี วามเสีย่ งสูงได้แก่ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารลูกหนี้ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและอนุมัติแผนงาน
การตรวจสอบประจ�ำปี 2562 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการตรวจสอบตามแผน
3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน และร่วมกับฝ่ายควบคุมภายในและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส โดยได้พิจารณาเรื่อง
การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต การด�ำเนินงาน
ต่างๆ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้ ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องหรือประเด็นปัญหาที่เป็นสาระส�ำคัญ การควบคุมดูแลเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการทุจริตได้รวมอยู่ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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4. การสอบทานการปฏิบตั ติ ามระบบและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการตรวจสอบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยได้สอบทาน
การปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ทบทวนผลการสอบสวนผ่านข้อร้องเรียน (INSEE Speak Up) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการดูแลกิจการที่ดี
5. การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ฯ อันเกิดจากปัจจัย
ทัง้ ภายในและภายนอกของบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณาและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
อย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงซึ่งจะสอดคล้องกับแผนงานการบริหารความเสี่ยงในปี 2562
6. การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเสนอให้แต่งตัง้ นางสรินดา หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ
และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด�ำรง แห่ง บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทส�ำหรับปี 2562 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและจะขออนุมัติ ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ต่อไป
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระเพียงพอ
ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีส�ำหรับปี 2561 และการประเมิน
ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมของบริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนรวม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั
ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่ม
บริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้ รายได้
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1 เรื่ องนโยบำยกำรบัญชี เกี่ยวกับกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำย
สิ นค้ำ ซึ่งเป็ นรำยกำรบัญชีที่มีมูลค่ำที่เป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน และส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขำดทุนของ
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรขำยกับลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกซึ่งมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่มีควำม
หลำกหลำย เช่น รำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย ส่ วนลดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดให้มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำเพื่อ
กระตุน้ ยอดขำย ทำให้รำยกำรขำยของกลุ่มบริ ษทั มีเงื่อนไขในกำรรับรู ้รำยได้และกำรบันทึกรำยได้รอกำรตัดบัญชี
ที่เกิดจำกรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยและส่ วนลดต่ำง ๆ ที่ซบั ซ้อน ด้วยเหตุน้ ี ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเป็ นพิเศษต่อ
กำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้ำพเจ้ำตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและสุ่ ม
ตัวอย่ำงเพื่อทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่ำงรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสำรประกอบรำยกำรขำย สอบทำนใบลดหนี้ที่
กลุ่มบริ ษทั ออกภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และทดสอบข้อมูลที่กลุ่มบริ ษทั นำมำใช้ในกำรคำนวณและ
บันทึกรำยได้รอกำรตัดบัญชี ที่เกิดจำกรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยและส่ วนลดต่ำง ๆ ที่บนั ทึก ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำหรื อข้อตกลงที่ให้กบั ลูกค้ำ ประกอบกับได้วเิ ครำะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำย
ตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
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ค่ าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีอายุการให้ ประโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอน
ข้ำพเจ้ำให้ควำมสำคัญเรื่ องกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16 เนื่องจำกกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ถือเป็ นประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสู งในกำรระบุ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกกลุ่ม
สิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงกำรกำหนดอัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตในระยะยำวที่เหมำะสม ซึ่ งทำให้เกิดควำมเสี่ ยง
เกี่ยวกับมูลค่ำค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์
ในกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ข้ำพเจ้ำ
ได้ประเมินกำรกำหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ
เลือกใช้โดยกำรทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ ำยบริ หำรว่ำสอดคล้องตำมลักษณะกำรให้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์หรื อไม่ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด
ที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสิ นทรัพย์ที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ โดยกำรเปรี ยบเทียบข้อสมมติ
ดังกล่ำวกับแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอกของบริ ษทั ฯ รวมถึงเปรี ยบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกับ
ผลกำรดำเนิ นงำนที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่
คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำว และพิจำรณำอัตรำคิดลดที่ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยกำรวิเครำะห์
ต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของบริ ษทั ฯและของอุตสำหกรรม รวมถึงปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญภำยใน
สำนักงำนฯสำหรับค่ำควำมนิ ยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรรวมธุ รกิจที่มีสำระสำคัญเพื่อช่วยประเมินข้อมูล
ดังกล่ำวโดยกำรเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภำยนอกตำมฐำนควำมรู ้และประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ ชี่ยวชำญ
ตลอดจนทดสอบกำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวตำมแบบจำลองทำงกำรเงิน และ
พิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนโดยเฉพำะอัตรำคิดลดและ
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตจำกกำร
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญ
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
3
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนิ นกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำร
หรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู ง
กว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
กำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
5
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่ส่ื อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร
กระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ท่ีผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ดำรง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2562

6
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ ตราสารอนุ พนั ธ์
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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6, 7
6, 8
6
9

7
10
11
12
13
14
15
16
17
30

2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

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

1,706,854,945
5,827,973,958
3,901,530,819
334,080,295
237,558,196
12,007,998,213

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

270,829,612
3,296,549,185
3,455,000,000
1,907,152,239
80,511,800
84,004,213
9,094,047,049

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

12,546,387
1,911,702,842
2,030,267,178
352,072,093
37,463,081,556
60,706,887
15,058,210,405
11,486,027,762
797,244,733
286,196,028
69,458,055,871
81,466,054,084

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

39,900,676,463
2,145,610,960
577,896,135
665,457,020
15,091,208,625
38,197,379
2,118,580,311
423,620,917
143,805,679
61,105,053,489
70,199,100,538

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ ตราสารอนุ พนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รายได้รอการตัดบัญชี
ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น - สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้ อถอน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

2561

2560

6

160,000,000

140,000,000

-

-

18
6, 19

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

4,740,446,848
4,510,227,537

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

3,300,000,000
2,183,876,624

6

90,000,000

180,000,000

-

-

20

342,282,983

317,909,936

-

-

21

10,000,095
15,556,476
613,410,586
780,622,259
254,377,543
1,475,724,240
244,019,240
13,580,127,359

27,314,211
36,013,385
684,687,671
831,903,958
237,524,251
1,716,183,107
204,890,192
13,627,101,096

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

2,090,705
58,286,930
475,029,740
218,793,066
792,016,187
62,674,313
7,092,767,565

6

-

90,000,000

-

-

20

7,371,206,771

7,359,009,682

6,968,500,000

6,958,000,000

21
22
23
24
30
25

16,919,799
18,965,771,306
2,150,444,162
127,885,504
2,669,119,282
140,175,505
31,441,522,329
45,021,649,688

25,803,356
18,960,824,386
2,142,446,415
128,092,075
3,180,134,747
13,486,831
31,899,797,492
45,526,898,588

18,965,771,306
1,510,538,576
50,235,449
27,495,045,331
32,901,130,735

18,960,824,386
1,466,757,687
59,134,654
27,444,716,727
34,537,484,292

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

กรรมการ

รายงานทางการเงิน 2561

2560

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

2561

2,980,000,000

2,980,000,000

2,980,000,000

2,980,000,000

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

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

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

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

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

300,000,000
7,768,233,752
(2,997,198,898)
34,463,585,768
1,475,569,728
35,939,155,496
81,466,054,084

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

300,000,000
5,969,065,332
35,661,616,246
35,661,616,246
70,199,100,538

-

-

-

-

งบก�ำไรขาดทุน

บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
รำยได้
รายได้จากการขายและบริ การสุ ทธิ
เงินปั นผลรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนส่ วนแบ่ งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำและบริษัทร่ วม
ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

10, 12

28

11, 12

30

กำรแบ่ งปั นกำไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

2561

2560

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

43,633,579,834
50,374,490
200,909,194
43,884,863,518

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

23,692,566,754
2,161,926,639
458,031,332
26,312,524,725

29,299,845,211
8,248,468,789
2,150,110,703
61,584,110
269,881,606
40,029,890,419

29,186,858,645
7,469,468,024
2,461,351,907
513,855,726
39,631,534,302

13,539,106,564
3,720,724,120
1,521,038,127
8,052,641
166,234,928
18,955,156,380

16,339,888,311
4,303,186,018
1,793,331,435
38,224,809
225,818,438
22,700,449,011

5,009,780,873
330,250,338
5,340,031,211
(1,349,769,365)
3,990,261,846
(568,811,145)
3,421,450,701

4,253,329,216
126,247,824
4,379,577,040
(1,295,084,647)
3,084,492,393
(852,181,042)
2,232,311,351

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

3,612,075,714
3,612,075,714
(1,023,707,830)
2,588,367,884
(355,613,988)
2,232,753,896

3,021,825,091

1,818,114,653

3,328,056,065

2,232,753,896

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

414,196,698
2,232,311,351

10.14

6.59

11.17

8.10

298,000,000

275,796,824

298,000,000

275,796,824

31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม - ผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปั นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานทางการเงิน 2561

2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

3,421,450,701

2,232,311,351

3,328,056,065

2,232,753,896

(2,082,303,993)

(3,178,907,857)

-

-

12

(19,872,420)
(2,102,176,413)

(27,112,426)
(3,206,020,283)

-

-

30

21,391,873

(31,444,369)

5,597,834

(27,331,579)

12

(1,841,939)
19,549,934
(2,082,626,479)

(1,729,384)
(33,173,753)
(3,239,194,036)

5,597,834
5,597,834

(27,331,579)
(27,331,579)

1,338,824,222

(1,006,882,685)

3,333,653,899

2,205,422,317

950,883,901

(1,240,409,235)

3,333,653,899

2,205,422,317

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

233,526,550
(1,006,882,685)

งบกระแสเงินสด

บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน:
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญและการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากการจาหน่ าย/ตัดจาหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสารองอื่น
ตัดจาหน่ ายรายได้รอการรับรู ้ จากเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมือง
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

3,990,261,846

3,084,492,393

3,609,066,423

2,588,367,884

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

(126,247,824)
2,964,385,862

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

(2,161,926,639)
1,192,190,612

67,310,543

(20,929,679)

13,285,886

7,165,558

2,274,688

164,019,745

5,868,623

30,025,834

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

200,609,751
178,597,221
(76,915,232)
(55,681,023)
1,162,004,228

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

160,914,775
99,228,483
1,114,378
(361,354,820)
949,783,388

8,623,162,236

7,474,335,442

3,895,852,908

2,505,509,453

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

(318,513,652)
(150,423,414)
(131,632,691)
269,875,909

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

31,557,380
(274,424,580)
(31,883,474)
(34,374,216)

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

(413,165,394)
(768,326,863)
(141,556,593)
(2,044,361)
5,818,548,383
55,578,146
(856,899,961)
(1,066,298,056)
3,950,928,512

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

(320,268,550)
(197,639,914)
(109,856,368)
(2,044,361)
1,566,575,370
226,999,593
(573,150,175)
(422,592,989)
797,831,799

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)สุ ทธิ
เงินสดรับจากการจาหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายสาหรับการซื้ อธุรกิจ
เงินสดสุ ทธิจ่ายซื้ อบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้าเพิ่มขึ้น
เงินสดรับค่ามัดจาที่ดิน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุ ทธิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุ ทธิ
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับสุ ทธิจากการออกจาหน่ ายหุน้ กู้
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กู้
เงินสดรับสุ ทธิจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เงินปั นผลจ่าย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีตอ่ เงินฝากธนาคารคงเหลือ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7)

-

-

285,000,000

(13,176,779,448)

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

62,002,001
(13,440,644,852)
(627,320,640)
(3,021,612,492)
(378,214,852)
5,290,258
(3,802,163,105)
170,045,266
(21,032,618,416)

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

59,943,925
(18,121,014,982)
(627,320,640)
(1,424,299,710)
(77,710,374)
(288,539)
2,178,128,975
(31,189,340,793)

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

(10,459,250,000)
(2,391,294,944)
(238,500,000)
7,162,459,130
(442,988,564)
(23,825,504)
12,968,819,169
(4,000,000,000)
16,986,284,184
(3,922,240,397)
(298,640,149)
15,340,822,925
(80,234,886)
(1,821,101,865)
3,529,777,611

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

100,000,000
6,947,500,000
12,968,819,169
(4,000,000,000)
16,986,284,184
(3,397,992,240)
(215,089,213)
29,389,521,900
(1,001,987,094)
1,274,637,507

744,186
2,647,086,510

(1,820,801)
1,706,854,945

744,186
689,314,593

(1,820,801)
270,829,612

#REF!

#REF!

#REF!
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560

-

งบกระแสเงินสด

บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

505,585,700
36,818,196

608,656,675
-

83,619,018
-

44,212,850
-

(7,598,975)
199,274,467
4,382,340

595,493
4,867,356
-

(7,336,610)
-

(34,106)
-

5,912,458

352,072,093
18,398,873

-

369,019,494
-

24,000,000

13,800,000

-

-

-

-

-

13,191,469,248

งบกำรเงินรวม
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึ้น (ลดลง)จากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและค่ารื้ อถอน
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
โอนสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงานไปเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนไปเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ซื้ ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
การชาระค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยด้วยการหักกลบกับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 26)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 32)
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
จากการซื้ อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 10)
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
จากการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
10,106,266,730
16,306,284,184
26,412,550,914

ทุนออกจาหน่ าย
และชาระแล้ว
2,300,000,000
680,000,000
2,980,000,000

งบกำรเงินรวม

300,000,000

-

7,768,233,752

-

(2,997,198,898)

-

34,463,585,768

-

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลต่างจากการ
กาไรสะสม
แปลงค่างบการเงิน
จัดสรรแล้ว ที่เป็ นเงินตรา
รวมส่ วนของ
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
300,000,000
9,381,285,092
28,151,237
22,115,703,059
1,818,114,653
1,818,114,653
(33,173,753)
(3,025,350,135)
(3,058,523,888)
1,784,940,900
(3,025,350,135)
(1,240,409,235)
16,986,284,184
(3,397,992,240)
(3,397,992,240)

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

(524,248,157)
1,475,569,728

1,765,304,356

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
986,979
414,196,698
(180,670,148)
233,526,550
-

(524,248,157)
35,939,155,496

1,765,304,356

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
22,116,690,038
2,232,311,351
(3,239,194,036)
(1,006,882,685)
16,986,284,184
(3,397,992,240)

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 32)
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
จากการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

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

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

300,000,000

8,425,610,537

(5,087,690,022)

33,030,471,429

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

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

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

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

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

(หน่วย: บาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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2,980,000,000
2,980,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 26)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนออกจาหน่าย
และชาระแล้ว
2,300,000,000
680,000,000
2,980,000,000

บริ ษทั ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

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

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
10,106,266,730
16,306,284,184
26,412,550,914
300,000,000
300,000,000

5,969,065,332
3,328,056,065
5,597,834
3,333,653,899
(2,383,998,240)
6,918,720,991

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
300,000,000
7,161,635,255
2,232,753,896
(27,331,579)
2,205,422,317
(3,397,992,240)
300,000,000
5,969,065,332

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

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
19,867,901,985
2,232,753,896
(27,331,579)
2,205,422,317
16,986,284,184
(3,397,992,240)
35,661,616,246

(หน่วย: บาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

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

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

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

2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

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

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั นครหลวงคอนกรี ต จำกัด

ไทย

2,500

2,500

100.00

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

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2,000
300
500
400

2,000
300
500
400

100.00
100.00
100.00
100.00

บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล จำกัด

ไทย

700

700

100.00

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

ไทย
ไทย

701
10

701
10

100.00
100.00

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

บังกลำเทศ
ศรี ลงั กำ

บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด

เวียดนำม

ถือหุ น้ โดยบริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล ลังกำ (ไพรเวท)
ศรี ลงั กำ
จำกัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั เอสซี ซีซี กอลล์
ซีเมนต์ เทอร์มินอล (ไพรเวท) จำกัด”)
บริ ษทั มหำเวลี มำรี น ซีเมนต์
ศรี ลงั กำ
(ไพรเวท) จำกัด
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด
บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ เญินแจ็ก จำกัด
เวียดนำม
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั คอนวูด จำกัด
บริ ษทั พีที คอนวูด อินโดนีเซีย

24

ทุนจดทะเบียน
2561
2560
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุ น้
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ

อินโดนีเซีย

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

100.00
98.95
65.00

1,460 ล้ำน
รู ปีศรี ลงั กำ

1,460 ล้ำน
รู ปีศรี ลงั กำ

100.00

48 ล้ำน
รู ปีศรี ลงั กำ

48 ล้ำน
รู ปีศรี ลงั กำ

90.00

ลักษณะธุ รกิจ

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

100.00 จัดกำรและกำจัดกำกของเสี ย
90.00 จำหน่ำยปูนซีเมนต์

812.1 พันล้ำน 812.1 พันล้ำนดอง
ดองเวียดนำม
เวียดนำม

100.00

100.00 ผลิตปูนซีเมนต์

78.3 ล้ำน
เหรี ยญสหรัฐฯ

100.00

100.00 วัสดุก่อสร้ำง

78.3 ล้ำน
เหรี ยญสหรัฐฯ

ข)

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

ค)

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

รายงานทางการเงิน 2561

2

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำท
โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงิน
บำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้
เป็ นรำยกำร “ผลต่ ำ งจำกกำรแปลงค่ ำ งบกำรเงิ น ที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศ” ในงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ฉ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว

ช)

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

ซ)

กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี สำหรับกำรรวมธุ รกิ จโดยปฏิบตั ิตำมวิธีรำคำซื้ อ ยกว้นกรณี ที่เป็ นกำรรวม
ธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุ มตำมสัดส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ
จำกผูถ้ ูกซื้ อ
ต้น ทุ น ที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรซื้ อของกลุ่ ม บริ ษ ทั ที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ ำ ที่
ปรึ กษำ ถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น

2.3

บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมตำม
วิธีรำคำทุน

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับ ใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
สภำวิชำชี พ บัญ ชี ได้ป ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบับ ใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ส ำหรั บ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้ มี ข้ ึ นเพื่ อให้ มี เนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บ ำยให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธี ปฏิ บ ตั ิ ทำงกำรบัญชี และกำรให้แนว
ปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวส่ วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อ
นำมำถื อปฏิ บตั ิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำร
สำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

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

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำ
ที่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำร
รับรู ้ รำยได้ที่เกิ ดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลู กค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่ สะท้อนถึงสิ่ งตอบ
แทนที่ กิ จกำรคำดว่ำจะมี สิท ธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ ได้ส่งมอบให้แก่ลูก ค้ำ และ
กำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
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ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำดว่ำกำรนำมำตรฐำนฉบับนี้ มำใช้ จะมี ผลให้เกิ ดรำยกำรปรั บปรุ ง
อันเนื่ องมำจำกรำยกำรขำยสิ นค้ำพร้ อมบริ กำรขนส่ ง/ประกันภัย โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจำรณำว่ำกำร
ขนส่ ง/ประกันภัยเป็ นบริ กำรที่แยกต่ำงหำกจำกกำรขำยสิ นค้ำหำกกำรควบคุมในสิ นค้ำได้โอนไปยังลูกค้ำก่อน
กำรให้บริ กำรขนส่ ง/ประกันภัย โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยได้ค่ำบริ กำรขนส่ ง/ประกันภัยดังกล่ำว
เป็ นรำยได้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้ว จำกเดิ มที่รับรู ้รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรขนส่ ง/ประกันภัยทั้งจำนวนเมื่อ
ได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำ
ค.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมื อทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับ ใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทเี่ ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบ นั สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อทำง
กำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร (Business Model) หลักกำร
เกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิ ดขึ้ น และหลักกำรเกี่ ยวกับ กำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึ งกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผย
ข้อ มู ล เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น และเมื่ อ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ จะท ำให้
มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิ ทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี
ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
ก) รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สำคัญของควำมเป็ น
เจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมู ลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิม่ สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลดแล้ว
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้ำที่ซ้ื อ
สิ นค้ำจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ งสำมำรถนำไปใช้แลกของรำงวัลในอนำคต บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ปั นส่ วนมูลค่ำจำกรำยกำรขำยให้กบั คะแนนสะสม ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของคะแนนสะสมดังกล่ำว และ
ทยอยรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อลูกค้ำมำใช้สิทธิ และกิจกำรได้ปฏิบตั ิตำมสัญญำภำระผูกพันที่จะจัดหำรำงวัลนั้น
ข) รำยได้ค่ำบริ กำร
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
ค) ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ง) เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำและค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะ
สู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
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4.4 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิ ตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ ย้ ในกำรผลิต
วัตถุดิบและวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
ค่ำเผื่อผลขำดทุ นจำกกำรลดลงของมู ล ค่ำสิ น ค้ำและสิ นค้ำล้ำสมัยจะตั้งขึ้น ส ำหรั บ สิ นค้ำที่ ล้ำสมัยหรื อ
เสื่ อมสภำพ
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนต่อเมื่อมูลค่ำที่จะได้รับของเงิน
ลงทุนต่ำกว่ำรำคำทุนในบัญชี
เมื่อมีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชี ของเงิ นลงทุนจะ
ถูกบันทึกในงบกำไรขำดทุน
4.6

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่ งรวมต้นทุนกำรทำรำยกำร
หลังจำกนั้น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำ เสื่ อ มรำคำของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ กำรลงทุ น ค ำนวณจำกรำคำทุ น โดยวิธี เส้ น ตรงตำมอำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 - 35 ปี
ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
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4.7 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) แหล่งแร่ และต้นทุนในกำรฟื้ นฟูสภำพเหมือง
แสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุ นหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมซึ่ งคำนวณโดยวิธีจำนวนผลผลิ ตตลอดระยะเวลำที่
คำดว่ำจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสิ นทรัพย์น้ นั และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
(ถ้ำมี)
ต้น ทุ น ในกำรรื้ อ ถอนแสดงมู ล ค่ำ ตำมรำคำทุ น หลังหั ก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำสะสมและค่ ำเผื่ อกำรด้อ ยค่ ำของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ำมี) ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะทำกำรรื้ อถอน
ค่ ำ เสื่ อ มรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ค ำนวณจำกรำคำทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงตำมอำยุก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณดังนี้
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

อำยุกำรให้ประโยชน์
5 - 40 ปี
1 - 35 ปี
2 - 31 ปี
2 - 30 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจำกอสังหำริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้ กำรดำเนิ นงำนและ/หรื ออสังหำริ มทรัพย์ที่
ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำนเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อสังหำริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ น
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำตำมบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังซึ่ งได้แก่ตน้ ทุ นในกำรเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ำ
ตำมบัญ ชี ข องรำยกำรที่ ดิน อำคำรและอุ ป กรณ์ ถ้ำมี ค วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จะได้รับ
ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนำคตจำกรำยกำรนั้ น และสำมำรถวัด มู ล ค่ ำ ต้น ทุ น ของรำยกำรนั้ น ได้
อย่ำงน่ำเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถู กตัดออกจำกบัญชีดว้ ยมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำร
ซ่อมบำรุ งที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจำจะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรสิ นทรัพย์
นั้นออกจำกบัญชี
30
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4.8

ต้ นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิ ตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น

4.9

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจตำมมูลค่ำ
ยุติธ รรมของสิ นทรั พ ย์น้ ัน ณ วันที่ ซ้ื อธุ รกิ จ ส่ วนสิ นทรั พ ย์ไม่มี ตวั ตนที่ ได้ม ำจำกกำรอื่ น บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะบันทึ กต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์น้ ันตำมรำคำทุน และภำยหลังกำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี )
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพ ย์น้ ันเกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและ
วิธีกำรตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในงบกำไรขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
ค่ำสัมปทำนเหมืองแร่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ
รำยชื่อลูกค้ำ
สิ ทธิในกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

อำยุกำรให้ประโยชน์
20 - 25 ปี
3 - 10 ปี
5 - 10 ปี
15 ปี
48 ปี
3 - 35 ปี

ค่ำตัดจำหน่ ำยของค่ำสัมปทำนเหมื องแร่ และใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรโรงงำนของธุ รกิ จหิ นทรำย และ
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ ทธิ ในกำรใช้เหมืองแร่ ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ งคำนวณโดยวิธีผลผลิตตลอด
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯไม่ มี ก ำรตัดจำหน่ ำยสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนที่ มี อำยุก ำรให้ ป ระโยชน์ ไม่ ท รำบแน่ น อน ซึ่ งได้แก่
ตรำผลิตภัณฑ์ แต่จะใช้วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุ กปี ทั้งในระดับของแต่ละสิ นทรัพย์น้ นั และในระดับ
ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด บริ ษทั ฯจะทบทวนทุกปี ว่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวยังคงมีอำยุ
กำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน
ไม่มีกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่ำงพัฒนำ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

319

4.10 ค่ ำควำมนิยม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิ ยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิ จ
ส่ วนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำ
ต้นทุนกำรรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในงบกำไรขำดทุนรวมทันที
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงค่ำควำมนิ ยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) และจะทดสอบ
กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะปั นส่ วนค่ำควำมนิ ยมที่เกิดขึ้นจำก
กำรรวมกิจกำรให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)
ที่ ค ำดว่ำจะได้รับ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ นจำกกำรรวมกิ จกำร และบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะท ำกำรประเมิ น
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรื อกลุ่มของหน่ วย
ของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ น
สดต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุนรวม และ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต
4.11 เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงินอุดหนุ นจะถูกรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกลุ่มบริ ษทั จะได้รับเงินอุดหนุ น
นั้นและกลุ่มบริ ษทั สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได้ กลุ่มบริ ษทั แสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ นทรัพย์เป็ นรำยได้รอกำรรับรู ้ และจะรับรู ้เงินอุดหนุนในงบกำไรขำดทุนตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่ำเสื่ อมรำคำที่ลดลง
4.12 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ย งโดยทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ ม ซึ่ งท ำให้ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ กับ บริ ษ ัท ฯ ผู ้บ ริ ห ำรส ำคัญ
กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ

32
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4.13 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถื อเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิ น สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในงบกำไรขำดทุ นตลอดอำยุข องสั ญญำเช่ ำ สิ นทรัพ ย์ที่ ได้มำตำมสัญ ญำเช่ ำกำรเงิ นจะคิ ดค่ำเสื่ อมรำคำ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ ำสิ นทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ยงั คงอยู่
กับผูใ้ ห้เช่ ำ จะจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนสุ ทธิ จำกสิ่ งตอบแทน
จูงใจที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึ้นจำกกำรยกเลิ กสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ ำ เช่ น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่
ผูใ้ ห้เช่ำจะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.14 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุ ลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ น บำทโดยใช้ อ ัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร
สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัวเงิ น ซึ่ งอยู่ในสกุ ล เงิ น ตรำต่ ำงประเทศ รวมถึ งค่ ำควำมนิ ย มและรำยกำร
ปรับ ปรุ งมู ลค่ ำยุติธ รรมที่ เกิ ดจำกกำรซื้ อหน่ วยงำนในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนิ นงำน
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4.15 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจ
ด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มี
มูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นหมำยถึ งมู ลค่ำยุติธรรมหัก
ต้นทุ นในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมิ น
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะ
ได้รับ จำกสิ นทรั พ ย์และค ำนวณคิ ดลดเป็ นมู ล ค่ำปั จจุ บ นั โดยใช้อตั รำคิ ดลดก่ อนภำษี ที่ ส ะท้อนถึ งกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะ
ของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ใช้แบบจำลองกำรประเมิ นมูล ค่ำที่ ดีที่ สุ ดซึ่ งเหมำะสมกับ สิ นทรั พ ย์ ซึ่ งสะท้อนถึ งจำนวนเงิ นที่ กิจกำร
สำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำย
มีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของ
ผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุน
หำกในกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพ ย์ มี ขอ้ บ่ งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ของสิ นทรั พ ย์น้ ั น และจะกลับ รำยกำรผลขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำ ที่ รั บ รู ้ ใ นงวดก่ อ นก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ำร
เปลี่ ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ด โดยมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็ นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ใน
งวดก่อน ๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้
ไปยังงบกำไรขำดทุนทันที
4.16 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร
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ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำน
จ่ำยสะสมและเงิ นที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบกองทุ น
สำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งเงิ นทุ นเลี้ ยงชี พ (ที่ ไม่ได้เป็ นกองทุ นแยกต่ำงหำกจำก
สิ นทรัพย์ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย) สำหรับพนักงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่น ๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำว
เป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มี
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ เงินสงเครำะห์กำรลำออกจำกงำนและรำงวัลกำร
ปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้ สินโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำว
อื่ น ของพนัก งำนโดยใช้ วิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยอย่ำงสม่ำเสมอ วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้พิ จำรณำว่ำ กำรบริ ก ำรในแต่ ล ะงวดก่ อ ให้ เกิ ดสิ ท ธิ ใ นกำรได้รับ
ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกันเพื่อรวมเป็ นภำระผูกพันงวดสุ ดท้ำย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในอดี ตจะถู กรั บรู ้ ท้ งั จำนวนในงบกำไรขำดทุ นทันที ที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลดขนำด
โครงกำร หรื อเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนวัดค่ำโดยวิธีคิดส่ วนลดมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตโดยใช้อตั รำส่ วนลดซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล
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4.17 สำรองค่ ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้ นทุนในกำรรื้อถอน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ สำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรรื้ อถอนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีภำระผูกพันด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรของต้นทุนกำรฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำร
รื้ อถอนที่จะเกิ ดขึ้น ประมำณกำรของต้นทุนกำรฟื้ นฟู สภำพเหมืองและต้นทุนในกำรรื้ อถอนดังกล่ำวได้
รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของรำคำทุนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และตัดจำหน่ ำยโดยวิธีจำนวนผลผลิตตลอด
ระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ และวิธีเส้ นตรงตำมระยะที่ คำดว่ำจะทำกำรรื้ อถอน
ตำมลำดับ สำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรรื้ อถอนที่รับรู ้คิดมำจำกประมำณกำรต้นทุน กำร
ฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรรื้ อถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำนต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำฟื้ นฟูสภำพ
เหมืองและระยะในเวลำกำรรื้ อถอน อัตรำเงินเฟ้อในอนำคต และอัตรำคิดลด เป็ นต้น
ประมำณกำรหนี้ สินระยะยำวพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อตั รำคิดลด
ก่ อนคำนึ งถึ งภำษี เงิ นได้ ประมำณกำรหนี้ สิ นส่ วนที่ เพิ่ม ขึ้นเนื่ องจำกเวลำที่ ผ่ำนไปรั บ รู ้ เป็ นต้นทุ นทำง
กำรเงิน
4.18 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพัน
นั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.19 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยในประเทศไทยบัน ทึ ก ภำษี เงิ น ได้ปั จจุ บ ัน ตำมจ ำนวนที่ ค ำดว่ำ จะจ่ ำ ยให้ ก ับ
หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ในอัตรำภำษีร้อยละ 20 สำหรับกิจกำรที่ ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ น และได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับ
บริ ษทั ย่อยในประเทศไทยที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนหรื อได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีในฐำนะบริ ษทั
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ITC)
บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศคำนวณภำษีเงิ นได้จำกกำไรทำงภำษีตำมอัตรำภำษีที่ระบุในกฎหมำยภำษีอำกร
ของประเทศนั้น ๆ
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ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กับฐำนภำษี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุ ก
รำยกำร แต่ รับ รู ้ สินทรัพ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรั บ ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน และจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วน
มำใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะบัน ทึ ก ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หำกภำษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.20 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ มื ระยะสั้น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืม
ระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยำว หนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน หุ ้นกู้ และลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ ตรำสำรอนุ พนั ธ์
ซึ่ งนโยบำยกำรบัญชีเฉพำะสำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กำรบัญชี สำหรับตรำสำรอนุพนั ธ์ ทำงกำรเงินและกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
ตรำสำรอนุ พนั ธ์ถูกวัดมูลค่ำเริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมนับตั้งแต่วนั ที่ตรำสำรอนุ พนั ธ์ได้มีผลผูกมัด และมี
กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรอนุ พนั ธ์ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่รับรู ้ในบัญชี ดว้ ยมูลค่ำ
ยุติธรรมเช่ นกัน ส ำหรับ ตรำสำรอนุ พ นั ธ์ ที่ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยเลื อกใช้กำรบัญ ชี ป้ องกันควำมเสี่ ยง
วิธีกำรรับรู ้ กำไรหรื อขำดทุนจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรำยกำรที่ทำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง ณ วันที่ตรำสำร
อนุ พนั ธ์เริ่ มมีผลผูกมัด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องระบุวำ่ ตรำสำรอนุ พนั ธ์น้ นั จัดอยูใ่ นประเภทใดประเภท
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
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1)

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

2)

กำรป้ องกัน ควำมเสี่ ยงจำกกำรผันผวนของกระแสเงิ นสด ซึ่ งเกิ ดจำกควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้องกับ
สิ นทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ นที่ รับ รู ้ ในบัญ ชี เช่ น กำรจ่ำยช ำระดอกเบี้ ย ในอนำคตของหนี้ สิ นที่ มี อตั รำ
ดอกเบี้ยผันแปร (กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด)

3)

กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกเงินตรำต่ำงประเทศของสัญญำที่ผกู มัด (กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแส
เงินสด)

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุ พนั ธ์ประเภทกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในมูลค่ำยุติธรรมที่
คำดว่ำจะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู งจะรั บ รู ้ ง บในงบก ำไรขำดทุ น โดยรับ รู ้ พ ร้ อมกับ กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ได้ถูกทำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงนั้น
กำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุ พนั ธ์ ประเภทกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสดที่
คำดว่ำจะมีประสิ ทธิ ผลสู งให้รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หำกกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำวทำให้เกิด
กำรรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สิน ให้โอนกำไรหรื อขำดทุนที่ได้เคยรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไปรวมไว้
ในต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้สินทำงกำรเงิน หรื อให้
ปรับกำไรหรื อขำดทุนที่ได้เคยรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นดังกล่ำวไปยังงบกำไรขำดทุน โดยถือเป็ น
รำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชี เดียวกันกับที่รำยกำรกระแสเงินสดมีผลกระทบต่อกำไรหรื อขำดทุน เช่น
กำรชำระดอกเบี้ยหรื อเกิดกำรผูกมัดของเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงนั้น
รำยกำรอนุ พนั ธ์บำงรำยกำรที่แม้จะเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผลภำยใต้นโยบำยกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั แต่อำจไม่เข้ำเงื่อนไขสำหรับกำรใช้กำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง กำรเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ดงั กล่ำวให้รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนโดยทันที
เมื่อเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงถู กขำย หรื อกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงนั้นไม่เข้ำเงื่ อนไขสำหรับกำรใช้กำร
บัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง ผลกำไรหรื อขำดทุนสะสมของเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เคยรับรู ้ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นยังคงแยกไว้จนกว่ำรำยกำรผูกมัดของเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงในอนำคตจะเกิ ดขึ้น แต่หำก
คำดว่ำรำยกำรในอนำคตจะไม่เกิดขึ้นแล้ว ให้ปรับผลกำไรหรื อขำดทุนสะสมของเครื่ องมือป้ องกันควำม
เสี่ ยงที่เคยรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไปยังงบกำไรขำดทุนในทันที เมื่อมีกำรปรับปรุ งมูลค่ำตำมบัญชี
ของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในมูลค่ำยุติธรรม ให้ตดั จำหน่ำยไปยังงบกำไรขำดทุน
โดยเริ่ มต้นทันทีที่มีกำรปรับปรุ งเกิดขึ้น และต้องไม่ช้ำกว่ำเมื่อรำยกำรที่ มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจะหยุด
ได้รับกำรปรับปรุ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม และต้องถูกตัดจำหน่ำยให้หมดทั้งจำนวนภำยใน
อำยุของเครื่ องมือทำงกำรเงินนั้น
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้มีกำรจัดทำเอกสำรที่เป็ นกำรระบุถึงควำมสัมพันธ์ของเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยง
และรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงขึ้น วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกลยุทธ์ในกำรป้ องกัน
ควำมเสี่ ยง ขั้นตอนดังกล่ ำวรวมไปถึ งกำรระบุ ตรำสำรอนุ พ นั ธ์ ท้ งั หมดที่ ใช้ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงต่ อ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินแต่ละรำยกำรโดยเฉพำะ หรื อต่อสัญญำที่ผูกมัดโดยเฉพำะ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยยัง
จัดท ำเอกสำรกำรประเมิ นประสิ ทธิ ผลของเครื่ องมื อป้ องกันควำมเสี่ ยง ณ วันที่ ท ำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
รวมถึ งเอกสำรกำรประเมินประสิ ทธิ ผลอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อดู วำ่ กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจะมีประสิ ทธิ ผลสู งใน
กำรหักกลบกับกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมหรื อกระแสเงินสดที่เกิดจำกควำมเสี่ ยงที่ได้ป้องกัน
4.21 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมู ลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่มี ตลำดที่ มีส ภำพคล่ องส ำหรับสิ นทรัพ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ มีลกั ษณะ
เดี ย วกัน หรื อ ไม่ ส ำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อ ขำยในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ อ งได้ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่ำ จะเป็ นข้อ มู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุ ก วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะประเมิ น ควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่
มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
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5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจ
แตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้
กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทีส่ ำคัญ
ประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยอำศัยประสบกำรณ์ ในอดีตและ
ปั จจัยต่ำง ๆ รวมถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรมีควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใต้สถำนกำรณ์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่อเหตุกำรณ์ในอนำคต เป็ นผลให้ประมำณกำร
ทำงบัญชี อำจแตกต่ำงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่สำคัญที่อำจมีควำมเสี่ ยงต่อกำร
ปรับปรุ งบัญชี ในปี ถัดไปต่อมูลค่ำสิ นทรัพย์ยกไป ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ได้แก่ ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ของค่ ำ ควำมนิ ย มและสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ท รำบแน่ น อน และส ำรอง
ผลประโยชน์ ร ะยะยำวของพนัก งำน หนี้ สิ น โครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนอื่น ๆ เป็ นมูลค่ำที่ประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระ ซึ่ งมูลค่ำดังกล่ำวต้อง
ใช้ ก ำรตั้ง สมมติ ฐ ำนเรื่ อ งอัต รำคิ ด ลด อัต รำกำรขึ้ นเงิ น เดื อ นในอนำคต อัต รำมรณะ และอัต รำกำร
เปลี่ ยนแปลงในจำนวนพนัก งำน กำรประมำณกำรในเรื่ องนี้ ค่ อนข้ำงมี ควำมไม่ แน่ นอนอันเนื่ องมำจำก
ลักษณะของโครงกำรที่มีระยะเวลำยำว
กำรประมำณกำรในเรื่ องอื่น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมิ นผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่ำประมำณกำรหนี้ สินที่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
บันทึกไว้ในบัญชี เพียงพอ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำมผลที่เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไป
จำกที่ได้มีกำรประมำณกำรไว้
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6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน รำยกำร
ธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปรำยกำรที่สำคัญได้ดงั นี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำร
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ซื้อสิ นค้ำ
ซื้อสิ นทรัพย์
ซื้อสำธำรณูปโภค
ค่ำบริ กำรจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับกำรร่ วมค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำร
รำยได้อื่น
ค่ำบริ กำรจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
ซื้อสิ นค้ำ
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำบริ กำรจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำย

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

6,387
1,992
334
277
1,055
390

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

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

1,141
41
52

456
37
-

641
41
52

388 รำคำตลำด
37 ตำมที่ตกลงในสัญญำ
- ตำมที่ตกลงในสัญญำ

931

1,506

224
163

170 ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
1,506 รำคำตลำด

6
371
161
10

5
369
186
83

3
34
81
-

3
369
110
4

รำคำตลำด
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
รำคำตลำด
ตำมที่ตกลงในสัญญำ
รำคำตลำด
ตำมที่ตกลงในสัญญำ

อัตรำดอกเบี้ยในตลำด
รำคำตลำด
ตำมที่ตกลงในสัญญำ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

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

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

942,438

720,898

536,462

188,891

942,438

720,898

536,462

188,891

169,701

178,469

1,320,029
83,981

1,257,467
153,180

169,701

178,469

1,404,010

1,410,647

-

-

1,400,000
635,000
630,000
455,000
50,000
3,170,000

1,300,000
1,160,000
595,000
400,000
3,455,000

-

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีกำรเคลื่อนไหว
ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
หัก: รับชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
3,455,000
1,105,000
(1,390,000)
3,170,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันจำนวน 3,170 ล้ำนบำท (2560:
3,455 ล้ำนบำท) ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.18 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.18 ต่อปี ) และมีกำหนดชำระคืน
ภำยในหนึ่งปี นับจำกวันที่ให้กยู้ มื
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เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
160,000

140,000

-

-

160,000

140,000

-

-

ในระหว่ำงปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 เงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นจำกสถำบัน กำรเงิ น ที่ เกี่ ย วข้องกัน มี ก ำร
เคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
-

งบกำรเงินรวม
140,000
620,000
(600,000)
160,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
หัก: ชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมี เงิ นกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินที่ เกี่ ยวข้องกันจำนวน 160 ล้ำน
บำท (2560: 140 ล้ำนบำท) ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.05 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.05 ต่อปี )

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
(หมำยเหตุ 19)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
กรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

280,875
16,010

74,253
-

1,408,064
16,010

361,336
74,253
-

125,296
422,181

29,575
103,828

17,400
1,441,474

18,605
454,194

90,000
(90,000)

270,000
(180,000)

-

-

-

90,000

-

-

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ในระหว่ำงปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 เงิ น กู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน มี ก ำร
เคลื่อนไหวดังนี้

งบกำรเงินรวม
270,000
(180,000)
90,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
หัก: ชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
-

เมื่ อวันที่ 11 มิ ถุนำยน 2555 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้ำทำสัญ ญำเงิ นกู้ก ับ สถำบันกำรเงิ น ที่ เกี่ ยวข้องกัน
ในวงเงินจำนวน 900 ล้ำนบำท เงิ นกูย้ ืมดังกล่ำวคิดดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง THBFIX 6 เดือนบวก
ส่ วนเพิ่ม และมีกำหนดชำระคืนเป็ นรำยงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด เริ่ มตั้งแต่เดื อนธันวำคม 2557 ถึง
เดือนมิถุนำยน 2562
สัญญำเงินกูด้ งั กล่ำวได้กำหนดเงื่อนไขบำงประกำรที่บริ ษทั ย่อยต้องถือปฏิบตั ิ เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนทำง
กำรเงินต่ำง ๆ อัตรำกำรถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ และกำรไม่นำสิ นทรัพย์ไปก่อภำระผูกพันเพิม่ เติม เป็ นต้น
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม
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งบกำรเงินรวม
2561
2560
122
149
5
127

32
181

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
122
149
5
127

32
181
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โครงกำรร่ วมลงทุนระหว่ ำงนำยจ้ ำงและลูกจ้ ำง
เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2554 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิโครงกำรร่ วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำง
และลู กจ้ำง โครงกำรดังกล่ำวมี ระยะเวลำ 4 ปี (นับ เฉพำะกรณี ระยะเวลำที่ บ ริ ษ ทั ฯจ่ำยสมทบ) หรื อ 7 ปี
(กรณี รวม Silent period) เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555 โดยรำยละเอี ยดเกี่ ยวกับข้อกำหนดและเงื่ อนไข
ของโครงกำรดังกล่ ำวเป็ นไปตำมที่ ค ณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ฯก ำหนด โครงกำรดัง กล่ ำ วได้รับ ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่
11 มกรำคม 2555
เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิโครงกำรร่ วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำง
และลูกจ้ำงเพิ่มเติม โครงกำรดังกล่ำวมีระยะเวลำ 4 ปี (นับเฉพำะกรณี ระยะเวลำที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบ) หรื อ
7 ปี (กรณี ร วม Silent period) เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกรำคม 2559 โดยรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ข้อ ก ำหนดและ
เงื่อนไขของโครงกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯกำหนด โครงกำรดังกล่ำวได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่
16 ธันวำคม 2558
7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด/เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร
เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋ แลกเงิน
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝำกประจำ
รวม
หัก: เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุน
ระยะสั้นกับสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน

2561
2,204,215
455,198
2,659,413
(12,326)
2,647,087

2560
1,339,930
340,000
39,471
1,719,401
(12,546)
1,706,855

2561
689,315
689,315
689,315

2560
270,829
1
270,830
270,830

942,438

720,898

536,462

188,891

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 เงิ น ฝำกออมทรั พ ย์ เงิ น ฝำกประจำ และตั๋วแลกเงิ น มี อตั รำดอกเบี้ ย ระหว่ำ ง
ร้อยละ 0.10 ถึง 8.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.01 ถึง 8.50 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้นำเงินฝำกธนำคำรจำนวน 31 ล้ำนตำกำ และ 0.4 ล้ำนบำท รวมเป็ นเงิน
จำนวน 12.3 ล้ำนบำท (2560: 31 ล้ำนตำกำ และ 0.4 ล้ำนบำท รวมเป็ นเงินจำนวน 12.5 ล้ำนบำท) ไปวำงไว้กบั
ธนำคำรเพื่อเป็ นประกันกำรออกหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ:
ปั จจุบนั ถึง 30 วัน
มำกกว่ำ 30 วัน ถึง 60 วัน
มำกกว่ำ 60 วัน ถึง 90 วัน
มำกกว่ำ 90 วันขึ้นไป
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ:
ปั จจุบนั ถึง 30 วัน
มำกกว่ำ 30 วัน ถึง 60 วัน
มำกกว่ำ 60 วัน ถึง 90 วัน
มำกกว่ำ 90 วันขึ้นไป
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
รำยได้คำ้ งรับตำมสัญญำที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
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งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

148,287
148,287

156,498
156,498

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

1,179,282
1,179,282

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

4,520,209
165,444
99,912
218,817
5,004,382
(105,828)
4,898,554
5,055,052

1,312,457
9,451
4,148
1,326,056
(14,546)
1,311,510
2,587,950

1,870,046
1,056
15,329
1,886,431
(13,820)
1,872,611
3,051,893

21,414
66,918
822,234
104,915
994,067
(6,968)
987,099
1,008,513
5,433,076

21,971
183,224
553,269
20,928
757,421
(6,470)
750,951
772,922
5,827,974

127,570
8,341
8,341
(245)
8,096
135,666
2,723,616

231,365
13,946
13,946
(655)
13,291
244,656
3,296,549
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9.

สิ นค้ ำคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงำน
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2561
1,240,094
151,452
920,565
2,265,255
548,283
5,125,649

2560
1,021,114
161,377
701,927
1,839,585
404,559
4,128,562

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
มูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(8,385)
(2,558)
(4,461)
(4,878)
(239,703)
(219,595)
(252,549)
(227,031)

สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
1,231,709
1,018,556
151,452
161,377
916,104
697,049
2,025,552
1,619,990
548,283
404,559
4,873,100
3,901,531
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงำน
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2561
398,638
41,731
121,318
1,385,948
439,628
2,387,263

2560
539,838
48,376
120,725
1,004,311
230,339
1,943,589

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
มูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(4,461)
(4,878)
(38,579)
(31,559)
(43,040)
(36,437)

สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
398,638
539,838
41,731
48,376
116,857
115,847
1,347,369
972,752
439,628
230,339
2,344,223
1,907,152

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับเป็ นจำนวน 25.5 ล้ำนบำทโดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขำย (2560: บันทึกรำยกำรปรับลดสิ นค้ำ
คงเหลือเป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุ รกิจเป็ นจำนวน 106.2 ล้ำนบำท และบันทึกปรับลด
รำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลื อให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นจำนวน 4.0 ล้ำนบำทโดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของต้นทุนขำย) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
เป็ นจำนวน 6.6 ล้ำนบำท (2560: 4.0 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขำย)
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริษัทย่ อยในประเทศ
บริ ษทั นครหลวง
คอนกรี ต จำกัด
บริ ษทั สยำมซิต้ ีพำวเวอร์
จำกัด
บริ ษทั คอนวูด จำกัด
บริ ษทั อินทรี
ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล
จำกัด

บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล
จำกัด
บริ ษทั ปูนซี เมนต์
ตรำลูกโลก จำกัด
บริ ษทั สยำม ซิต้ ี ซี เมนต์
เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทย่ อยในต่ ำงประเทศ
บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด
บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์
(ลังกำ) จำกัด
บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์
(เวียดนำม) จำกัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
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รายงานทางการเงิน 2561

ลักษณะ
ของธุ รกิจ

คอนกรี ตผสมเสร็ จ
และหิ นทรำย
ผลิตไฟฟ้ำจำก
ลมร้อนทิ้ง
วัสดุก่อสร้ำง
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
มวลเบำ
กำจัดกำกอุตสำหกรรม
และจำหน่ำยเชื้อเพลิง
และวัสดุทดแทน และ
บริ กำรทำควำมสะอำด
สำหรับอุตสำหกรรม
ให้บริ กำรทำงด้ำน
เทคนิค กำรจัดกำร
และพัฒนำระบบข้อมูล
ผลิตปูนซีเมนต์

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

สัดส่วน
เงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

รำคำทุน
2561
(พันบำท)

2560
(พันบำท)

เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2561
2560
(พันบำท) (พันบำท)

ถือหุ น้ ทำงตรง 100.00

100.00

2,500,000

2,500,000

-

ถือหุ น้ ทำงตรง 100.00

100.00

2,000,000

2,000,000

730,000

600,000

ถือหุ น้ ทำงตรง
ถือหุ น้ ทำงตรง

100.00
100.00

100.00
100.00

300,000
499,999

300,000
499,999

-

-

ถือหุ น้ ทำงตรง

100.00

100.00

400,000

400,000

20,000

ถือหุ น้ ทำงตรง

100.00

100.00

700,000

700,000

-

-

ถือหุ น้ ทำงตรง

100.00

100.00

63,802

63,802

-

-

นำเข้ำและส่งออก
ถือหุ น้ ทำงตรง
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

100.00

100.00

10,000

10,000

250,000

-

ผลิตปูนซีเมนต์

ถือหุ น้ ทำงตรง

100.00

100.00

2,124,391

2,124,391

-

270,767

ผลิตปูนซีเมนต์

ถือหุ น้ ทำงตรง

98.95

98.95

13,191,469

13,191,469

367,890

-

ผลิตปูนซีเมนต์

ถือหุ น้ ทำงตรง

65.00

65.00

18,111,015

18,111,015

648,246

971,115

39,900,676

39,900,676

2,016,136

1,991,882

150,000
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บริษัท สยำม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จำกัด
บริ ษทั สยำม ซิ ต้ ี ซี เมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ได้จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัด
เมื่ อ วัน ที่ 23 มี น ำคม 2560 และมี ภู มิ ล ำเนำในประเทศไทย โดยมี ทุ น จดทะเบี ย นจ ำนวน 5 ล้ำนบำท
(หุ ้นสำมัญ 500,000 หุ ้น มู ลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) โดยบริ ษทั ฯถื อหุ ้นจำนวนร้ อยละ 100 ในบริ ษ ทั ย่อยดังกล่ ำว
บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวดำเนินธุ รกิจหลักในกำรนำเข้ำและส่ งออกผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เมื่ อ วัน ที่ 30 พฤษภำคม 2560 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท สยำม ซิ ต้ ี ซี เมนต์ เทรดดิ้ ง จำกัด
(“บริ ษทั ย่อย”) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 500,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท)
เป็ น 10 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 1,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำหุ ้นที่ออกเพิ่มเติม
ทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560 บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนำยน 2560
บริษัท สยำมซิตซี้ ีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด
เมื่ อวัน ที่ 11 พฤษภำคม 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ฯมี ม ติ อนุ ม ตั ิ ใ ห้บ ริ ษ ัท ฯซื้ อหุ ้ น สำมัญ
ทั้งหมดของบริ ษ ัท สยำมซิ ต้ ี ซี เมนต์ (ลัง กำ) จำกัด ที่ ถื อ โดยบริ ษ ัท นครหลวงคอนกรี ต จำกัด จำนวน
164,065,201 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 รู ปีศรี ลงั กำ ในรำคำ 13,191.5 ล้ำนบำท ซึ่ งเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี
ของเงินลงทุ นในบริ ษ ทั สยำมซิ ต้ ี ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด โดยบริ ษทั ฯได้หักกลบเงิ นที่จะต้องจ่ำยเพื่อซื้ อเงิ น
ลงทุนดังกล่ำวกับเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้ำงรับจำกบริ ษทั นครหลวงคอนกรี ต จำกัด โดยบริ ษทั
นครหลวงคอนกรี ต จำกัด ได้โอนหุ ้นสำมัญทั้งหมดของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด ให้แก่บริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2560 จำกกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวเสร็ จสิ้ นทำให้บริ ษทั ฯถื อหุ ้นโดยตรงในบริ ษทั สยำม
ซิ ต้ ีซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด ในสัดส่ วนร้อยละ 98.9524
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด ได้มีมติ
อนุ ม ัติ ก ำรโอนธุ ร กิ จ จัด กำรและก ำจัด กำกของเสี ย ไปยัง บริ ษ ัท เอสซี ซี ซี กอลล์ ซี เมนต์ เทอร์ มิ น อล
(ไพรเวท) จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด
เมื่ อ วัน ที่ 17 เมษำยน 2561 ที่ ป ระชุ ม วิส ำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท เอสซี ซี ซี กอลล์ ซี เมนต์ เทอร์ มิ น อล
(ไพรเวท) จำกัด ได้มี มติ อนุ มตั ิ กำรเปลี่ ยนแปลงชื่ อของบริ ษ ทั จำกเดิ ม “บริ ษ ทั เอสซี ซี ซี กอลล์ ซี เมนต์
เทอร์ มิ น อล (ไพรเวท) จำกัด” เป็ น “บริ ษ ัท อิ นทรี อี โคไซเคิ ล ลังกำ (ไพรเวท) จำกัด” โดยบริ ษ ัท ย่อ ย
ดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิ ชย์ของประเทศศรี ลงั กำเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561
เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2561 บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด ได้ทำสัญญำโอนสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิ จจัดกำรและก ำจัดกำกของเสี ยให้ก ับ บริ ษ ทั อิ นทรี อี โคไซเคิ ล ลังกำ (ไพรเวท) จำกัด ในรำคำ 688
ล้ำนรู ปีศรี ลงั กำ (หรื อเทียบเท่ำ 144 ล้ำนบำท) ซึ่งกำรโอนสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวได้เสร็ จสมบูรณ์แล้วในระหว่ำง
ปี ปัจจุบนั
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อยจำกกำรรวมธุรกิจ
บริ ษทั ปู นซี เมนต์ ตรำลู กโลก จำกัด บริ ษ ทั สยำมซิ ต้ ี ซี เมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด และบริ ษ ทั สยำมซิ ต้ ี
ซี เมนต์ (ลังกำ) จำกัด
ในระหว่ำงปี 2560 กำรวัดมูลค่ำยุธิรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุที่ได้มำและหนี้ สินที่รับมำ ณ วันที่ซ้ื อกิจกำร
ของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ ตรำลูกโลก จำกัด บริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด และบริ ษทั สยำมซิ ต้ ี
ซี เมนต์ (ลัง กำ) จำกัด ซึ่ ง เป็ นกำรรวมธุ รกิ จที่ เกิ ดขึ้ น ในปี 2559 ได้เสร็ จสิ้ นสมบู รณ์ แล้ว ซึ่ ง อยู่ภ ำยใน
ระยะเวลำในกำรวัดมู ลค่ำ 12 เดื อนนับจำกวันที่ ซ้ื อกิจกำรตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 3 ทั้งนี้ภำยในระยะเวลำกำรวัดมูลค่ำดังกล่ำว บริ ษทั ฯได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำยุธิรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินส่ วนหนึ่งเพิม่ เติมและได้ทำกำรปรับย้อนหลังมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกิจกำร
บริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั โฮลซิ ม (เวียดนำม) จำกัด”)
เมื่อวันที่ 4 สิ งหำคม 2559 บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำซื้ อขำยหุ ้นเพื่อลงทุนโดยตรงในหุ ้นของบริ ษทั โฮลซิ ม
(เวียดนำม) จำกัด ในสั ดส่ วนร้ อยละ 65 ต่อมำเมื่ อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 บริ ษทั ฯได้เข้ำซื้ อหุ ้นสำมัญ
จำนวน 1,969,760 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ดองเวียดนำมของบริ ษทั โฮลซิ ม (เวียดนำม) จำกัด จำก
ผูถ้ ือหุน้ เดิมในมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 18,110 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯได้จ่ำยชำระเป็ นเงินสดทั้งจำนวน
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2559 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โฮลซิ ม (เวียดนำม) จำกัด ได้ตกลงเปลี่ ยนแปลงชื่ อของบริ ษทั
จำกเดิม “บริ ษทั โฮลซิ ม (เวียดนำม) จำกัด” เป็ น “บริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด” โดยบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิ ชย์ของประเทศเวียดนำมเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560 บริ ษทั ฯได้รับใบรับรองทะเบียนวิสำหกิจที่แก้ไขแล้ว (Amended BRC) จำก
หน่ วยงำนรัฐบำลของประเทศเวียดนำม และจำกกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวเสร็ จสิ้ นทำให้บริ ษทั ลำฟำร์ จ
ซี เมนต์ (แอลแอลซี ) จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โฮลซิ ม (เวียดนำม) จำกัด มีสถำนะเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2560 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ลำฟำร์ จ ซี เมนต์ (แอลแอลซี ) จำกัด ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงชื่ อ
ของบริ ษทั จำกเดิม “บริ ษทั ลำฟำร์ จ ซี เมนต์ (แอลแอลซี ) จำกัด” เป็ น “บริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ เญินแจ็ก
จำกัด” โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิ ชย์ของประเทศเวียดนำมเมื่อวันที่
10 พฤษภำคม 2560
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งบกำรเงินของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด และบริ ษทั ย่อยได้ถูกรวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมของ
กลุ่ มบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ กลุ่มบริ ษทั มีอำนำจควบคุ มเมื่ อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 (“วันที่ ซ้ื อกิ จกำร”) โดยมี
รำยละเอียดกำรซื้อกิจกำรดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
ต้นทุนกำรซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
18,109,732
(5,906,660)
หัก: มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้รับ (ตำมที่กล่ำวไว้ในหน้ำ 30)
12,203,072
ค่ำควำมนิยม
ต้นทุนกำรซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อ
เงินสดจ่ำยสุ ทธิ เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

18,109,732
(4,669,088)
13,440,644

บริ ษ ทั ฯได้บ นั ทึ กค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรท ำรำยกำรเพื่ อซื้ อบริ ษ ทั สยำมซิ ต้ ี ซี เมนต์ (เวียดนำม) จำกัด
จำนวน 1.3 ล้ำนบำท เป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
รำยได้และกำไรของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัดและบริ ษทั ย่อยถูกรวมอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
รวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อกิจกำร สรุ ปได้ดงั นี้
รำยได้
กำไร

(หน่วย: ล้ำนบำท)
7,459
1,147

หำกกำรรวมธุ รกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ตน้ งวดของปี 2560 รำยได้และกำไรของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม)
จำกัดและบริ ษทั ย่อยที่จะถูกรวมอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 สรุ ปได้
ดังนี้
รำยได้
กำไร

(หน่วย: ล้ำนบำท)
8,495
1,323

บริ ษทั ฯได้ดำเนินกำรให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำ ณ วันที่
ซื้อกิจกำรของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด โดยกำรวัดมูลค่ำนี้ ได้เสร็ จสมบูรณ์แล้วในระหว่ำง
ปี 2560 ซึ่ งอยูภ่ ำยในระยะเวลำในกำรวัดมูลค่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่ซ้ื อกิจกำรตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 ทั้งนี้ภำยในระยะเวลำวัดมูลค่ำดังกล่ำว บริ ษทั ฯได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินส่ วนหนึ่งเพิ่มเติมและได้ทำกำรปรับย้อนหลังมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ
กิจกำร

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้ สินที่รับมำ ณ วันที่ซ้ื อกิจกำร ของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์
(เวียดนำม) จำกัด เป็ นดังนี้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
รำยได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น ๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
สำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมือง
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่ำควำมนิยม
ต้นทุนกำรซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบำท)
4,669,088
266,580
693,624
109,368
9,108,760
801,871
93,493
49,457
(1,355,299)
(1,579,460)
(189,921)
(26,290)
(48,267)
(105,187)
(397,652)
(3,385,096)
(424,881)
(37,214)
(98,796)
(60,158)
(412,055)
7,671,965
(1,765,305)
5,906,660
12,203,072
18,109,732

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศมี กำไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรรส่ วนที่ เป็ นของกลุ่ ม
บริ ษทั จำนวน 400,069 ล้ำนดองเวียดนำม และ 7,883 ล้ำนรู ปีศรี ลงั กำ (2560: 281,291 ล้ำนดองเวียดนำม
และ 8,750 ล้ำนรู ปีศรี ลงั กำ) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั อำจมีภำระภำษีหัก ณ ที่จ่ำยจำกประเทศที่ต้ งั ของบริ ษทั ย่อยใน
ต่ำงประเทศเหล่ำนั้นเมื่อมีกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกจำนวนเงินดังกล่ำวในอนำคต
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11. เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
11.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำซึ่ งเป็ นเงิ นลงทุ นในกิ จกำรที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั อื่นควบคุมร่ วมกัน มี รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
กำรร่ วมค้ำ

บริ ษทั ชิป มง อินทรี ซี เมนต์ คอร์
ปอเรชัน่ จำกัด

ลักษณะ
ของธุรกิจ

ผลิตปูนซี เมนต์

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

กัมพูชำ

รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
(ร้อยละ)
40

2560
(ร้อยละ)
40

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีส่วนได้เสี ย

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีรำคำทุน

2561
(พันบำท)
1,984,781

2560
(พันบำท)
1,911,703

2561
(พันบำท)
2,145,611

2560
(พันบำท)
2,145,611

1,984,781

1,911,703

2,145,611

2,145,611

บริ ษ ัท ฯได้นำใบหุ ้น ของบริ ษ ัท ร่ วมทุ นดังกล่ ำวไปค้ ำประกันสั ญ ญำวงเงิ น กู้ยืม ของบริ ษ ทั ร่ วมทุ นกับ
สถำบันกำรเงิ นแห่ งหนึ่ ง และสั ญญำวงเงิ นกู้ยืมดังกล่ ำวได้ก ำหนดเงื่ อนไขบำงประกำรที่ บริ ษ ทั ฯต้องถื อ
ปฏิบตั ิ เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนกำรถือหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วมทุนดังกล่ำว เป็ นต้น
11.2 ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุน
ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้ ส่วนแบ่งกำไรจำกกำรลงทุ นในกำรร่ วมค้ำในงบกำรเงิ นรวมจำนวน 73
ล้ำนบำท (2560: รับรู ้ส่วนแบ่งขำดทุนจำนวน 192 ล้ำนบำท)
11.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำ
สรุ ปรำยกำรฐำนะกำรเงิน

บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ สุทธิ
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้ เสียของกิจกำรในกำรร่ วมค้ ำ

2561

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560

209
1,116
6,714
(304)
(740)
(2,421)
(90)
4,484

433
678
6,601
(1,026)
(2,352)
4,334

1,985

1,912
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สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560

2561

บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
รำยได้ดอกเบี้ย
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

4,221
1
(353)
(146)
(86)
183
183

419
3
39
2
(480)
(480)

12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
12.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
ลักษณะ จัดตั้งขึ้น
ลักษณะ
ของธุรกิจ ในประเทศ ควำมสัมพันธ์

บริ ษทั

บริ ษัท ลำนนำรี ซอร์ ส เซส
จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทย อะโกร
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหำชน)

สัดส่ วนเงินลงทุน

ถ่ำนหิ น

ไทย

ถือหุ ้นทำงตรง

2561
(ร้อยละ)
44.99

ผลิตและ
จำหน่ำย
เอทำนอล

ไทย

ถือหุ ้นทำงตรง

4.72

2560
(ร้อยละ)
44.99
4.72

รวม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีส่วนได้เสี ย

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีรำคำทุน

2561
(พันบำท)
1,940,967

2560
(พันบำท)
1,937,450

2561
(พันบำท)
483,427

2560
(พันบำท)
483,427

100,393

92,817

94,469

94,469

2,041,360

2,030,267

577,896

577,896

12.2 ส่ วนแบ่งกำไรและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและเงินปั นผลรับ
ในระหว่ำงปี บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้ ส่ วนแบ่ งกำไรและก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ อื่น จำกกำรลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมใน
งบกำรเงินรวมและรับรู ้เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

บริ ษทั
บริ ษทั ลำนนำรี ซอร์สเซส
จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำกัด (มหำชน)
รวม
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งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุน
จำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในบริ ษทั ร่ วมในระหว่ำงปี
ในระหว่ำงปี
2561
2560
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2561
2560

242,389

316,755

(21,592)

(28,842)

217,280

162,960

14,783
257,172

1,445
318,200

(122)
(21,714)

(28,842)

7,085
224,365

7,085
170,045
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12.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนฯ
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลำดหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ งค ำนวณจำกรำคำปิ ดของหุ ้น ที่ แสดงอยู่ในตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยมี
ดังต่อไปนี้
2561
2,763
97
2,860

บริ ษทั ลำนนำรี ซอร์สเซส จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560
4,251
127
4,378

12.4 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสำระสำคัญ
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2561
2560

บริษัท ลำนนำรีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ สุทธิ
หัก: ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ สุทธิ - หลังจำกหักส่ วนของผู้มสี ่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี ำนำจควบคุมของบริษัทย่ อย
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้ เสียของกิจกำรในบริษัทร่ วม

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริษัท ลำนนำรีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
รำยได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

4,335
5,320
(2,719)
(1,018)
5,918
(1,553)
4,365

4,631
4,361
(2,590)
(486)
5,916
(1,564)
4,352

1,941

1,937

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2561
2560
12,577
539
(48)
491

12,136
704
(64)
640

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

33
55

13. อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำร
สำนักงำน
ที่ดิน
และโรงงำน
รวม

งบกำรเงินรวม

ที่ดิน

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
หัก: ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

322,305
(6,864)
315,441

322,305
(6,864)
315,441

384,579
(6,864)
377,715

370,828
(97,343)
273,485

755,407
(97,343)
(6,864)
651,200

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
หัก: ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

359,123
(7,051)
352,072

359,123
(7,051)
352,072

384,579
(3,369)
381,210

370,828
(86,581)
284,247

755,407
(86,581)
(3,369)
665,457

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชี ของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
โอนเข้ำ(ออก)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำลดลง(เพิม่ ขึ้น)ระหว่ำงปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

2561
352,072
(36,818)
187
315,441

2560

352,072
352,072

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
665,457
307,200
369,019
(10,762)
(10,762)
(3,495)
651,200
665,457

เมื่ อ วัน ที่ 21 ธัน วำคม 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งได้เข้ำ ท ำสั ญ ญำจะซื้ อ จะขำยที่ ดิ น ซึ่ งมี ร ำคำทุ น 36.8
ล้ำนบำท และได้โอนที่ดินดังกล่ำวจำกบัญชีอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปเป็ นบัญชีสินทรัพย์ที่ถือไว้รอ
กำรขำยซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวคำดว่ำจะสำมำรถขำยที่ดินดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี
นับจำกที่ได้จดั ประเภทมำเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้รอกำรขำย
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ซึ่ งประเมิน
โดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระแสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ที่ดิน
อำคำรสำนักงำนและโรงงำน

56

รายงานทางการเงิน 2561

2561
1,279,804
-

2560
1,016,936
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1,610,302
1,202,368
273,484
284,247
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14. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์

รำคำทุน
1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561

ที่ดิน แหล่งแร่
และต้นทุนในกำร
ฟื้ นฟูสภำพเหมือง

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สำนักงำน

(หน่วย: พันบำท)

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง

ยำนพำหนะ

รวม

3,012,441
256,957
(34)
151,045
(112,746)
3,307,663
(11,362)
282,853
(56,434)
3,522,720

12,074,971
6,097,652
89,726
(37,085)
486,276
(670,914)
18,040,626
50,736
(121,170)
484,543
(309,659)
18,145,076

37,464,189
9,187,958
71,423
(271,309)
1,528,340
(1,286,812)
46,693,789
42,359
75,647
(650,769)
2,951,386
(747,502)
48,364,910

2,601,095
362,489
27,729
(40,913)
(169,353)
(72,292)
2,708,755
43,306
26,584
(141,050)
68,544
(24,705)
2,681,434

1,715,985
408,469
14,126
(238,481)
440,789
(32,982)
2,307,906
9,717
42,740
(117,821)
172,425
(37,804)
2,377,163

4,116,636
380,915
3,247,541
(86,623)
(2,405,815)
(33,876)
5,218,778
1,941,316
(4,157,495)
(64,577)
2,938,022

60,985,317
16,694,440
3,450,545
(674,445)
31,282
(2,209,622)
78,277,517
95,382
2,137,023
(1,042,172)
(197,744)
(1,240,681)
78,029,325

241,691
211,119
65,226
(14,819)
503,217
52,027
(605)
554,639

6,178,024
2,165,309
570,296
(27,091)
12,883
(211,048)
8,688,373
584,208
(44,491)
(61,044)
9,167,046

22,291,742
4,798,282
1,573,353
(197,082)
(535,631)
27,930,664
1,785,560
(450,200)
(189)
(227,978)
29,037,857

1,733,367
238,016
202,757
(38,924)
(96,561)
(45,204)
1,993,451
183,777
(138,113)
6,625
(32,418)
2,013,322

1,157,384
172,956
179,709
(181,585)
96,561
(18,025)
1,407,000
222,609
(96,522)
(6,436)
(21,521)
1,505,130

-

31,602,208
7,585,682
2,591,341
(444,682)
12,883
(824,727)
40,522,705
2,828,181
(729,326)
(343,566)
42,277,994

110,945
77,600
188,545
4,956
193,501

32,611
32,611
32,611

15,054
49,299
64,353
(1,259)
(3,846)
59,248

438
5,783
6,221
775
6,996

-

-

126,437
165,293
291,730
4,472
(3,846)
292,356

2,615,901

9,319,642

18,698,772

709,083

900,906

5,218,778

37,463,082

2,774,580

8,945,419

19,267,805

661,116

872,033

2,938,022

35,458,975

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560 (จำนวน 2,421 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2561 (จำนวน 2,588 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริ หำร)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

2,591,341
2,828,181

3557

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดิน แหล่งแร่
และต้นทุนในกำร
ฟื้ นฟูสภำพเหมือง
รำคำทุน
1 มกรำคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
31 ธันวำคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง

รวม

1,175,024
(34)
4,780

7,388,317
79,124
(4,765)
57,530

25,236,618
53,870
(171,278)
610,629

1,725,439
6,975
(17,695)
11,058

1,626,846
326
(237,911)
215,194

2,418,727
1,327,693
(85,987)
(899,191)

39,570,971
1,467,988
(517,670)
-

1,179,770
(7,336)
-

7,520,206
38,933
(58,902)
204,185

25,729,839
45,279
(335,062)
1,433,679

1,725,777
5,301
(91,223)
11,488

1,604,455
17,406
(27,037)
33,451

2,761,242
514,015
(1,682,803)

40,521,289
620,934
(519,560)
-

1,172,434

7,704,422

26,873,735

1,651,343

1,628,275

1,592,454

40,622,663

54,830
14,510
-

4,739,402
204,353
(3,550)

17,470,922
678,307
(126,230)

1,240,578
107,180
(17,594)

1,084,793
116,803
(181,016)

-

24,590,525
1,121,153
(328,390)

69,340
6,246
-

4,940,205
206,238
(13,592)

18,022,999
809,439
(207,587)

1,330,164
88,643
(89,977)

1,020,580
128,648
(20,554)

-

25,383,288
1,239,214
(331,710)

75,586

5,132,851

18,624,851

1,328,830

1,128,674

-

26,290,792

31,300

-

15,054
-

438
-

-

-

15,492
31,300

31,300
4,956

-

15,054
-

438
-

-

-

46,792
4,956

36,256

-

15,054

438

-

-

51,748

1,079,130

2,580,001

7,691,786

395,175

583,875

2,761,242

15,091,209

1,060,592

2,571,571

8,233,830

322,075

499,601

1,592,454

14,280,123

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560 (จำนวน 1,014 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

1,121,153

2561 (จำนวน 1,080 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

1,239,214

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลื อของยำนพำหนะซึ่ งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ ำกำรเงิ น โดยมี
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 33.0 ล้ำนบำท (2560: 102.7 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ ง ซึ่ งตัดค่ำเสื่ อม
รำคำหมดแล้วแต่ ย งั ใช้ง ำนอยู่ มู ล ค่ ำตำมบัญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ ำเสื่ อ มรำคำสะสมและค่ ำเผื่ อ กำรด้อ ยค่ ำของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงิน 16,327 ล้ำนบำท และ 15,312 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:
11,414 ล้ำนบำท และ 10,671 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
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15. สิ นทรัพย์ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในกำรดำเนินงำน
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2560
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนออก
31 ธันวำคม 2560
โอนเข้ำ
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
1 มกรำคม 2560
ลดลงระหว่ำงปี
โอนออก
31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สำนักงำน

รวม

412,659
(31,026)
(359,121)
22,512
4,382
26,894

562,491
562,491
562,491

1,164,663
1,164,663
1,164,663

7,343
7,343
7,343

2,147,156
(31,026)
(359,121)
1,757,009
4,382
1,761,391

-

443,752
2,098
445,850
2,098
447,948

1,000,207
323
1,000,530
323
1,000,853

6,007
6,007
6,007

1,449,966
2,421
1,452,387
2,421
1,454,808

7,049
(7,049)
572
572

86,998
(1,274)
85,724
(2,582)
83,142

156,855
156,855
156,855

1,336
1,336
1,336

252,238
(1,274)
(7,049)
243,915
(2,010)
241,905

22,512

30,917

7,278

-

60,707

26,322

31,401

6,955

-

64,678

2560 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

2,421

2561 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

2,421

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สำนักงำน

402,178
(29,790)
(372,388)
-

133,316
133,316
133,316

328,650
328,650
328,650

7,343
7,343
7,343

871,487
(29,790)
(372,388)
469,309
469,309

-

93,288
2,098
95,386
2,098
97,484

294,448
323
294,771
323
295,094

6,007
6,007
6,007

393,743
2,421
396,164
2,421
398,585

3,369
(3,369)
-

8,286
(1,274)
7,012
(2,582)
4,430

26,600
26,600
26,600

1,336
1,336
1,336

39,591
(1,274)
(3,369)
34,948
(2,582)
32,366

-

30,918

7,279

-

38,197

-

31,402

6,956

-

38,358

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2560
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนออก
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
1 มกรำคม 2560
ลดลงระหว่ำงปี
โอนออก
31 ธันวำคม 2560
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

รวม

2560 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

2,421

2561 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

2,421

ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษ ทั ฯได้กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของสิ นทรัพ ย์ที่ ไม่ ได้ใช้ในกำรดำเนิ นงำน
จำนวน 2.6 ล้ำนบำท (2560: 1.3 ล้ำนบำท)
ฝ่ ำยบริ ห ำรได้ป ระเมิ นแล้วเห็ น ว่ำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พ ย์ที่ ไม่ ได้ใช้ในกำรดำเนิ นงำนดังกล่ ำว
เพียงพอ และสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวสำมำรถขำยได้ในอนำคตโดยมีรำคำไม่ต่ำกว่ำรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำว
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16. ค่ ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิ ยมที่ เกิ ดขึ้นจำกกำรรวมธุ รกิ จโดยหลักประกอบด้วยส่ วนของพลังจำกกำรรวมกัน (Synergy) และ
กำรประหยัดจำกขนำดที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรรวมกำรดำเนินงำนของผูซ้ ้ือและผูถ้ ูกซื้ อเข้ำด้วยกัน
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำควำมนิยมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
บวก: เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุ รกิจ
หัก: ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บวก: เพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อธุ รกิจ
หัก: ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
4,137,384
12,203,072
(1,282,246)
15,058,210
94,597
(568,289)
14,584,518

กำรซื้อธุ รกิจบริ กำรทำควำมสะอำดสำหรับอุตสำหกรรม
เมื่ อ วัน ที่ 18 พฤษภำคม 2561 บริ ษ ัท อิ น ทรี อี โคไซเคิ ล จำกัด (“บริ ษ ัท ย่อ ย”) ได้เข้ำท ำสั ญ ญำซื้ อ ขำย
ทรั พย์สินเพื่อซื้ อกิ จกำรบำงส่ วนของบริ ษทั พี.จี.เซอร์ วิส จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจบริ กำรทำ
ควำมสะอำดสำหรับอุตสำหกรรม โดยใช้น้ ำและเครื่ องจักรในกำรทำควำมสะอำดที่เหมำะสมกับสภำพของ
แต่ละอุตสำหกรรมและกำรบริ กำรที่ เกี่ยวข้องเป็ นจำนวนเงิน 204 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม
2561 กำรซื้อธุรกิจดังกล่ำวได้เสร็ จสิ้ นและบริ ษทั ย่อยได้รับโอนสิ นทรัพย์จำกบริ ษทั ดังกล่ำวแล้ว
กลุ่ มบริ ษทั ได้บนั ทึ กค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรทำรำยกำรเพื่อซื้ อธุ รกิ จดังกล่ำวจำนวน 2.7 ล้ำนบำทใน
งบกำไรขำดทุนรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กลุ่มบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ที่ได้รับมำ ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ
โดยกำรวัดมูลค่ำนี้ ได้เสร็ จสมบูรณ์ แล้วในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ซึ่ งอยู่ภำยในระยะเวลำในกำรวัดมูลค่ำ 12 เดือน
นับจำกวันที่ซ้ือธุ รกิจตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง กำรรวมธุ รกิจ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

3961

มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับมำ ณ วันที่ซ้ือธุ รกิจเป็ นดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
266
95,382
13,600
109,248
94,597
203,845

สิ นค้ำคงเหลือ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
ค่ำควำมนิยม
ต้นทุนกำรซื้อธุรกิจ

ค่ำควำมนิ ยมจำนวน 94.6 ล้ำนบำท โดยหลักประกอบด้วยส่ วนของพลังจำกกำรรวมกัน (Synergy) และกำร
ประหยัดจำกขนำดที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรรวมกำรดำเนิ นงำน
กลุ่ มบริ ษทั ฯปั นส่ วนค่ำควำมนิ ยมที่ เกิ ดจำกกำรรวมธุ รกิ จและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่
ทรำบแน่นอนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อทดสอบกำรด้อยค่ำประจำปี ดังนี้

ค่ำควำมนิยม
ตรำผลิตภัณฑ์

ค่ำควำมนิยม
ตรำผลิตภัณฑ์

บริ ษทั สยำมซิต้ ี บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด (ลังกำ) จำกัด
409,413
2,715,380
2,965,889

31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั สยำมซิต้ ี ธุรกิจบริ กำรทำควำม
ซีเมนต์
สะอำดสำหรับ
อุตสำหกรรม
(เวียดนำม) จำกัด
11,365,128
94,597
-

31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั สยำมซิต้ ี บริ ษทั สยำมซิต้ ี
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด (ลังกำ) จำกัด
(เวียดนำม) จำกัด
416,967
3,250,978
11,390,265
3,550,904
-

(หน่วย: พันบำท)

รวม
14,584,518
2,965,889
(หน่วย: พันบำท)

รวม
15,058,210
3,550,904

บริ ษทั ฯพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำยุติธรรมหักด้วย
ต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ซึ่ งประมำณกำรจำกกระแส
เงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจำกฝ่ ำยบริ หำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดดังกล่ำวครอบคลุมระยะเวลำสี่ ปี กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวได้รับกำรจัดให้
อยูใ่ นระดับ 3 ของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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ข้อสมมติที่สำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำกำรเติบโตระยะยำว
อัตรำคิดลดก่อนภำษี

บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด
6.0
12.0

อัตรำกำรเติบโตระยะยำว
อัตรำคิดลดก่อนภำษี

31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(ลังกำ) จำกัด
(เวียดนำม) จำกัด
6.0
13.0

4.0
11.5

บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด

31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(ลังกำ) จำกัด

6.0
13.0

6.0
12.5

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )

ธุรกิจบริ กำรทำควำม
สะอำดสำหรับ
อุตสำหกรรม
3.2
12.5
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(เวียดนำม) จำกัด
4.0
11.5

ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตระยะยำวจำกกำรคำดกำรณ์ กำรเติบโตของตลำดและอัตรำคิดลดเป็ น
อัตรำก่อนภำษีที่สะท้อนถึงควำมเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงำนนั้น ๆ
กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำนที่สำคัญที่ทำให้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้คืนใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

กำรลดลงของอัตรำกำรเติบโตระยะยำว
กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำคิดลดก่อนภำษี

กำรลดลงของอัตรำกำรเติบโตระยะยำว
กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำคิดลดก่อนภำษี

บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด
0.44
0.37

บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด
3.09
1.81

31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(ลังกำ) จำกัด
0.01
0.01
31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(ลังกำ) จำกัด
0.12
0.10

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(เวียดนำม) จำกัด
0.99
0.80
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(เวียดนำม) จำกัด
0.70
0.54

ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำแล้วเชื่ อว่ำค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนไม่เกิด
กำรด้อยค่ำ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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17. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ระหว่ำงพัฒนำ

3,869,778
793,701
-

416,465
147,775
3,626
(618)

443,351
197,367
(67,867)

12,627,636
1,039,797
381,179
(4,304)
(31,282)

(443,342)
3,550,904
-

(483,029)
4,180,450
-

(20,626)
546,622
15,543
(26,245)
7,517

572,851
157,107
(311,345)

(984,730)
13,028,296
13,600
237,845
(98,169)
193,362

(1,359)

(585,015)

(567,578)

(24,212)

(1,421)

(1,232,959)

2,228,218

125,961

2,965,889

3,612,872

519,225

417,192

12,141,975

360,035
51,324
(987)
-

312,552
97,481
150,333
(1,494)
(12,883)

8,910
13,899
-

-

123,784
40,842
134,833
-

194,237
99,603
20,235
-

-

999,518
237,926
370,624
(2,481)
(12,883)

410,372
56,371
-

(21,455)
524,534
227,105
(71,924)

(797)
22,012
14,518
-

-

(16,430)
283,029
118,419
-

(11,754)
302,321
21,174
(11,699)

-

(50,436)
1,542,268
437,587
(83,623)

466,743

(18,683)
661,032

(288)
36,242

-

(35,012)
366,436

(9,229)
302,567

-

(63,212)
1,833,020

31 ธันวำคม 2560

1,862,246

1,266,597

91,708

3,550,904

3,897,421

244,301

572,851

11,486,028

31 ธันวำคม 2561

1,805,875

1,567,186

89,719

2,965,889

3,246,436

216,658

417,192

10,308,955

ค่ำสัมปทำน
เหมืองแร่

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำ

ตรำผลิตภัณฑ์

สิ ทธิ
ในกำรใช้

2,275,428
(2,810)
-

1,503,221
98,321
180,186
(1,494)
37,203

125,147
-

3,994,246
-

2,272,618
-

(26,306)
1,791,131
65,195
(71,924)
497,190

(11,427)
113,720
13,600
-

-

(53,374)

2,272,618

รำคำทุน
1 มกรำคม 2560
เพิม่ ขึ้นจำกกำรรวมธุ รกิจ
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อธุ รกิจ
ซื้อเพิม่
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุ รกิจ
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ตัดจำหน่ำย
โอนออก
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

รวม

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2560 (จำนวน 228 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

370,624

2561 (จำนวน 284 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

437,587

64
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน
1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิม่
โอนเข้ำ(ออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ(ออก)
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2560

รำยชื่อลูกค้ำ

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ระหว่ำงพัฒนำ

48,108
220
43,480
91,808
656
12,752
(16,043)
89,173

70,000
70,000

278,042
3,626
281,668
479
7,517
(26,081)
263,583

211,865
51,834
(43,480)
220,219
125,290
(20,269)
325,240

2,649,271
55,680
(2,810)
2,702,141
196,425
(42,124)
2,856,442

338,771
47,352
(987)
385,136
49,630
434,766

34,246
2,393
36,639
10,107
(16,043)
30,703

5,063
5,063

153,676
8,110
161,786
7,244
(11,535)
157,495

-

526,693
57,855
(987)
583,561
72,044
(27,578)
628,027

1,723,310

55,169

-

119,882

220,219

2,118,580

ค่ำสัมปทำน
เหมืองแร่

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

2,111,256
(2,810)
2,108,446
2,108,446

1,673,680
58,470
64,937
106,088
325,240
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2560 (จำนวน 52 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่ วนที่ เหลื อรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ ำย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2561 (จำนวน 54 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่ วนที่ เหลื อรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ ำย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

รวม

2,228,415

57,855
72,044

ฝ่ ำยบริ หำรได้ประเมินค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน
ได้แก่ ตรำผลิตภัณฑ์ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16 และเชื่ อว่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดังกล่ำวไม่เกิดกำรด้อยค่ำ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

65
43

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินอื่น
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ นอื่นมีกำร
เคลื่อนไหวดังนี้

งบกำรเงินรวม
4,740,447
17,985,416
(18,735,788)
(21,843)
3,968,232

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
หัก: ชำระคืนระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
3,300,000
11,900,000
(14,200,000)
1,000,000

ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2561 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี เงิ น เบิ กเกิ นบัญ ชี และเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นจำกธนำคำร
พำณิ ชย์จำนวน 3,968 ล้ำนบำท (2560: 4,740 ล้ำนบำท) ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 1.55 ถึง 12.80 ต่อปี
(2560: ร้อยละ 1.54 ถึง 11.76 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินเบิกเกินบัญชี ส่วนหนึ่งของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ งจำนวน 38,120
ล้ำนรู เปี ยะห์อินโดนี เซี ย หรื อประมำณ 85.9 ล้ำนบำท (2560: จำนวน 8,136 ล้ำนรู เปี ยะห์อินโดนี เซี ย หรื อ
ประมำณ 19.7 ล้ำนบำท) ค้ ำประกันโดยบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยแห่ งหนึ่ ง โดยกำรทำสัญญำขอวงเงิ น
สแตนด์บำยเลตเตอร์ ออฟเครดิตกับสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ ง สัญญำกำรขอวงเงินสแตนด์บำยเลตเตอร์ออฟ
เครดิ ต ดัง กล่ ำ วได้ก ำหนดเงื่ อ นไขบำงประกำรที่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยต้อ งถื อ ปฏิ บ ัติ เช่ น กำรด ำรงอัต รำส่ ว น
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ อัตรำส่ วนกำรถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และกำรไม่นำสิ นทรัพย์ไปก่อภำระผูกพันเพิ่มเติม
เป็ นต้น
19. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
66
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2561
350,196
4,685,477
71,985
410,973
38,776
68,495
5,625,902

2560
74,253
3,947,877
29,575
300,152
101,458
56,913
4,510,228

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
1,135,455
1,309,419
306,019
59,129
1,628
23,944
2,835,594

2560
74,253
1,676,211
379,941
52,181
1,291
2,183,877
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20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่น
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่น - สุทธิ
จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

2561
7,713,490
(342,283)

2560
7,676,920
(317,910)

2561
6,968,500
-

2560
6,958,000
-

7,371,207

7,359,010

6,968,500

6,958,000

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่นมีกำรเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำยต้นทุนในกำรกูย้ มื ระหว่ำงปี
หัก: ชำระคืนระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม
7,676,920
398,092
10,500
(327,995)
(44,027)
7,713,490

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
6,958,000
10,500
6,968,500

เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริ ษ ทั ฯได้เข้ำทำสัญ ญำเงินกูก้ บั สถำบันกำรเงิ นแห่ ง หนึ่ งในวงเงิ น 7,000
ล้ำนบำท เงิ นกูย้ ืม ดังกล่ำวคิดดอกเบี้ ยในอัตรำคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดอำยุสัญญำ และมีกำหนดชำระ
คืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อสิ้ นปี ที่ 5 นับจำกวันที่เบิกวงเงิ นกูย้ ืมดังกล่ำว บริ ษทั ฯได้เบิกวงเงิ นกูย้ ืมดังกล่ำว
จำนวน 7,000 ล้ำนบำทเมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2560
สัญ ญำเงิ น กูด้ งั กล่ำ วได้กำหนดเงื่อนไขบำงประกำรที่บ ริ ษ ทั ฯต้องถือปฏิบ ตั ิ เช่ น กำรดำรงอัต รำส่ ว น
ทำงกำรเงิ นต่ำง ๆ อัตรำกำรถื อหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ และกำรไม่นำสิ นทรัพย์ไปก่อภำระผูกพันเพิ่มเติม
เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษ ทั ย่อยในต่ำ งประเทศมีเงิน กู ย้ ืม ระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิ น อื่น จำนวน
1,755 ล้ำนรู ปีศรี ลงั กำ และ 309,787 ล้ำนดองเวียดนำม หรื อเทียบเท่ำ 745.0 ล้ำนบำท (2560: 1.1 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ 974.1 ล้ำนรู ปีศรี ลงั กำ และ 339,697 ล้ำนดองเวียดนำม หรื อเทียบเท่ำ 718.9 ล้ำนบำท) ซึ่ งเงินกู้
ยืมดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 6.35 ถึงร้อยละ 13.96 ต่อปี (2560: ร้อยละ 6.10 ถึงร้อยละ 13.33 ต่อปี ) และ
มีกำหนดชำระคืนภำยในปี 2564
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21. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้
ดังนี้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

2561
29,356
(2,436)
26,920
(10,000)
16,920

(หน่วย: พันบำท)
2560
57,640
(4,523)
53,117
(27,314)
25,803

บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงิ นกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ ำยำนพำหนะที่ ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำร
โดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 3 - 5 ปี
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีกำรเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
53,117
24,000
2,203
(52,400)
26,920

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ำยระหว่ำงปี
หัก: ชำระค่ำงวดระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ย่อยมี ภ ำระผู ก พัน ที่ จะต้องจ่ ำยค่ ำเช่ ำขั้น ต่ ำตำมสั ญ ญำเช่ ำ
กำรเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
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ไม่เกิน 1 ปี
12
(2)
10

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2561
1 - 5 ปี
รวม
18
30
(1)
(3)
17
27

ไม่เกิน 1 ปี
31
(4)
27

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2560
1 - 5 ปี
รวม
27
58
(1)
(5)
26
53
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22. หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 รำยละเอี ยดของบัญชี หุ้นกู้ในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะ
กิจกำรสรุ ปได้ดงั นี้
จำนวนหน่วย

รำคำต่อ
หน่วย
(บำท)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

หุ น้ กูช้ ุดที่ 2/2556
2,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 1/2559
2,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 2/2559
2,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 1/2560
1,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 2/2560
2,500,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 3/2560
5,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 4/2560
4,500,000
รวม
หัก: ต้นทุนในกำรออกจำหน่ำยหุ น้ กูร้ อตัดจำหน่ำย
รวมหุ น้ กู ้

อำยุ
(ปี )
7
8
10
3
7
10
12

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
14 มิถุนำยน 2563
29 เมษำยน 2567
29 เมษำยน 2569
9 พฤษภำคม 2563
9 พฤษภำคม 2567
9 พฤษภำคม 2570
9 พฤษภำคม 2572

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
4.30
2.46
2.70
2.49
3.65
4.08
4.26

มูลค่ำยุติธรรมต่อหน่วย
2561
2560
(บำท)
(บำท)
1,028
1,052
976
977
965
960
1,002
1,013
1,034
1,046
1,055
1,054
1,057
1,059

มูลค่ำตำมบัญชี
2561
2560
(พันบำท)
(พันบำท)
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
1,000,000 1,000,000
2,500,000 2,500,000
5,000,000 5,000,000
4,500,000 4,500,000
19,000,000 19,000,000
(34,229)
(39,176)
18,965,771 18,960,824

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 หุ น้ กูม้ ีกำรเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บวก: ตัดจำหน่ำยต้นทุนในกำรออกจำหน่ำยหุน้ กูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม
18,960,824
4,947
18,965,771

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
18,960,824
4,947
18,965,771

หุ น้ กูด้ งั กล่ำวข้ำงต้นไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีส่วนลด หุ ้นกูม้ ีขอ้ กำหนด
ที่บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำมเกี่ยวกับกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
23.

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน

23.1 โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษ ัทฯ บริ ษ ัทย่อยในประเทศและพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุ นส ำรองเลี้ ยงชี พ ขึ้ นตำม
พระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและบริ ษทั ฯและ
บริ ษ ทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือ นในอัต รำร้อ ยละ 5 - 10 ของเงิ น เดื อ น กองทุน สำรองเลี้ ย งชี พ นี้
บริ ห ำรโดยบริ ษ ทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุ นกรุ งศรี จำกัด นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กำและ
บังกลำเทศ และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือนใน
อัตรำร้อยละ 12 ของเงินเดือนเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ และบริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กำและพนักงำนยังได้
ร่ วมกันจัดตั้งกองทุ นทรั สต์ ซึ่ งบริ ษ ัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อนในอัตรำร้ อยละ 3 ของเงิ นเดื อนเข้ำ
กองทุนทรัสต์
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 153 ล้ำนบำท (2560:
174 ล้ำนบำท) และเฉพำะของบริ ษทั ฯเป็ นจำนวน 84 ล้ำนบำท (2560: 96 ล้ำนบำท)
23.2 โครงกำรผลประโยชน์
23.2.1 เงินทุนเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งเงิ นทุ นเลี้ ยงชี พ (ที่ ไม่ได้เป็ นกองทุ นแยกต่ำงหำก
จำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯสำหรับพนักงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย) พนักงำนที่ทำงำนครบ 5 ปี มี
สิ ทธิ ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเต็มจำนวน สำหรับพนักงำนที่ทำงำนไม่ครบ 5 ปี จะไม่ได้รับส่ วนที่บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยสมทบให้ตำมระเบี ยบของกองทุ น สมำชิ กจะต้องจ่ำยสะสมและบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจะต้องจ่ำยสมทบเป็ นรำยเดือนเข้ำเงินกองทุนในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนสมำชิก
23.2.2 โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้กบั พนักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่ำเงิ นชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
23.2.3 ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยได้จดั ให้มี โครงกำรผลประโยชน์ ระยะยำวอื่ น ของพนัก งำนได้แก่ เงิ น
สงเครำะห์กำรลำออกจำกงำนตำมระยะเวลำในกำรทำงำนและรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนเมื่อทำงำนครบ
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
หนี้สินโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนวัดค่ำโดยวิธีคิด
ส่ วนลดมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต โดยใช้อตั รำส่ วนลดซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำ
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล ผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินหนี้ สินโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนสรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำไรหรื อขำทุนที่เกิดขึ้นจำกกำร
ชำระผลประโยชน์
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่พนักงำนสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

เงินทุนเลี้ยงชีพ
1,008,148
-

งบกำรเงินรวม
โครงกำร
ผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน ผลประโยชน์
ของพนักงำนตำม ระยะยำวอื่น
กฎหมำยแรงงำน ของพนักงำน
941,686
62,153
98,796
-

(หน่วย: พันบำท)

รวม
2,011,987
98,796

27,308
25,018

92,886
37,012

1,728
1,516

121,922
63,546

(9,668)

(32,685)

15,195

(27,158)

-

-

103

103

-

-

(324)

(324)

-

-

(1,855)

(1,855)

3,924

23,988

348

28,260

(43,840)

(45,896)

(1,097)

(90,833)

63,246
19,812
(70,582)
1,023,366

21,878
(53,425)
(25,786)
1,058,454

21,189
(37,362)
(968)
60,626

106,313
19,812
(161,369)
(26,754)
2,142,446

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบำท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรชำระ
ผลประโยชน์
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่พนักงำนสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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เงินทุนเลี้ยงชีพ
1,023,366

งบกำรเงินรวม
โครงกำร
ผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน ผลประโยชน์
ของพนักงำนตำม
ระยะยำวอื่น
กฎหมำยแรงงำน ของพนักงำน
1,058,454
60,626

รวม
2,142,446

23,690
29,430

93,031
36,416

8,814
1,592

125,535
67,438

-

(1,499)

-

(1,499)

-

-

(63)

(63)

-

-

(797)

(797)

-

59

-

59

(61,191)

(21,449)

(229)

(82,869)

49,029
19,064
(12,137)
1,071,251

(2,224)
(114,974)
(26,331)
1,021,483

8,913
(21,146)
57,710

55,718
19,064
(148,257)
(26,331)
2,150,444

50

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำร
ชำระผลประโยชน์
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่พนักงำนสมทบ
โอนออกไปบริ ษทั ย่อย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

เงินทุนเลี้ยงชีพ
848,295

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำร
ผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน ผลประโยชน์
ของพนักงำนตำม ระยะยำวอื่น
กฎหมำยแรงงำน ของพนักงำน
573,007
41,352

(หน่วย: พันบำท)

รวม
1,462,654

21,798
20,953

40,496
13,976

6,659
1,229

68,953
36,158

(9,174)

(23,237)

15,630

(16,781)

-

-

94

94

-

-

(282)

(282)

-

-

(1,692)

(1,692)

3,135

17,711

258

21,104

(35,221)

(29,830)

(831)

(65,882)

49,464
15,944
(8,282)
(64,752)
842,160

12,966
(1,492)
(26,682)
576,915

19,846
(214)
(34,366)
47,683

82,276
15,944
(9,988)
(125,800)
1,466,758

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบำท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่พนักงำนสมทบ
โอนออกไปบริ ษทั ย่อย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

เงินทุนเลี้ยงชีพ
842,160

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำร
ผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน ผลประโยชน์
ของพนักงำนตำม ระยะยำวอื่น
กฎหมำยแรงงำน ของพนักงำน
576,915
47,683

รวม
1,466,758

18,092
24,222

40,991
16,127

5,732
1,256

64,815
41,605

-

-

(58)

(58)

-

-

(630)

(630)

(49,022)

(6,413)

(160)

(55,595)

39,559
15,379
(1,965)
(4,776)
883,649

3,647
(6,914)
(41,425)
582,928

5,391
(575)
(14,677)
43,962

48,597
15,379
(9,454)
(60,878)
1,510,539

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรชำระผลประโยชน์
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
รวมค่ ำใช้ จ่ำยทีร่ ับรู้ ในงบกำไรขำดทุน
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งบกำรเงินรวม
2561
2560
125,535
121,922
67,438
63,546
(1,499)
(27,158)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
64,815
68,953
41,605
36,158
(16,781)

(860)
190,614

(688)
105,732

(2,076)
156,234

(1,880)
86,450

52

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ น
จำนวนประมำณ 60 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 40 ล้ำนบำท) (2560: จำนวน 66 ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 38 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศประมำณ 16 ปี และของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศประมำณ 10 - 17 ปี
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี ) (2560: 7 - 17 ปี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 17 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

2561
2560
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
2.9, 8.7, 12.2, 12.3
2.9, 7.6, 10.5
6.0, 8.0
6.0, 7.0, 9.0, 10.0

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
2.9
2.9
6.0
6.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(190.8)
220.0
(136.9)
156.9
108.8
(95.1)
67.7
(59.5)
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(202.3)
235.0
(143.8)
176.2
118.2
(102.6)
72.6
(63.2)

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิ ติบญั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผ่ำนร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับ
ใหม่ ซึ่ งกฎหมำยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่น้ ีกำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำร
แก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในประเทศมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 249.4 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ:
186.1 ล้ำนบำท) บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศจะบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดย
รับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของงวดที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) 53
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24. สำรองค่ ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้ นทุนในกำรรื้อถอน

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิม่ ขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
ลดลงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
ลดลงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
ลดลงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

สำรองค่ำฟื้ นฟู
สภำพเหมือง
62,541
60,158
3,648
(2,044)
1,940
(4,011)
122,232
11,162
(3,893)
(7,336)
(125)
122,040

งบกำรเงินรวม
สำรองต้นทุนใน
กำรรื้ อถอน
6,974
231
(1,345)
5,860
248
(262)
5,846

(หน่วย: พันบำท)
รวม
69,515
60,158
3,879
(2,044)
595
(4,011)
128,092
11,410
(3,893)
(7,598)
(125)
127,886
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
สำรองค่ำฟื้ นฟู
สภำพเหมือง
57,728
3,485
(2,044)
(34)
59,135
2,330
(3,893)
(7,337)
50,235

สำรองค่ ำฟื้ นฟูสภำพเหมือง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกสำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองโดยคำนวณจำกพื้นที่ที่ได้รับสัมปทำนเหมืองที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนคูณด้วยอัตรำสำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองซึ่ งคำนวณโดยวิศวกรเหมืองแร่ ของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย โดยอัตรำสำรองนี้คำนวณจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้ นฟูสภำพเหมืองทั้งหมดตลอดอำยุ
ของเหมือง สำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวน
อัตรำสำรองอย่ำงสม่ำเสมอและจะมีกำรปรับอัตรำสำรองให้เหมำะสมกับค่ำใช้จ่ำยจริ งที่จะเกิดขึ้น
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สำรองต้ นทุนในกำรรื้อถอน
บริ ษทั ย่อยรับ รู ้ ประมำณกำรหนี้ สิ นส ำหรับ ต้นทุ นในกำรรื้ อถอนเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ข องบริ ษทั ย่อย
เนื่ องจำกบริ ษ ทั ย่อยมี ภำระผูกพันในกำรรื้ อถอนเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ในกำรประกอบกิ จกำรภำยหลัง
จำกสิ้ นสุ ดสัญญำเช่ำที่ดิน
25. เงินอุดหนุนที่เกีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เมื่ อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับเงิ นสนับสนุ นจำนวน 457.1 ล้ำนเยน (หรื อประมำณ
129.1 ล้ ำนบำท) จำกมู ล นิ ธิ ศู น ย์สิ่ งแวดล้ อ มโลก (Global Environment Centre Foundation or “GEC”)
สำหรับโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำโดยกำรนำควำมร้ อนเหลื อทิ้งกลับมำใช้ใหม่ เพื่อลดปริ มำณกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) โดยบริ ษ ทั ย่อยดังกล่ ำวต้องปฏิ บ ัติตำมเงื่ อนไขภำยใต้โปรแกรม Joint
Crediting Mechanism (JCM)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลื อของรำยได้รอกำรรับรู ้ ส ำหรับ เงิ นอุ ดหนุ นที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวจำนวน 123.4 ล้ำนบำท แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
26. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่ อวันที่ 31 มีนำคม 2560 ที่ ประชุ ม สำมัญ ประจำปี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯมี มติ อนุ มตั ิให้เปลี่ ยนแปลงทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำก 2,800 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 280,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) เป็ น 2,300
ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 230,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) โดยยกเลิ กหุ ้นสำมัญจดทะเบี ยนที่ ยงั ไม่ได้
ออกจ ำหน่ ำยจำนวน 50,000,000 หุ ้ น และมี ม ติ ใ ห้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจำก 2,300 ล้ำนบำท (หุ ้ น สำมัญ
230,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) เป็ น 2,980 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 298,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10
บำท) โดยออกจำหน่ำยหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 68,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2560
นอกจำกนี้ ที่ประชุ มสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้จดั สรรหุ ้นสำมัญใหม่จำนวนไม่เกิน
68,000,000 หุ ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้น (Right Offering) ใน
อัตรำกำรจัดสรร 3.382353 หุ ้ นสำมัญเดิ ม ต่อ 1 หุ ้นสำมัญ ใหม่ โดยมีรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 250 บำท ซึ่ ง
กำหนดวันจองซื้ อและชำระเงินระหว่ำงวันที่ 2 - 9 พฤษภำคม 2560 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
กับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2560
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27. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
เป็ นจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
28. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและ
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตอื่น
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 29)
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย

งบกำรเงินรวม
2561
2560
15,782,737
16,531,151

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
8,586,635
8,949,593

(209,055)
6,900,070

72,268
7,039,146

147,845
2,716,900

(125,669)
5,288,648

5,066,348
5,033,947
3,268,189
127,485
4,060,169
40,029,890

4,986,228
4,339,393
2,964,386
181,830
3,517,132
39,631,534

2,163,648
2,271,486
1,324,441
127,485
1,616,716
18,955,156

2,419,794
2,780,120
1,192,191
181,830
2,013,942
22,700,449

29. สรุปค่ ำเสื่ อมรำคำและค่ ำตัดจำหน่ ำย
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ใน
กำรดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมค่ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำตัดจำหน่ำย
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2561
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และจัดจำหน่ำย
ต้นทุนกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยใน
และบริ กำร
กำรบริ หำร
2,587,556
240,625

รวม
2,828,181

2560
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และจัดจำหน่ำย
ต้นทุนกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยใน
และบริ กำร
กำรบริ หำร
2,421,163
170,178

รวม
2,591,341

284,311

2,421
153,276

2,421
437,587

227,655

2,421
142,969

2,421
370,624

2,871,867

396,322

3,268,189

2,648,818

315,568

2,964,386
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ใน
กำรดำเนินงำน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมค่ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำตัดจำหน่ำย

2561
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และจัดจำหน่ำย
ต้นทุนกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยใน
และบริ กำร
กำรบริ หำร
10,762
1,080,306
158,908

รวม
10,762
1,239,214

2560
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และจัดจำหน่ำย
ต้นทุนกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยใน
และบริ กำร
กำรบริ หำร
10,762
1,014,066
107,087

รวม
10,762
1,121,153

54,271

2,421
17,773

2,421
72,044

52,101

2,421
5,754

2,421
57,855

1,134,577

189,864

1,324,441

1,066,167

126,024

1,192,191

30. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

673,201

801,107

294,953

256,635

(1,876)
59,844

31,790
82,669

(6,925)
51,505

(3,860)
27,076

(162,358)
568,811

(63,385)
852,181

(58,523)
281,010

75,763
355,614

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลกำไร(ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
5,700

(12,296)

1,399

(10,167)
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 38)
กำไรที่ได้รับยกเว้นภำษีภำยใต้สิทธิประโยชน์
ทำงภำษีในฐำนะบริ ษทั กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ (ITC)
กำรใช้ประโยชน์จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำรรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ของปี ก่อน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้
ทำงภำษี
อื่น ๆ
รวม
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำรกลับรำยกำรหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ ง

2561
3,990,262

2560
3,084,492

10%, 15%, 20%,
25%, 28%, 35%
694,692

10%, 15%, 20%,
25%, 28%, 35%
746,388

(1,876)
59,844

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
3,609,066
2,588,368
20%

20%
721,813

517,674

31,790
82,669

(6,925)
51,505

(3,860)
27,076

(134,619)

(135,514)

-

-

(10,289)
(15,578)
146,352
(81,209)
(72,524)

(10,279)
193,181
(34,492)
(110,199)

22,023
(448,100)
(5,427)

64,491
(238,162)
(6,190)

67,459

37,247

-

-

(121,247)

(131)

(43,578)

-

(10,301)
2,229
(229,727)
45,878
568,811

(16,534)
51,578
(25,143)
28,115
(11,638)
852,181

(10,301)
(485,383)
281,010

(5,415)
(185,276)
355,614

14.3%

27.6%

7.8%

13.7%

เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั สยำม ซิ ต้ ี ซี เมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับอนุมตั ิจำกกรมสรรพำกรให้เป็ น
บริ ษทั กำรค้ำระหว่งประเทศ (ITC) ซึ่ งได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีโดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส ำหรั บ รำยได้ จ ำกกำรจัด ซื้ อและขำยสิ นค้ ำ ในต่ ำ งประเทศภำยใต้ห ลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขตำมที่
กรมสรรพำกรกำหนดเป็ นระยะเวลำ 15 รอบบัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 19 กรกฎำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2574
80
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6,578
55,525
53,453
50,859
46,528
212,943
56,400
(5,815)
50,585
162,358

389,035
108,281
124,745
162,501
88,341
872,903
1,297,629
1,958,164
3,255,793
(2,382,890)
797,245
(3,180,135)
(2,382,890)

สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ในกำรดำเนินงำน
รำยได้รอกำรตัดบัญชี
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

(5,700)

(5,700)

(5,700)

(169,429)
(318,630)
(488,059)
438,716

(148)
(35,479)
(7,830)
(49,343)

(5,886)

881,603
(2,669,119)
(1,787,516)

1,184,600
1,633,719
2,818,319
(1,787,516)

163,806
178,050
177,881
127,039
1,030,803

384,027

งบกำรเงินรวม
รับรู ้ใน
รับรู ้ใน
ผลต่ำงจำก
ณ วันที่
งบกำไร กำไรขำดทุน กำรแปลงค่ำ 31 ธันวำคม
ขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น งบกำรเงิน
2561

423,621
423,621

423,621

18,918
117,020
25,680
423,621

262,003

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

58,523

49,362
(14,465)
15,183
58,523

8,443

(1,399)

(1,399)

(1,399)
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480,745
480,745

480,745

68,280
102,555
40,863
480,745

269,047

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รับรู ้ใน
รับรู ้ใน
ณ วันที่
งบกำไร กำไรขำดทุน 31 ธันวำคม
ขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น
2561

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดง
ได้ดงั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

81

82

รายงานทางการเงิน 2561

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

63,385

(318,563)

12,296

382,091

(155,018)
(246,725)
(401,743)

(1,820)
(6,412)
(5,108)
(19,652)

(2,382,890)

1,297,629
1,958,164
3,255,793

108,281
124,745
162,501
88,341
872,903

389,035

(2,382,890)

(59,029)
(87,561)
(146,590)

293,705
118,352
412,057

12,296

(6,312)

(2,522,099)

32,348
(33,230)
11,817
(96,222)
(83,205)

12,623
5,950
63,065
93,494

12,296

797,245
(3,180,135)

2,082

11,856

เพิ่มขึ้นจำก
กำรรวม
ธุรกิจ

740,771
(3,262,870)

สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
369,113
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ที่
ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน
75,933
รำยได้รอกำรตัดบัญชี
147,172
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
151,146
126,606
อื่น ๆ
869,970
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
1,217,971
2,174,098
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
3,392,069
รวม
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้
(2,522,099)
รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

งบกำรเงินรวม
รับรู ้ใน
รับรู ้ใน
ผลต่ำงจำก
ณ วันที่
งบกำไร กำไรขำดทุน กำรแปลงค่ำ 31 ธันวำคม
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น งบกำรเงิน
2560

489,217

489,217
-

489,217

-

20,419
142,022
65,285
489,217

261,491

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

(75,763)

-

(1,501)
(25,002)
(39,605)
(75,763)

(9,655)

10,167

-

10,167

10,167

60

423,621

423,621
-

423,621

-

18,918
117,020
25,680
423,621

262,003

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รับรู ้ใน
รับรู ้ใน
ณ วันที่
งบกำไร กำไรขำดทุน 31 ธันวำคม
ขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น
2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีขำดทุ นทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 445,676 ล้ำนรู เปี ยะห์ อินโดนี เซี ย
318.9 ล้ำนบำท และ 25.1 ล้ำนตำกำ รวมเป็ นเงิน 1,492 ล้ำนบำท (2560: 440,826 ล้ำนรู เปี ยะห์ อินโดนี เซี ย
98.2 ล้ำนบำท และ 25.1 ล้ำนตำกำ รวมเป็ นเงิน 1,280 ล้ำนบำท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงิน
ได้รอกำรตัดบัญชี
รำยละเอียดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำวแสดงได้ดงั นี้

31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2565
31 ธันวำคม 2566

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
133
252
252
598
530
219
219
136
136
287
10
1,492
1,280

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวที่เกิดจำกกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยต่ำงประเทศ อันเนื่ องมำจำกกลุ่มบริ ษทั สำมำรถควบคุมจังหวะเวลำใน
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวได้ และมีควำมเป็ นไปได้แน่นอนที่ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวจะไม่ได้กลับรำยกำร
ภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคตอันใกล้
31. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
32. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลสำหรับ
ปี 2559 เพิ่มเติมในอัตรำหุ น้ ละ 7.0 บำท เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 1,610 ล้ำนบำท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปั นผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลจำนวนหุ ้นละ 8.0 บำท ทำให้เงิ นปั นผลจ่ำยสำหรั บปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้ นหุ ้นละ 15.0 บำท
บริ ษทั ฯได้จ่ำยเงินปั นผลเพิม่ เติมดังกล่ำวเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560
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เมื่อวันที่ 2 สิ งหำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำก
ผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯในอัตรำหุ ้นละ 6.0 บำท เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,788 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯได้จ่ำยเงิ น
ปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวเมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม 2560
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561 ที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปันผลสำหรับ
ปี 2560 เพิ่มเติมในอัตรำหุ ้นละ 4.0 บำท เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 1,192 ล้ำนบำท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปั นผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลจำนวนหุ ้นละ 6.0 บำท ทำให้เงิ นปั นผลจ่ำยสำหรั บปี 2560 มี จำนวนทั้งสิ้ นหุ ้นละ 10.0 บำท
บริ ษทั ฯจ่ำยเงินปั นผลเพิ่มเติมดังกล่ำวในวันที่ 27 เมษำยน 2561
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯในอัตรำ
หุ ้นละ 4.0 บำท เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,192 ล้ำนบำท บริ ษ ัทฯจ่ ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ ำวเมื่ อวันที่
23 สิ งหำคม 2561
33. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใ นกำรบริ ห ำรงำน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจัดโครงสร้ ำงองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตำม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ กำร บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้
1.

ส่ วนงำนซี เมนต์ เป็ นส่ วนงำนที่ทำกำรผลิตและจำหน่ำยปูนซี เมนต์

2.

ส่ วนงำนคอนกรี ตและหิ นทรำย เป็ นส่ วนงำนที่ทำกำรผลิตและจำหน่ำยคอนกรี ตผสมเสร็ จ หิ นและทรำย

3.

ส่ วนงำนกำรค้ำ เป็ นส่ วนงำนที่นำเข้ำและส่ งออกผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรรวมส่ วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ กำรจัดสรรทรัพ ยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บ ัติงำน บริ ษ ทั ฯประเมิ น ผลกำร
ปฏิ บ ตั ิ งำนของส่ วนงำนโดยพิ จำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมู ลค่ ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับ
รำยกำรธุ รกิจกับบุคคลภำยนอก
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ข้อมูลรำยได้และกำไรของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
คอนกรี ตและ
หิ นทรำย

ซีเมนต์
2561
รำยได้จำกกำรขำยและ
บริ กำรให้ลูกค้ำภำยนอก 30,419
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
7,030
ดอกเบี้ยรับ
31
ดอกเบี้ยจ่ำย
1,202
ค่ำเสื่ อมรำคำและ
2,617
ค่ำตัดจำหน่ำย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงิน
ลงทุนในกำรร่ วมค้ำและ
บริ ษทั ร่ วมที่บนั ทึกตำม
330
วิธีส่วนได้เสี ย
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
402
รำยกำรที่มิใช่เงินสดที่มี
นัยสำคัญอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ค่ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำตัดจำหน่ำย:
ขำดทุนจำกกำร
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์
และขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้น
223
กำไรของส่ วนงำน

12,165

กำรค้ำ

2560

2561

2560

2561

32,971
2,849
41
1,073

8,045
366
7
9

7,933
326
6
328

3,461
7,198
1

2,360

266

265

126
804

(11)

277
13,159

อื่น ๆ

2560

รวมส่วนงำน

รำยกำรปรับปรุ ง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

2561

2561

2561

2560

2561

2560

2560

-

2,839
1,276
1
83

2,730
1,221
9
91

44,764
15,870
39
1,295

43,634
4,396 (15,870)
56
1,492
(83)

1

-

421

360

3,305

2,985

(37)

(21)

3,268

2,964

(39)

66

-

112

87

330
569

126
852

-

-

330
569

126
852

29

111

-

-

9

-

261

388

-

-

261

388

1,486

1,630

1,598

-

1,019

(342) 16,268

14,447

(804)

-

15,464

14,447

- 44,764
(4,396)
39
(334) 1,212
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2560
43,634
56
1,158

85

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศำสตร์
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกกำหนดขึ้นตำมสถำนที่ต้งั ของลูกค้ำ
2561

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนำม
ประเทศศรี ลงั กำ
ประเทศบังกลำเทศ
ประเทศกัมพูชำ
ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศเมียนมำร์
ประเทศลำว
ประเทศอื่น ๆ
รวม

23,939
8,347
6,061
2,103
1,587
956
219
212
168
116
1,056
44,764

24,074
7,644
6,865
1,221
2,280
318
228
220
135
276
373
43,634

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่ องมือทำงกำรเงินและ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี)
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนำม
ประเทศศรี ลงั กำ
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศบังกลำเทศ
รวม

29,791
20,273
12,831
1,085
1,079
65,059

30,539
20,592
15,163
1,209
1,158
68,661

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยไม่มี รำยได้จำกลู ก ค้ำรำยใดที่ มี มู ล ค่ำเท่ำกับ หรื อมำกกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร
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34. หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
34.1 หนังสื อคา้ ประกันธนาคาร
34.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยมี หนังสื อค้ าประกันที่ ออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยคงเหลื ออยู่เป็ นจ านวนเงิ น 228 ล้านบาท 0.2 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
854 ล้านรู ปีศรี ลงั กา 31 ล้านตากา และ 28,630 ล้านดองเวียดนาม (2560: 141 ล้านบาท 13,401 ล้านรู ปี
ศรี ลงั กา 31 ล้านตากา และ 12,428 ล้านดองเวียดนาม) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 43 ล้านบาท (2560: 45
ล้านบาท)) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับการค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ าและการค้ าประกันอื่น ๆ ตามปกติ ธุรกิ จของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
34.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ัทร่ วมมี หนังสื อค้ าประกันที่ ออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ัท ร่ วม
คงเหลื อ อยู่ เป็ นจ านวนเงิ น 5.9 ล้ านบาท 50,302 ล้ านรู เปี ยะห์ อิ น โดนี เซี ย และ 0.1 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา (2560: 5.8 ล้านบาท 41,328 ล้านรู เปี ยะห์อินโดนีเซี ย และ 0.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ร่ วม
34.2 คดีฟ้องร้ องของบริษัทย่อยในต่ างประเทศ
34.2.1 บริ ษ ัทย่อยในประเทศศรี ล ังกาแห่ งหนึ่ งได้เข้าท าสั ญญาเพื่ อรั บบริ การจัดหาและให้ค าปรึ กษาใน
โครงการหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่ ปี 2539 กับผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่ ง อย่างไรก็ ตาม ผูใ้ ห้บริ การ
ดังกล่าวไม่สามารถให้บริ การตามที่ตกลงไว้ในสัญญาได้ บริ ษทั ย่อยจึงระงับการจ่ายค่าบริ การตั้งแต่ปี
2557 เป็ นต้นมา ต่อมาเมื่ อวันที่ 6 มิ ถุนายน 2560 ผูใ้ ห้บริ การรายดังกล่ าวได้เสนอให้ระงับข้อพิ พาท
อันเนื่ องมาจากการปฏิ เสธการช าระค่าบริ การตามสัญญาจานวนรวมทั้งสิ้ น 1.5 พันล้านรู ปี ศรี ลงั กา
(หรื อประมาณ 267 ล้านบาท) ต่ออนุญาโตตุลาการ โดยการวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวจะมีข้ ึนในวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 11 มีนาคม 2562 และ 25 มีนาคม 2562 ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ย่อยดังกล่าวเชื่ อว่า
ความเป็ นไปได้ที่ กรณี พิ พาทดังกล่ าวจะส่ งผลเสี ยอย่างมี สาระส าคัญต่ อบริ ษ ัทย่อยอยู่ในระดับต่ า
ดังนั้น บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชี
34.2.2 บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กาแห่ งหนึ่ งมีขอ้ พิพาทที่ยื่นต่ออนุญาโตตุลาการลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
เกี่ ยวกับภาระในการจ่ ายค่ าชดเชยย้อนหลังจ านวน 10,000 รู ปี ศรี ล ังกาให้ แก่ พนักงานของบริ ษ ัท
แห่งหนึ่ ง โดยจะมีการพิจารณาคดีดงั กล่าวในวันที่ 31 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 บริ ษทั ย่อยดังกล่ าวได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สินสาหรับข้อพิพาทดังกล่าวไว้แล้วจานวน 55.1
ล้านรู ปีศรี ลงั กา (หรื อประมาณ 10 ล้านบาท)
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34.2.3 บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กำแห่ งหนึ่ งถู กกล่ำวหำจำกกรมศุลกำกรของประเทศศรี ลงั กำในกรณี กำร
ค ำนวณอำกรและภำษี โดยมิ ได้รวมค ำนวณกำรจ่ำยเงิ นต่ ำง ๆ เช่ น ค่ ำเสี ยเวลำของเรื อ ค่ ำชดเชยค่ ำ
ควำมร้อนและควำมชื้น ค่ำเบี้ยประกันควำมเสี่ ยงจำกกำรเกิดสงครำม ค่ำบรรทุกขนย้ำย และค่ำบรรทุก
สิ นค้ำบนเรื อ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษ ทั ย่อยดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรต่ อสู ้ คดี เนื่ องจำกบริ ษทั ย่อยดังกล่ ำว
เชื่ อว่ำข้อกล่ ำวหำปรำศจำกหลักกำรและพื้นฐำนในกำรประเมิ น และเมื่ อพิ จำรณำจำกข้อมู ลที่ มี อยู่
ณ วันที่ ในรำยงำน ประกอบกับควำมเห็ นของที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว ผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษ ัทย่อยเชื่ อว่ำควำมเป็ นไปได้ที่ คดี ดังกล่ ำวจะส่ งผลเสี ยอย่ำงมี สำระส ำคัญต่ อบริ ษ ัทย่อยอยู่ใน
ระดับต่ำ ดังนั้น บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สินจำกคดีดงั กล่ำวไว้ในบัญชี
นอกจำกนี้ กรมศุลกำกรของประเทศศรี ลงั กำได้ดำเนินกำรตรวจสอบบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งในประเทศ
ศรี ล ังกำ โดยกล่ ำวหำว่ำบริ ษ ัทย่อยดังกล่ ำวเลี่ ยงกำรช ำระอำกรและภำษี ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรน ำเข้ำ
ปู นซี เมนต์และสิ นค้ำอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ย่อยดังกล่ ำวได้ดำเนิ นพิธีกำรทำงศุลกำกร
และกำรแสดงมู ลค่ำกำรนำเข้ำตำม Schedule E แห่ งพิธีกำรศุลกำกรของประเทศศรี ลงั กำแล้ว และเมื่อ
พิจำรณำจำกข้อมู ลที่มีอยู่ ณ วันที่ ในรำยงำน ประกอบกับควำมเห็ นของที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั
ย่อยดังกล่ำว ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำควำมเป็ นไปได้ที่คดีดงั กล่ำวจะส่ งผลเสี ยอย่ำงมีสำระสำคัญ
ต่อบริ ษ ทั ย่อยอยู่ในระดับต่ ำ ดังนั้น บริ ษ ทั ย่อยดังกล่ ำวจึ งไม่ได้บนั ทึ กประมำณกำรหนี้ สิ นจำกคดี
ดังกล่ำวไว้ในบัญชี
34.2.4 บริ ษ ัทย่อยในประเทศศรี ล ังกำ 3 แห่ งมี กรณี พิ พำททั่วไปและกรณี พิ พำทด้ำนภำษี อำกร และเมื่ อ
พิ จำรณำจำกข้อมู ลที่ มี อยู่ ณ วันที่ ในรำยงำน ประกอบกับควำมเห็ นของที่ ปรึ กษำกฎหมำย และที่
ปรึ กษำด้ำนภำษีของบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ำควำมเป็ นไปได้ที่กรณี พิพำทดังกล่ำวจะ
ส่ งผลเสี ยต่อบริ ษทั ย่อยอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้ สิน
จำกกรณี เหล่ำนี้ ไว้ในบัญชี
34.2.5 บริ ษัท ย่ อ ยแห่ งหนึ่ งในประเทศบั งกลำเทศมี ข ้ อโต้ แย้งและคดี ค วำมด้ ำนภำษี อ ำกรที่ เกี่ ยวกั บ
ภำษี มู ลค่ำเพิ่ ม และภำษี เงิ นได้ก ับ หน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้องรวมเป็ นเงิ น ที่ ถูก เรี ยกร้ องหรื อประเมิ น
ทั้งสิ้ น 203.3 ล้ำนตำกำ (หรื อประมำณ 79 ล้ำนบำท) ซึ่งคดีควำมอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีโดย
ศำลสู งของประเทศบังกลำเทศ อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยได้
สอบทำนผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นและได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สินสำหรับกรณี ดงั กล่ำวไว้แล้วจำนวน
33 ล้ำนตำกำ (หรื อประมำณ 13 ล้ำนบำท)
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35. ภำระผูกพัน
35.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันที่สำคัญดังนี้
35.1.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเกี่ ยวกับกำรให้บริ กำรเกี่ ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทน
ตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ
35.1.2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำกับบริ ษทั แห่งหนึ่ งเกี่ยวกับกำรบำรุ งรักษำระบบคอมพิวเตอร์ ของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที่
ระบุในสัญญำ
35.1.3 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำรับบริ กำรระยะยำวที่เกี่ ยวข้องกับกำรจัดหำพนักงำนชัว่ ครำว
โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ
35.1.4 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้ท ำสั ญญำเช่ ำที่ ดิน พื้นที่ ในอำคำรส ำนักงำน ยำนพำหนะและบริ กำร
อื่น ๆ หลำยฉบับกับบริ ษทั ในประเทศหลำยแห่งเป็ นเวลำตั้งแต่ 3 ปี ถึง 30 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
ในอนำคตดังนี้
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
722
578
904
1,212
557
583

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
177
139
163
196
-

35.1.5 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำซื้ อวัตถุดิบและเชื้ อเพลิง กำรจ้ำงงำนขนส่ ง กำรเช่ำ
อุปกรณ์และกำรขำยสิ นค้ำ ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
35.1.6 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำกับบริ ษทั แห่งหนึ่งเกี่ยวกับระบบบัญชีและกำรบำรุ งรักษำ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ
35.1.7 บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำกับบริ ษทั แห่งหนึ่งเกี่ยวกับกำรวำงระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

67
89

35.1.8 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่กำหนดโดย
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
35.1.9 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนและสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็ นจำนวนเงิน 232 ล้ำนบำท
(งบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำร: 159 ล้ำนบำท) (2560: 1,114 ล้ำนบำท และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร:
315 ล้ำนบำท)
35.1.10 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้ำท ำสั ญญำกับบุ ค คลภำยนอกเพื่อซื้ อที่ ดินและแหล่ งวัตถุ ดิบ แห่ งหนึ่ ง
ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนด บริ ษทั ย่อยจะซื้ อสิ นทรัพย์ในรำคำตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
35.1.11 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้ำทำสัญญำรับควำมช่วยเหลื อทำงเทคนิ คกับบริ ษทั ในต่ำงประเทศแห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งสัญญำดังกล่ำวมีกำหนด 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 6 มีนำคม 2545 ถึงวันที่ 5 มีนำคม 2555 และสำมำรถ
ต่ออำยุโดยอัตโนมัติครำวละ 1 ปี ภำยใต้สัญญำดังกล่ำวบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมตำม
เกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ
35.1.12 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ท ำสัญญำกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งเกี่ ยวกับลิ ขสิ ทธิ์ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวผูกพันที่จะจ่ำยค่ำลิขสิ ทธิ์ตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ
35.1.13 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำซื้ อไฟฟ้ำกับผูจ้ ำหน่ำยไฟฟ้ำในประเทศแห่งหนึ่งตำมสัญญำซื้อขำย
ไฟฟ้ ำ ซึ่ งสัญญำดังกล่ำวมีกำหนดระยะเวลำ 15 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มจำหน่ ำยไฟฟ้ ำให้กบั บริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำว โดยปริ มำณกำรซื้อขำยและอัตรำซื้อไฟฟ้ำให้เป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ
35.1.14 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภำระผูกพันเกี่ ยวกับกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนพัฒนำไฟฟ้ ำตำมที่กำหนด
โดยคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน โดยเงินสมทบดังกล่ำวคำนวณจำกปริ มำณไฟฟ้ำที่จำหน่ำย
และอัตรำที่กำหนดตำมกฎหมำย
35.2 บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำได้ทำสัญญำเช่ ำที่ดิน พื้นที่ในอำคำรสำนักงำน ยำนพำหนะ และบริ กำรอื่น ๆ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำและบริ กำรดังกล่ำว
เป็ นจำนวนเงิน 112 ล้ำนบำท (2560: 115 ล้ำนบำท)
35.3 บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนและสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็ นจำนวนเงินประมำณ 0.4
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ และ 289.5 ล้ำนบำท รวมเป็ นจำนวนเงินประมำณ 302.0 ล้ำนบำท (2560: 36.3
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ และ 45.9 ล้ำนบำท รวมเป็ นจำนวนเงินประมำณ 1,236.6 ล้ำนบำท)
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36. ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
หุน้ กู้

-

5.4

-

-

-

(15.6)

-

-

2,859.6
-

1,279.8
19,554.9

2,859.6
-

1,883.8
19,554.9

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
หุน้ กู้

4,378.0
-

(33.9)
(2.1)
1,016.9
19,642.3

4,378.0
-

(2.1)
1,486.6
19,642.3
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37. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
37.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตำมที่นิยำมอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น เงิ นให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินเบิกเกิ นบัญชี และ
เงิ นกู้ยืมระยะสั้ น หนี้ สิ นภำยใต้สั ญญำเช่ ำกำรเงิ น เงิ นกู้ยืมระยะยำว หุ ้ นกู้ และลู กหนี้ และเจ้ำหนี้ ตรำสำร
อนุพนั ธ์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำม
เสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและ
มีอยูจ่ ำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำ
ตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกธนำคำร เงิ นให้กู้ยืม
ระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน เงินกูย้ มื ระยะยำวและหุ ้นกูท้ ี่
มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญที่มีอตั รำดอกเบี้ยสำมำรถจัด
ตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยก
ตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอตั รำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
รำคำตลำด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
หุ้นกู้

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
หุ้นกู้

อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

455
12
467

-

-

1,094
1,094

1,098
1,098

2,647
12
2,659

0.10 - 8.50
1.50

160

-

-

-

-

160

2.05

3,968
10

17

-

-

-

3,968
27

-

-

-

90

-

90

1.55 - 12.80
2.11 - 7.45
THBFIX
บวกส่ วนเพิ่ม

342
4,480

7,371
2,998
10,386

15,968
15,968

90

-

7,713
18,966
30,924

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอตั รำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
รำคำตลำด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

3.00 - 13.96
2.46 - 4.30
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

379
13
392

-

-

835
835

493
493

1,707
13
1,720

0.01 - 8.50
1.40

140

-

-

-

-

140

2.05

4,740
27

26

-

-

-

4,740
53

-

-

-

270

-

270

1.54 - 11.76
2.11 - 9.40
THBFIX
บวกส่ วนเพิ่ม

318
5,225

7,359
2,996
10,381

15,965
15,965

270

-

7,677
18,961
31,841

3.00 - 13.33
2.46 - 4.30
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
หุ้นกู้

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

มำกกว่ำ
5 ปี

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

551

138

689

0.10 - 0.40

3,170
3,170

-

-

551

138

3,170
3,859

2.18

1,000

-

-

-

-

1,000

1.55

1,000

6,969
2,998
9,967

15,968
15,968

-

-

6,969
18,966
26,935

3.00
2.46 - 4.30
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
หุ้นกู้
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มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

มำกกว่ำ
5 ปี

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

190

81

271

0.01 - 1.00

3,455
3,455

-

-

190

81

3,455
3,726

2.18

3,300

-

-

-

-

3,300

1.54 - 1.57

3,300

6,958
2,996
9,954

15,965
15,965

-

-

6,958
18,961
29,219

3.00
2.46 - 4.30
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อยมี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนอันเกี่ ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อขำยสิ นค้ำเป็ นเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้พิจำรณำใช้นโยบำยเน้นควำมสมดุ ลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำย
เงินตรำต่ำงประเทศโดยรวมในแต่ละช่ วงเวลำ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้ตกลงท ำสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่ งส่ วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
(หน่วย: ล้ำน)

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยน
ดองเวียดนำม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์
หนี้สินทำง
สิ นทรัพย์
หนี้สินทำง
ทำงกำรเงิน
กำรเงิน
ทำงกำรเงิน
กำรเงิน

13
1
-

81
5
5
22

2
-

8
2
1
-

อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
อัตรำซื้อ
อัตรำขำย

32.2848
36.7620
0.2892
0.0014

32.6148
37.4884
0.2970
0.0014
(หน่วย: ล้ำน)

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
หยวนเรนมินบิ
เยน
ดองเวียดนำม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์
หนี้สินทำง
สิ นทรัพย์
หนี้สินทำง
ทำงกำรเงิน
กำรเงิน
ทำงกำรเงิน
กำรเงิน

22
8,652

45
2
10
1
-

30
-

16
2
1
-

อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
อัตรำซื้อ
อัตรำขำย
32.5146
32.8472
38.6607
39.3938
4.9518
5.0771
0.2860
0.2936
0.0014
0.0014
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
คงเหลือดังนี้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ
จำนวนที่ซ้ือ
วันครบกำหนดตำมสัญญำ
ของจำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)
0.1
37.44 - 37.76
22 มกรำคม 2562 - 21 กุมภำพันธ์ 2562
2.6
32.77
12 กุมภำพันธ์ 2562

สกุลเงิน
ยูโร
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ
ของจำนวนที่ซ้ือ
จำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)
0.3
39.20 - 39.21
4.0
33.01 - 33.28

สกุลเงิน
ยูโร
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

วันครบกำหนดตำมสัญญำ
20 - 27 กุมภำพันธ์ 2561
10 มกรำคม 2561

บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ
สกุลเงิน

จำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

15.1

บำท

0.4

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่ซ้ือ
(รู ปีศรี ลงั กำต่อหน่วย (ดองเวียดนำมต่อหน่วย
เงินตรำต่ำงประเทศ) เงินตรำต่ำงประเทศ)
181.68
23,318 - 23,498
-

712

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ
จำนวนที่ซ้ือ
ของจำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)
(รู ปีศรี ลงั กำต่อหน่วย
เงินตรำต่ำงประเทศ)
3.1
153.72 - 153.88

วันครบกำหนดตำมสัญญำ
4 มกรำคม 2562 17 พฤษภำคม 2562
4 มกรำคม 2562

วันครบกำหนดตำมสัญญำ
2 -16 มกรำคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลื อของสัญญำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศและอัตรำ
ดอกเบี้ ย (Cross currency and interest rate swap agreement) โดยเปลี่ ย นเงิ น กู้ จ ำนวน 8.9 ล้ ำ นเหรี ยญ
สหรัฐฯ เป็ นจำนวน 270 ล้ำนบำท (2560: เปลี่ ยนเงินกู้จำนวน 14.8 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นจำนวน 450
ล้ำนบำทและเปลี่ ย นอัต รำดอกเบี้ ย จำกอัตรำคงที่ ร้อยละ 3.90 ต่ อปี เป็ นอัตรำดอกเบี้ ย ลอยตัว THBFIX
6 เดือนบวกส่ วนเพิ่ม)
96
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37.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำ
ตลำดหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ ยในตลำด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ยกเว้นหุ น้ กูซ้ ่ ึงบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของหุ ้นกูไ้ ว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 22 แล้ว
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ มีดงั นี้

ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ย

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
กำไร(ขำดทุน)
5.4
(15.6)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำยุติธรรม
ขำดทุน
(2.1)
(33.9)

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิ คและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึ งถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของ
ธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือทำง
กำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่ จะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงิ นสดและรำยกำร
เที ย บเท่ ำเงิ น สด ลู ก หนี้ และเงิ น ให้ กู้ยืม ระยะสั้ น เจ้ำหนี้ เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี และเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น
และหนิ้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข)

เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด กรณี ที่เป็ นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่
อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด คำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต

ค)

หุ ้นกู้และเงิ นกู้ยืมระยะยำวที่ จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ แสดงมู ลค่ำยุติธรรมโดยกำรคำนวณมู ลค่ำ
ปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดจ่ำยในอนำคต คิ ดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยโดยประมำณในตลำดปั จจุ บ นั
สำหรับเงินกูย้ มื ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

75
97

ง)

ตรำสำรอนุพนั ธ์ แสดงมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งคำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจำลองตำมทฤษฎี ในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่ วนใหญ่เป็ น
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ ยนล่วงหน้ำ
ของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ได้ค ำนึ งถึ งผลกระทบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตของคู่ สั ญญำในกำรประมำณมู ล ค่ำยุติธรรมของ
ตรำสำรอนุพนั ธ์

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
38. สิ ทธิพเิ ศษจำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มตั ิของ
คณะกรรมกำรส่ ง เสริ มกำรลงทุ น ภำยใต้ เงื่ อ นไขที่ ก ำหนดบำงประกำร สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่ ส ำคัญ
ประกอบด้วย
รำยละเอียด
1.
2.
3.

บัตรส่งเสริ มเลขที่
วันที่ในบัตรส่งเสริ ม
เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้
จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน
4.2 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้
จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละห้ำสิ บของอัตรำปกติเป็ น
เวลำ 5 ปี นับจำกวันที่น้ นั กำหนดรยะเวลำตำมข้อ 4.1
4.3 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
4.4 ได้รับลดยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
4.5 ได้รับอนุญำตให้นำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็ นช่ำงฝี มือหรื อ
ผูช้ ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยูใ่ นอุปกำระของ
บุคคลนั้น เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ตำมจำนวนและ
ระยะเวลำเท่ำที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรและ
อนุญำติให้คนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็ นช่ำงฝี มือหรื อผูช้ ำนำญกำร
ที่ได้รับอนุญำตให้อยูใ่ นรำชอำณำจักรทำงำนเฉพำะ
ตำแหน่งหน้ำที่กำรทำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้อยูใ่ น
รำชอำณำจักร
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บริ ษทั สยำมซิ ต้ ี
พำวเวอร์ จำกัด
2331(2)/อ./2554
10 พฤศจิกำยน 2554
ผลิตไฟฟ้ำจำก
ลมร้อนทิ้งจำก
กระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนต์

สิทธิประโยชน์ ที่ได้รับ
บริ ษทั สยำมซิ ต้ ี
พำวเวอร์ จำกัด
59-1306-1-00-1-0
6 ตุลำคม 2559
ผลิตไฟฟ้ำจำก
ลมร้อนทิ้งจำก
กระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนต์

บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล
จำกัด
59-1354-1-00-2-0
19 ตุลำคม 2559
พัฒนำซอฟต์แวร์
ประเภท Enterprise
software และ Digital
Content

8 ปี

5 ปี

7 ปี

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

8 ปี

5 ปี

7 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ
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เมื่ อ วัน ที่ 23 สิ ง หำคม 2561 บริ ษ ัท อิ น ทรี ดิ จิ ต อล จ ำกัด ได้รับ กำรอนุ ม ัติ จ ำกคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม
กำรลงทุ น ให้ ข ยำยระยะเวลำกำรได้ รั บ ยกเว้น สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่ เกี่ ย วกับ ภำษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลของ
บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 59-1354-1-00-2-0 จำก 5 ปี เป็ น 7 ปี
เมื่ อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 บริ ษ ทั สยำมซิ ต้ ี พำวเวอร์ จำกัด ได้รับ กำรอนุ ม ตั ิ จำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุ น ให้ ข ยำยระยะเวลำกำรได้ รั บ ยกเว้น สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่ เกี่ ย วกับ ภำษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลของ
บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 59-1306-1-00-1-0 จำก 3 ปี เป็ น 5 ปี
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรผลิ ตและขำยไฟฟ้ ำ และ
รำยได้จำกกำรบริ กำรด้ำนเทคนิ ค กำรจัดกำรและพัฒนำระบบข้อมูล ซึ่ งได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นเป็ น
จำนวนเงิ น 1,780 ล้ำ นบำท และ 1,872 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่ งเป็ นกำรขำยและบริ ก ำรให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวน
39. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯคือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรจัดกำรสถำนะของทุนโดยดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ที่เหมำะสม
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ ัตรำส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ ำกับ 1.30:1 (2560: 1.27:1) และเฉพำะ
บริ ษทั ฯมีอตั รำหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.90:1 (2560: 0.97:1)
40. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
กำรออกหนังสื อคำ้ ประกันของบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2562 บริ ษ ทั สยำม ซิ ต้ ี ซี เมนต์ เทรดดิ้ ง จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้ให้ธนำคำรออกหนังสื อ
ค้ ำประกันในนำมบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงิน 207 ล้ำนบำท ให้แก่กรมสรรพำกรเพื่อค้ ำประกันกำรขอคืน
ภำษีมูลค่ำเพิม่
เงินปันผลเสนอจ่ ำยของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2561
เพิ่มเติมในอัตรำหุ ้นละ 4.0 บำท เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,192 ล้ำนบำท ดังนั้น เมื่อรวมเงิ นปั นผลจ่ำยระหว่ำงกำล
จำนวนหุ ้นละ 4.0 บำท ท ำให้เงิ นปั นผลจ่ำยสำหรับปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้ นหุ ้นละ 8.0 บำท บริ ษ ทั ฯกำหนดจะ
จ่ำยเงิ น ปั น ผลเพิ่ ม เติ ม จำนวน 1,192 ล้ำนบำท ในเดื อนเมษำยน 2562 อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงิ น ปั น ผล
ดังกล่ำวต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯในวันที่ 26 มีนำคม 2562
41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่อไปนี้ บริษัทฯ
ได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่
ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสถานะการเงินและผลประกอบการรวม
ของบริษทั ฯ ซึง่ ผูอ้ า่ นควรอ่านควบคูก่ บั งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ยอดจ�ำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จยังคงทรงตัว ขณะที่ต้นทุน
ในการผลิตและการด�ำเนินงานได้รบั ผลกระทบจากราคาวัตถุดบิ
และค่าขนส่งสูงขึ้น ขณะที่ยอดจ�ำหน่ายหินทรายเพิ่มขึ้นร้อยละ
19 ต่ อ ปี เนื่ อ งจากก� ำ ลั ง การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการติ ด ตั้ ง
สายการผลิตที่สองที่โรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลประกอบการรวม

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรายงานผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่ง
จากการประกอบการในปีแรกโดยมีรายได้จากการขายให้แก่
บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันจ�ำนวน 3.4 พันล้านบาท โดยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกปูนซีเมนต์
ชนิดเม็ด การน�ำเข้าและส่งออกสินแร่และเชื้อเพลิงแข็งไปยัง
ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาตะวันตก

กลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง รายงานก� ำไรสุ ท ธิ ส� ำ หรั บ
ปี 2561 จ�ำนวน 3,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากปีก่อน
ซึง่ เป็นผลจากการปรับปรุงแผนงานเชิงพาณิชย์และความส�ำเร็จ
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิรูปธุรกิจในการลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งโดยมีอตั รา
การเติ บ โตที่ ร ้ อ ยละ 4.2 ต่ อ ปี แต่ ค วามต้ อ งการบริ โ ภค
ปูนซีเมนต์ ในประเทศในช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างทรงตัว โดยมี
การปรับตัวที่ดีขึ้นในครึ่งปีหลังส่งผลให้มีการเติบโตในระดับ
ร้อยละ 3 ต่อปีส�ำหรับปี 2561 ตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ ไปยัง
ประเทศลาวและประเทศพม่าได้รับผลกระทบจากอุปทานส่วน
เกินในประเทศ ในขณะทีต่ ลาดส่งออกปูนซีเมนต์ชนิดเม็ดไปยัง
ประเทศจีนและประเทศอืน่ ๆ ในภูมภ
ิ าคเติบโตได้ดแี ละสามารถ
สร้างก�ำไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยราคา ณ ท่าเรือต้นทางสูงขึ้น
อั น เป็ น ผลจากอุ ป ทานขาดแคลนเนื่ อ งจากโรงงานผลิ ต
ปูนซีเมนต์หลายแห่งในประเทศจีนต้องปิดตัวลงตามมาตรการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยรัฐบาลจีน
หน่วยธุรกิจในต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ
ผลการด�ำเนินงานของกลุม
่ บริษทั ฯ โดยตลาดประเทศเวียดนาม
กัมพูชา และบังกลาเทศมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 10, ร้อยละ 10
และร้อยละ 15 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารบริโภคปูนซีเมนต์ ในตลาด
ประเทศศรีลังกาหดตัวเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านการเมือง
ประกอบกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อย่างไรก็ดี จากราคา
ต้นทุนน�ำเข้าวัตถุดิบไปยังประเทศต่างๆ สูงขึ้น และผลกระทบ
จากการอ่อนค่าของเงินในสกุลเงินต่างๆ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงลบซึง่ หักลบกับผลกระทบในเชิงบวกจากอัตราการบริโภค
ที่สูงขึ้นส�ำหรับผลประกอบการของหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ
ขณะที่กิจการร่วมค้าในประเทศกัมพูชาประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่างดีสามารถจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์กว่า 1.8 ล้านตัน และสามารถ
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 26 ของตลาดรวม
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ธุ ร กิ จ วั ส ดุ ท ดแทนไม้ แ ละธุ ร กิ จ อิ ฐ มวลเบายั ง คงประสบกั บ
ความต้องการของตลาดที่อ่อนตัว และความล่าช้าในการเริ่ม
โครงการใหม่ส�ำหรับโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยและโครงการ
ก่อสร้างเชิงพาณิชย์
ในระหว่ า งปี 2561 กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ หนึ่ ง ซึ่ ง มี
ความช�ำนาญในการให้บริการท�ำความสะอาดด้านอุตสาหกรรม
ซึ่งการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพ
ในการให้บริการก�ำจัดของเสียแบบเบ็ดเสร็จครอบคลุมการก�ำจัด
ของเสียอุตสาหกรรม สารเคมี และการก�ำจัดของเสียเชิงกล

การวิเคราะห์ผลประกอบการ
รายได้
รายได้จากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบในการวางต� ำ แหน่ ง และก� ำ หนดราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์
การจัดโครงสร้างกลุม่ ผลิตภัณฑ์ และการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มยอดจ�ำหน่าย ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นกว่าพันล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศมี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 35 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของกลุ่มธุรกิจในประเทศ และ
ผลกระทบด้านราคาทีย่ งั ทรงตัวและการอ่อนค่าของสกุลเงินของ
ธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศศรีลังกา

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

โครงสร้างรายได้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

+/-

+/(%)

44,764

43,634

1,130

3%

50

(50)

(100%)

รายได้
รายได้จากการขายสุทธิ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

รายได้อื่น

276

201

75

37%

45,040

43,885

1,155

3%

รวมรายได้

รายได้จากธุรกิจปูนซีเมนต์มีสัดส่วนร้อยละ 68 ของรายได้รวม ขณะที่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรายมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 18
โดยทั้งสองธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปยังกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่
การบริโภคซีเมนต์ ในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีแสดงให้เห็นถึง
การเข้าสู่วงจรการเจริญเติบโตของตลาดปูนซีเมนต์อย่างแข็งแกร่ง

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแม้ว่าต้นทุนถ่านหิน ราคาน�้ำมัน และต้นทุนวัตถุดิบจะเพิ่มสูงขึ้น โดยต้นทุนขายและบริการ
อยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อนแม้จะมียอดการจ�ำหน่ายและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

+/-

+/(%)

29,300

29,187

113

0%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย

8,248

7,470

778

10%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,150

2,461

(311)

(13%)

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนสินค้าขายและบริการ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

62

-

62

-

270

514

(244)

(47%)

40,030

39,632

398

1%

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินแผนการปฏิรูปธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2560
เป็นต้นมา โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงานในด้านต่างๆ
อาทิเช่น แผนงานในการเพิม่ รายได้ แผนงานในการจัดโครงสร้าง
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงความคิดริเริม่
ต่างๆ ในการบริหารจัดการต้นทุน โรงงานปูนซีเมนต์ที่จังหวัด
สระบุรีสามารถเดินสายการผลิตโดยมีอัตราประสิทธิภาพที่
ร้อยละ 87 ส่วนแผนงานลดต้นทุนเชือ้ เพลิง ได้มกี ารน�ำเชือ้ เพลิง
และวัตถุดิบทดแทนมาใช้ ในกระบวนการผลิต โดยสามารถ
ทดแทนเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมที่ร้อยละ 11 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 93
จากปีก่อน) พร้อมกันนี้ ยังได้น�ำลิกไนต์และปิโตรเลียมโค้กมา
ใช้ร่วมกับถ่านหินเพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิต อย่างไร
ก็ตาม ธุรกิจในต่างประเทศได้รบั ผลกระทบจากราคาของต้นทุน
วัตถุดิบน�ำเข้าสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์อุปทานที่จ�ำกัดและ
ผลกระทบจากค่าเงินที่อ่อนตัวลงอย่างรุนแรง ซึ่งผลกระทบ
เหล่านี้หักล้างกับต้นทุนขายและบริการที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรม
ทางการตลาด การส่งเสริมการขายและการสร้างตราสินค้าใน
ตลาดต่างประเทศ ขณะที่ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน�้ำมัน
ดีเซลที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อนและค่าขนส่งเพื่อการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นลดลงเป็นผลมาจาก
แผนลดค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปธุรกิจ
ดังกล่าวข้างต้น

ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 3,268 ล้านบาทเพิม
่ ขึน้
ร้อยละ 10 แปรผันกับเงินลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจ�ำนวน 1,350 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 4
ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 569 ล้านบาทลดลงจาก
ปีก่อนร้อยละ 33 เนื่องจากการปรับรายการภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีและก�ำไรทางภาษีที่ลดลงของธุรกิจในต่างประเทศ
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

+/-

+/(%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

3,268

2,964

304

10%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

1,350

1,295

55

4%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

569

852

(283)

(33%)

5,187

5,111

76

1%

ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รวมค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 ของยอดรายได้สุทธิ เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.9 ซึ่ง
กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ในขณะที่วงเงินเครดิตลูกค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลุ่มลูกค้า B2B ที่เพิ่มขึ้น และสินค้า
คงเหลือในกลุ่มเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องการลดผลกระทบจากราคาที่อาจสูงขึ้น

หน่วย

2561

2560

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

7.95

8.45

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

45

43

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

6.68

8.38

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

54

43

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

5.78

6.90

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย

วัน

62

52

ผู้บริหารได้ริเริ่มแผนงานต่างๆ ในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูป
ธุรกิจที่ได้ด�ำเนินการระหว่างปี ระยะเวลาขายสินค้าเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการคงสินค้าคงเหลือในกลุ่มเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ ในการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น โดยระยะเวลา
ช�ำระหนี้เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการปรับสมดุลระยะเวลาขายสินค้า
และระยะเวลาเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนทางการเงิน

การลงทุน

เงินลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

การลงทุ น ระหว่ า งปี ล ดลง เนื่ อ งจากความเข้ ม งวดในการ
พิจารณาและอนุมัติรายจ่ายฝ่ายทุน โดยจะลงทุนในโครงการ
ที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานและโครงการที่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดเป็นส�ำคัญ

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการให้บริการท�ำความสะอาดด้าน
อุตสาหกรรมโดยมูลค่าสุทธิ 204 ล้านบาท การเข้าซื้อกิจการ
ดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการก�ำจัดของเสีย
ด้วยของเหลวและด้วยระบบเครือ่ งกล เพิม่ เติมจากการให้บริการ
ท�ำความสะอาดด้านอุตสาหกรรม สารเคมี และระบบเครื่องกล

กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อให้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
หรือเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

+/-

+/(%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

35,459

37,463

(2,004)

(5%)

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

10,309

11,486

(1,177)

(10%)

288

286

2

1%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวน 2,216 ล้านบาทได้ถกู ใช้เพือ่
การด�ำเนินงานโดยปกติของธุรกิจ รายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำแนกตาม
โครงการที่ส�ำคัญในปี 2561 มีดังต่อไปนี้
การลงทุนพัฒนาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 55 ล้านบาท
การลงทุนพัฒนาระบบหม้อบดวัตถุดิบที่ 5 ของโรงงาน 1
มูลค่า 53 ล้านบาท
การขยายโรงเก็บปูนซีเมนต์ที่ท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มูลค่า 44 ล้านบาท
การขยายก�ำลังการผลิตเตาเผาซีเมนต์ ในประเทศเวียดนาม
มูลค่า 28,500 ล้านดอง
การลงทุนระบบป้อนขีเ้ ถ้าลอยแบบแห้งในประเทศเวียดนาม
มูลค่า 26,125 ล้านดอง
การก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศศรีลังกา
มูลค่า 270 ล้านรูปีลังกา
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศมี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ในการ
ด�ำเนินงานที่แตกต่างกันซึ่งต้องถูกแปลงค่าเป็นหน่วยเงินบาท
ในการแสดงงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ผลจากการแปลง
ค่ า งบการเงิ น ของสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศ
ส�ำหรับปีเป็นผลขาดทุนจ�ำนวน 897 ล้านบาท
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กลุ่มบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า การจ�ำหน่ายและการ
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ส�ำหรับงวดจ�ำนวน 313 ล้านบาท และ
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับงวดจ�ำนวน 2,828 ล้านบาท
สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนประกอบด้วย สัมปทานเหมืองแร่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ตราผลิตภัณฑ์ และสิทธิ
ในการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ บันทึกผลจากการแปลงค่า
งบการเงินของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ
ส�ำหรับปีเป็นผลขาดทุนจ�ำนวน 1,170 ล้านบาท และค่าตัดจ�ำหน่าย
ส�ำหรับปีจ�ำนวน 437 ล้านบาท

การระดมทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างฝ่ายทุนของกลุ่มบริษัทฯ
ประกอบด้วยหนี้สินทางการเงินสุทธิจ�ำนวน 28,277 ล้านบาท
(หนีส้ นิ ทางการเงินจ�ำนวน 30,924 ล้านบาท หักด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 2,647 ล้านบาท) ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 34,541 ล้านบาท โดยอัตราส่วนหนี้สินทาง
การเงิ น สุ ท ธิ ต ่ อ ทุ น อยู ่ ที่ 0.82 เท่ า ซึ่ ง ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
หลังจากการใช้เงินกู้ยืมเพื่อเข้าซื้อกิจการในรอบปีก่อนหน้า

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

เงินกูย้ มื ประกอบด้วย หุน้ กูซ้ งึ่ เป็นหุน้ กูป้ ระเภททีไ่ ม่มหี ลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีส่วนลด ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดเป็นจ�ำนวน 2,647 ล้านบาท เพื่อคงสภาพคล่องของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยกระแสเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน
6,989 ล้านบาท (ปี 2560: จ�ำนวน 3,950 ล้านบาท) โดยส่วนใหญ่
เป็ น ผลมาจากก� ำ ไรที่ สู ง ขึ้ น และการบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น
หมุนเวียนสุทธิอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ออกหุ้นกู้

จำ�นวน
ล้านบาท

วันครบกำ�หนด

14 มิถุนายน 2556

2,000

2563

29 เมษายน 2559

4,000

2567, 2569

9 พฤษภาคม 2560

13,000

2563, 2567,
2570, 2572

เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการเข้าซื้อ
กิจการในต่างประเทศในรอบปีกอ่ นหน้า นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ
มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 7,371 ล้านบาท
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวน 4,561 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจา่ ยจากกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 2,220 ล้านบาท
(ปี 2560: จ�ำนวน 21,033 ล้านบาท) ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
รายจ่ายฝ่ายทุน
ส�ำหรับกระแสเงินสดสุทธิจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน
3,847 ล้านบาท (ปี 2560: กระแสเงินสดสุทธิรบั จ�ำนวน 15,341
ล้านบาท) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายสุทธิระหว่างปี
จ�ำนวน 2,737 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 34,541 ล้านบาท (ปี 2560: จ�ำนวน 35,939 ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยส�ำรอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และ
ก�ำไรสะสม รวมจ�ำนวน 35,138 ล้านบาท ผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นผลขาดทุนจ�ำนวน
5,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 2,090 ล้านบาท เป็น
ผลจากการอ่อนตัวของสกุลเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
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