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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกันให้กับคู่ค้า พนักงาน และชุมชน เราต้องการสร้าง
สิ่งที่ดีที่สุด และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน

เราผลติสนิค้าทีไ่ด้มาตรฐานสงูสดุและให้บรกิารด้านวสัดุก่อสร้าง ซึง่มคีวามส�าคัญต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย
และภูมิภาคใกล้เคียง
เรามุ่งมั่นในการด�าเนินงานที่เป็นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวังของทุกคน โดยผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนและ                    
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ภาพลักษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการด�าเนินงานที่ยอดเยี่ยม ทั้งในเร่ืองการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ   
การบริการทีส่ร้างความพึงพอใจให้กบัคู่ค้า ความทุม่เท พร้อมทัง้ทกัษะความช�านาญของพนกังาน ความห่วงใยชมุชนและความตัง้ใจ
แน่วแน่ในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมส�าหรับอนาคต

ท�างานเป็นทีม
เราเป็นกลุม่บริษัททีย่ดึมัน่ในวิสยัทศัน์เดียวกนั และรวมใจกนั
เป็นหนึ่งร่วมกับคู่ค้า เพื่อความส�าเร็จของทุกคน

ท�าสิ่งถูกต้อง
ซ่ือสัตย์ต่อกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และ 
ยึดถือจรรยาบรรณทั้งด้วยค�าพูด และการกระท�า

กล้าคิด กล้าท�า
เราคือองค์กรทีม่คีวามคิดสร้างสรรค์ และเปิดรับแนวคิดใหม่
ทางธุรกจิ เรามุง่มัน่กล้าท�าด้วยความกระตอืรือร้น และน�าเสนอ
ทางเลือกใหม่ที่เหนือความคาดหมาย

ห่วงใย..ใส่ใจอนาคต
เรายึดมั่นการสร้างอนาคตที่สดใสเพ่ือคนรุ่นต่อไป เราใส่ใจ
พนกังาน ดูแลสิง่แวดล้อม เป็นมติรกบัชมุชน และเป็นองค์กร
ที่ดีของประเทศ
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สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในช่วงปี 2561 ทีผ่่านมา ภาพรวมของอตุสาหกรรมการก่อสร้าง
และวัสดุก่อสร้างภายในประเทศมีการปรับตัวดีขึ้น โครงการ
สาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการได้เร่ิมเข้าสู่
ขั้นตอนการก่อสร้าง อันน�ามาซ่ึงความต้องการใช้วัสดุก่อสร้าง
ประเภทปูนซีเมนต์ อะกรีเกต และคอนกรีตผสมเสร็จ เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง และจากการที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมี
อัตราการเจริญเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.2 ท�าให้ความต้องการใช้
ปูนซีเมนต์ภายในประเทศปรับตัวเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 3 ทัง้น้ี
เป็นผลมาจากการเร่ิมต้นงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ่ต่าง ๆ  โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และโครงการ
ด้านพาณชิยกรรมในเขตปริมณฑล รวมถึงโครงการทีเ่กีย่วข้อง
กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก 
นอกจากน้ีจ�านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มีแนวโน้ม           
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาคการลงทุนขยายตัวโดยเฉพาะในภาค
อสังหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
เมืองหลกั เช่น กรุงเทพฯ ภูเกต็ หวัหนิ รวมถึงสถานทีท่่องเทีย่ว
ในเมืองรองอีกหลายแห่ง  

ตามที่บริษัทฯ ได้เคยระบุไว้ ในรายงานประจ�าปี 2560 ว่า
สถานการณ์ทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ จะพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารก็ยังต้องเผชิญกับ
ความท้าทายในทุกหน่วยธุรกิจสืบเน่ืองมาจากการที่ก�าลัง           
การผลิตในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างภายในประเทศยังคงเกิน
ความต้องการอยูม่าก  ท�าให้คณะผู้บริหารยงัคงต้องด�าเนินการ
ตามโครงการแผนฟ้ืนฟธุูรกิจและการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
โดยได้เร่ิมด�าเนินการมาต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2560 และ  
ขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจอย่างเป็นระบบตลอดปี       
ที่ผ่านมา ด้วยความพยายาม ทุ่มเท จากพนักงานครอบครัว
อินทรีส่งผลให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการดังกล่าว     
โดยรวมของกลุม่บริษัทฯ มีมูลค่าประมาณ 2,716 ล้านบาท โดย
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการจะเพิม่ขึน้ คณะผู้บริหารจงึได้มุ่งส่งเสริมแนวคดิการพฒันา
ธุรกิจและการตลาดควบคูไ่ปกับการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการด�าเนินงาน ดังนั้นในปี 2562 จึงเป็นปีที่
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การขยายตลาดของผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อสร้างการเตบิโต
ที่ยั่งยืนให้กับองค์กร ทั้งน้ีคณะผู้บริหารมีความม่ันใจเป็น      
อย่างยิ่งว่าจะสามารถน�าพาองค์กรให้บรรลุผลถึงเป้าหมาย           
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2562 
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สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ส�าหรับสถานการณ์ภาพรวมของตลาดในภูมิภาคน้ันมีความ
หลากหลาย ตลาดปูนซีเมนต์ ในประเทศเวียดนามตอนใต้               
มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 10 โดยทาง
บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด ซึ่งมสี่วนแบ่งตลาด
อยูท่ีร้่อยละ 23 สามารถเพิม่ปริมาณยอดขายได้จาก 4.4 ล้านตัน
ในปี 2560 เป็น 4.7 ล้านตันในปี 2561 โดยใช้ก�าลังการผลิต
สูงสุด ทั้งน้ีบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มก�าลังการผลิตในอีกสองถึง
สามปีข้างหน้าน้ี โดยเร่ิมจากการเพิม่จ�านวนหม้อบดปูนซีเมนต์
ทีเ่มือง Thi Vai ภายในปี 2563  ส่วนตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศ
กัมพูชาก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้โรงงาน
ปูนซเีมนต์ของบริษัท ชปิ มง อนิทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ สามารถ
เดนิเคร่ืองจกัรจนเต็มก�าลงัการผลติในช่วงไตรมาสสดุท้ายของ
ปี 2561 ในทางตรงข้ามตลาดในประเทศศรีลงักาได้รับผลกระทบ
จากปัจจยัลบทางการเมือง ส่งผลให้ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์
หดตัวลงร้อยละ 5 ท�าให้ยอดขายของบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ 
(ลังกา) จ�ากัด ลดลงจาก 2.2 ล้านตันในปี 2560 เป็น 2.1        
ล้านตันในปี 2561 แต่บริษัทฯ ยงัคงสามารถรักษาต�าแหน่งผู้น�า
ส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ที่ร้อยละ 35 ในส่วนสถานการณ์
ตลาดในประเทศบังกลาเทศเมื่อปี 2561 นั้น มีการเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 15 บริษัท สยาม ซิต้ี ซเีมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด สามารถ
ท�ายอดขายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24  ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าความ
ต้องการใช้ปูนซเีมนต์ในทกุ ๆ  ประเทศทีก่ลุม่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ
อยู่ในภูมิภาคนี้จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มบริษัทฯ มีความพยายามในการปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจ
ให ้ เป ็นหน่ึงเดียวกันทั้งในประเทศและในภูมิภาค และ               
เตรียมความพร้อมในการสร้างความแข็งแกร่งในตลาดมากขึ้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดต้ังคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึง่จะรับผิดชอบในภาพรวมของการ
บริหารและการพัฒนาธุรกิจในกลุ ่มบริษัทฯ ทั้งหมด โดย           
คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มที่จัดต้ังขึ้นชุดน้ีจะมีผลต้ังแต่วันที่       
1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

ท่ามกลางความท้าทายทางธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ ่านมา            
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความมุ่งม่ันที่จะเพิ่ม
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการสร้างความเข้มแข็งทาง         
การเงินผ่านการลงทนุในโครงการต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ มีวินัย
ทางการเงิน ควบคมุต้นทนุและค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ  อย่างรัดกุม 
โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถเพิ่มเงินสดหมุนเวียนจากการ
ด�าเนินงานได้อย่างมีนัยส�าคญัจาก 3.9 พนัล้านบาทในปี 2560        
เป็น 7.0 พนัล้านบาท และปรับปรุงยอดก�าไรสทุธิหลงัจากการหกัภาษี
เพิ่มขึ้นจาก 1.8 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 3.0 พันล้านบาท
ในปี 2561 โดยมาตรการควบคมุทางด้านการเงินอย่างเข้มงวด
น้ีจะด�าเนินต่อไปในปี 2562 ด้วยความมุ่งม่ันในการพัฒนา
สถานะทางการเงินให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

ในขณะที่บริษัทฯ มีความก้าวหน้าในการสร้างพื้นฐานธุรกิจ            
ที่แข็งแกร ่งมากยิ่งขึ้นในป ี  2562 และยังเห็นแนวโน ้ม                    
ความต้องการทางการตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม           
การแข่งขันในตลาดยังคงมีความรุนแรงอย่างมาก ซ่ึงท�าให้        
คณะผู้บริหารยังคงต้องติดตามการควบคุมค่าใช้จ่ายและ
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ อย่างเข้มงวด        
รวมทั้งน�าแนวคิดและนวัตกรรมในการสร้างการเจริญเติบโต
เพื่อเพิ่มพูนรายได้ ให้กับองค์กร บริษัทฯ มีความม่ันใจว่า            
การเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างของผู้บริหารและ         
การลงทุนในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน จะท�าให้กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับ           
ในทุก ๆ  ประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ 

ปี 2562 น้ี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) จะ       
ครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ          
ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและชุมชน รวมทั้งให้การ
สนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ เพื่อวางรากฐาน       
การขยายตัวทางธุรกิจให้ม่ันคงในอนาคต ครอบครัวอินทรีจะ 
ยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว จากการทีท่ัง้พนักงานและ
คู่ค้าได้ร่วมกันวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่า 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น        
ที่ได้ ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทฯ ของเรา คณะผู้บริหาร และ
พนักงานทีไ่ด้เสยีสละในการท�างานอย่างเต็มก�าลงัความสามารถ 
ตลอดจนคู ่ค้าและลูกค้าของเราที่ได้ ให้ความไว้วางใจและ        
ความผูกพนัต่อบริษัทฯ รวมถึงชมุชนในพืน้ทีต่่าง ๆ  ทีเ่ราด�าเนิน
ธุรกิจอยู่ส�าหรับความร่วมมือและความเชื่อม่ันที่มีให้บริษัทฯ 
อย่างดีเสมอมา  
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8 รายงานประจำาปี 2561

คณะผู้บริหาร

ในช่วงปี 2561 บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมาก แต่ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงก็ยงัมีการปรับตัวดขีึน้กว่าปี 2560 ส่งผลท�าให้ผลก�าไร
ของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 66 เม่ือเทียบกับปี           
ทีผ่่านมา นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัได้มีการด�าเนินงานต่าง ๆ   เพือ่สร้าง
รากฐานทีม่ั่นคงและแขง็แกร่งในทกุหน่วยธุรกิจทีบ่ริษัทฯ ด�าเนิน
กิจการทั้งในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียใต้

ส�าหรับตลาดในประเทศไทย กิจกรรมด้านการก่อสร้างโดยรวม
ได้มีการชะลอตัวตลอดช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 ส่งผลให้
ความต้องการใช้ปูนซเีมนต์ลดลงในช่วงเวลาดงักล่าว แต่ก็ยงัมี
การฟื ้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงคร่ึงปีหลัง ซ่ึงเป็นผลมาจาก            
การเร่งลงทนุอย่างต่อเน่ืองของภาครัฐในโครงการสาธารณปูโภค
ขนาดใหญ่ รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการต่าง ๆ 
ทางด้านอุตสาหกรรมและที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และในเมืองหลักต่าง ๆ 
ท�าให ้ความต้องการปูนซีเมนต์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นใน               
ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ก�าลังการผลิตที่เกินความต้องการ 
ของตลาดภายในประเทศยังคงด�าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง ตลาด
ยังมีการแข่งขันสูง เน่ืองจากมีก�าลังการผลิตเพิ่มเติมจาก
โรงงานปูนซีเมนต์แห่งใหม่ของบริษัทคู ่แข ่งในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ส่งผลผลิตส่วนใหญ่
เข้ามาจ�าหน่ายภายในประเทศไทย แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกคือ        
การทีรั่ฐบาลจนีได้ใช้นโยบายเข้มงวดด้านสิง่แวดล้อม น�ามาซึง่
การลดก�าลงัการผลติลงท�าให้ต้องมีการน�าเข้าปูนเม็ดจ�านวนมาก 
โดยสถานการณ์น้ีช่วยลดผลกระทบจากสภาวะก�าลงัการผลติที่
เกินความต้องการในภูมิภาคนี้ได้ชั่วคราว  

ด้วยวิกฤติและโอกาสต่าง ๆ ทางธุรกิจที่มีอยู่น้ีกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงได้เดินหน้าพัฒนา ส่งเสริม และผลักดัน
อย่างต่อเน่ืองในการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั เพือ่ให้
บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางธุรกิจจากการด�าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ
ด้วยการขบัเคลือ่นอย่างมีประสทิธิภาพและยัง่ยนื ตามโครงการ
แผนงานการฟื้นฟูธุรกิจที่ได้เริ่มไว้ตั้งแต่ปี 2560  

ส�าหรับตลาดในภูมิภาค บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) 
จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจในตลาดเวียดนามตอนใต้ซ่ึงเป็นตลาดที่มี
การเติบโตสงู โดยบริษัทฯ ได้ใช้ก�าลงัการผลติเต็มประสทิธิภาพ 
ท�าให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและมีต้นทนุทีส่ามารถ
แข่งขันได้ ตลาดในประเทศกัมพูชาเป็นอีกตลาดหน่ึงที่มีอัตรา
การเติบโตสูง บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น ได้เดิน
เคร่ืองจักรเต็มก�าลังการผลิตตลอดช่วงปีแรกของการด�าเนิน
งาน และสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ปูนซีเมนต์
ภายในประเทศได้มากกว่าร้อยละ 26 ในส่วนของตลาดบังกลาเทศ 
มีการขยายตัวของกิจกรรมการก่อสร้างในภาคต่าง ๆ ท�าให้มี
อัตราการเติบโตของความต้องการปูนซีเมนต์สูง บริษัท สยาม 
ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด ได้ประสบความส�าเร็จในการ
วางต�าแหน่งทางการตลาดของสินค้าปูนอินทรีให้เป็นสินค้า        
ชัน้น�าในตลาด และมียอดขายเพิม่ขึน้ถึงร้อยละ 24 เม่ือเทยีบกับ
ปี 2560 ในทางกลับกัน บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ากัด 
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดหดตัวลงร้อยละ 5 เม่ือเปรียบเทยีบ
กับปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังสามารถคงต�าแหน่งผู้น�าในตลาดและ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้อยู่ที่ร้อยละ 35 
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9บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

สารจากคณะผู้บริหาร

ส�าหรับธุรกิจอืน่ๆ ของกลุม่บริษัทฯ เช่น ธุรกจิการค้า บริษัท สยาม 
ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ากัด ซ่ึงด�าเนินการค้าระหว่างประเทศ        
ให้แก่กลุม่บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวงโดยการส่งออกและน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับปูนซีเมนต์ทางเรือ ได้มีการขยายการ
ด�าเนินธุรกิจครอบคลุมสินค้าประเภทถ่านหิน ยิปซัม และ         
ส่วนประกอบแร่อื่นๆ อีกทั้งยังได้ท�าการขยายฐานลูกค้าและ      
เส้นทางการค้าอีกด้วย ส�าหรับธุรกิจภาคบริการ บริษัท อินทรี  
อีโคไซเคิล จ�ากัด ได้เสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพในการ
ให้บริการด้านการบริหารจดัการของเสยีอย่างยัง่ยนื และขยายการ
ด�าเนินงานไปยังประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย      
อกีด้วย  จากการเข้าซ้ือกิจการจากบริษัทผู้เชีย่วชาญด้านการให้
บริการท�าความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ 
สามารถให้บริการท�าความสะอาดในภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง
ครอบคลมุทัง้การท�าความสะอาดโดยใช้สารเคมี เคร่ืองจกัรกล 
และหุน่ยนต์ในการท�าความสะอาด ส�าหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด ที่ให้บริการครบวงจร
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบรักษาความปลอดภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง

ส�าหรับกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง บริษัท คอนวูด จ�ากัด ได้รับ       
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงชะลอตัว
ของตลาดที่อยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถประสบ
ความส�าเร็จในการเปลีย่นผ่านรูปแบบทางธุรกิจจากวัสดกุ่อสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ส�าหรับงานสถาปัตยกรรมทั้ง
ภายนอกและภายใน ซ่ึงท�าให้บริษัทฯ สามารถรักษาต�าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ ในระดับผู้น�าในตลาดไว้ได้ และ
ส�าหรับธุรกิจคอนกรีตมวลเบา บริษัท อนิทรี ซปุเปอร์บล๊อก จ�ากัด 

ได้พัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้น�าเสนอแผ่นผนัง
น�้าหนักเบา เพื่อตอบสนองความหลากหลายในการใช้งาน         
มากยิง่ขึน้ พร้อมบริการติดต้ังให้กับโครงการส�าคญัต่าง ๆ  ทัง้ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ�าหน่าย
คอนกรีตมวลเบาคุณภาพสูง 

ในปี 2562 นี้บริษัทฯ จะครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ 
คาดว่าความต้องการปูนซีเมนต์ในทุกตลาดจะมีเพิ่มขึ้นเม่ือ
เทยีบกับปี 2561 แต่สถานการณ์ในการด�าเนินธุรกิจในปี 2562 
จะยังคงมีความผันผวน อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารยังคง            
มุ่งม่ันที่จะสร้างผลก�าไร พร้อมความม่ันคงทางการเงินให้แก่
กลุม่บริษัทฯ ของเรา รวมถึงการแสดงความส�านึกรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนโดยรอบที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ 
เพือ่เป็นการวางรากฐานธุรกิจให้เติบโตอย่างแขง็แกร่งและยัง่ยนื
ในภูมิภาคต่อไป

สุดท้ายน้ี คณะผู้บริหารขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ
ส�าหรับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากคณะกรรมการบริษัท  
พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และผู้ถือหุ้นทุกท่าน และบริษัทฯ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีต่อไปในอนาคต 

นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

84%92%

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

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

โครงสร�างรายได�

กลุ�มธุรกิจอื�น ๆ

ผลการดำเนินงานเติบโตอย�างมั�นคง ป� 2561
รายได�สุทธิจากการขายและบริการ กำไรสุทธิ
44,764 ล�านบาท 3,022 ล�านบาท

กำไรสุทธิต�อหุ�น
10.14 บาท

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

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

(ล�านบาท) (ล�านบาท)

อัตราส�วนเง�นป�นผลจ�ายต�อกำไรสุทธ�

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

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

(ล�านบาท)

(ล�านบาท)

ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม

กำไรสุทธ�ต�อหุ�น

(ล�านบาท)

(บาท)

2560 2561

2561

2561

2561

2561

2561

2559

2559

2559

2559

25592560

2560

25602559

2560

2560

25602559

2559 25602561 2561

62,345 

22,117 

81,466 79,563

35,939 34,541

34,192

7,747

43,634 44,764

7,858 8,878

1,818 3,022 10.1416.33 3,887 6.59 

79%152% 108% 82%

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

ธุรกิจการค�า
ธุรกิจผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ�คอนกรีตมวลเบา วัสดุตกแต�ง
ทดแทนไม�เพื�องานสถาป�ตยกรรม ธุรกิจให�บริการจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั�งจำหน�ายเชื�อเพลิงและวัสดุทดแทน ธุรกิจ
ให�บริการทำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจให�บริการครบวงจร 
ทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

10 รายงานประจำาปี 2561

สายผลิตภัณฑ์ %การถือหุ้น
2561 2560 2559

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ขายสุทธิ

ปูนซีเมนต์  -  37,449  62  35,820  75  27,281  72 

คอนกรีตและหินทราย 100.00  8,411  14  8,259  17  7,593  20 

เทรดดิ้ง 100.00  10,659  17  -  -  -    - 

อื่น ๆ 100.00  4,115  7  3,951  8  3,022  8 
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ยอดขายรวมตามงบการเงิน *  44,764  43,634  34,192 

*แสดงตามงบการเงินรวมที่ปรับปรุงรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจแล้ว 

สรุปข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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สรุปข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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2561 2560 2559

กำาลังการผลิต (ล้านหน่วย)

ปูนซีเมนต์ชนิดเม็ด (ตัน) 14.5 14.5 13.0 

ปูนซีเมนต์ชนิดผง (ตัน) 25.0 24.8 17.7 

ปูนส�าเร็จรูป (ตัน) 0.8 0.8 0.8 

แผ่นบอร์ด (ตัน) 0.2 0.2 0.2 

หินและทราย (ตัน) 4.6 4.0 5.0 

ล้านบาท

รายได้สุทธิจากการขายและบริการ 44,764 43,634 34,192 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน  
     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA)

8,878 7,858 7,747 

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 3,022 1,818 3,887 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 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 

อัตราส่วน (%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่าย
     ทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA)

20% 18% 23%

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 7% 4% 11%

อัตรากระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 16% 9%  15% 

อัตราส่วนทางการเงิน

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 10.14 6.59 16.33

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 8.001 10.00 15.00

อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ (%) 79% 152% 92% 

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 82% 84% 108% 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (%) 57% 56% 65% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7% 6% 11% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  9% 6% 18% 

บุคลากร

กลุ่มบริษัทฯ 5,700 5,902 5,059 

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ 3,939 4,218 3,308 

สรุปข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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รางวัลและการรับรอง

ครบรอบ 50 ปี 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 



2512
2515

2520 2536

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

ผลิตปูนซีเมนต�

2532
เป�นผู�ผลิตปูนซีเมนต�รายแรกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต�ที�นำระบบ
ผลิตไฟฟ�าจากความร�อนเหลือใช�
ในกระบวนการผลิตกลับมาใหม� 
(Waste Heat Recovery System)

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

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

เข�าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย

2524
เป�นผู�ผลิตปูนซีเมนต�รายแรก
ของประเทศที�นำถ�านหินลิกไนต�
มาใช�ในกระบวนการผลิตแทน
น้ำมันเตา

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

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

2542

2558 2560-2561

2556-2557 2559
ขยายการลงทุนในบริษัท เซเม็กซ� จำกัด
ประเทศไทย และประเทศบังกลาเทศ
ภายใต�ชื�อ บริษัท ปูนซีเมนต� ตราลูกโลก 
จำกัด และบริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� 
(บังกลาเทศ) จำกัด

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

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

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

จดทะเบียนจัดตั�งบริษัทย�อย ภายใต�ชื�อ 
บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� เทรดดิ้ง จำกัด
เพื�อประกอบกิจการค�า นำเข�า และส�งออก
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ความเป็นมาของบริษัทฯ
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เป�นผู�ผลิตปูนซีเมนต�รายแรก
ของประเทศที�นำถ�านหินลิกไนต�
มาใช�ในกระบวนการผลิตแทน
น้ำมันเตา

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

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

2542

2558 2560-2561

2556-2557 2559
ขยายการลงทุนในบริษัท เซเม็กซ� จำกัด
ประเทศไทย และประเทศบังกลาเทศ
ภายใต�ชื�อ บริษัท ปูนซีเมนต� ตราลูกโลก 
จำกัด และบริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� 
(บังกลาเทศ) จำกัด

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

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

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

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

รางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรไทยสูงสุด ประเภทหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 
ประจ�าปี 2561 (รางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน)
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รางวัลการก�ากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ประจ�าปี 2561 (รางวัลต่อเนื่อง 3 ปี) 
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ระดับ 5-เครือข่ายสีเขียว (การต่ออายุ)
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (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 จ�ากัด (มหาชน) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย 

ใบรับรองฉลากลดคาร์บอนส�าหรับผลิตภัณฑ์ (รางวัลต่อเนื่องปีที่ 10) 
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการต่ออายุฉลาก 5 ตราสินค้า 
ได้แก่ อินทรีเพชร อินทรีด�า อินทรีแดง อินทรีทอง อินทรีปูนเขียว และได้รับการข้ึนทะเบียนเพ่ิมอีก
1 ตราสินค้า คือ อินทรีซุปเปอร์ โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

รางวัล Asia’s Training & Development Excellence Awards หมวดรางวัล 
Best Leadership Development Program for Middle Management 
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดย World HRD Congress
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รางวัลและการรับรอง

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว  (3 รางวัล) - ประเภทเหมืองแร่ (รางวัลต่อเนื่อง 6 ปี)  
และประเภทโรงโม่ 
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด 
(อินทรีสุพรรณบุรี) โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลการรับรอง ‘ฉลากเขียว’
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ากัด โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

รางวัลระดับเหรียญทอง พลัส และระดับเหรียญทอง จากโครงการยกระดับผู้ประกอบการ
บ�าบัด และก�าจัดกากอุตสาหกรรม
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ากัด โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดชลบุรี ตามล�าดับ
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ระดับเหรียญทอง (โรงงาน 1 และโรงงาน 3)  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

รางวัล CSR-DIW Continuous (รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน)
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)  
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ากัด โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน จังหวัดสระบุรี 
และจังหวัดชลบุรี  
มอบให้แก่ บริษัท สยามซิต้ี พาวเวอร์ จ�ากัด โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล 
เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

รางวัล 10 บริษัท วัสดุก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเวียดนาม
มอบให้แก่ บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด โดยความร่วมมือระหว่าง Vietnam Report 
กับ Vietnamnet

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

รางวัลส�านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศเวียดนาม
มอบให้แก่ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด โดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการยอมรับให้เป็นที่หนึ่งในการเป็นองค์กรที่มีการใช้
พลังงานต่อพนักงาน ในระดับต่�าสุด
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แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี 2562

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี 2562

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้มที่จะเติบโตเล็กน้อย                    
สืบเนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมีแนวโน้ม 
ที่จะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากการคาดการณ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 

เสถียรภาพทางการเงินของประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน แต่
หากยงัต้องมีการเฝ้าระวังในส่วนของความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ได้ 
ทั้งน้ีมีการตรวจตรานโยบายทางการเงินอยู่เป็นประจ�าซ่ึงช่วย
สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การด�าเนินการ
ตามแผนการลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ       
การลงทนุในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พเิศษภาคตะวันออก 
รวมถึง 5 ภาคอตุสาหกรรมทีมี่ศกัยภาพ และ 5 ภาคอตุสาหกรรม
อนาคต นับว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัคงเผชญิกับปัจจยัเสีย่งจากความ
ล่าช้าของการลงทนุในภาคเอกชน เน่ืองจากนักลงทนุยงัคงรอดู
ความคบืหน้าของการลงทนุในโครงการหลกัของภาครัฐ ซ่ึงส่งผล
ให้เกิดแรงผลักดันหลักของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในปี 2562 คือ (ก) ความชัดเจนของการใช้จ่ายและ         
การลงทนุภาครัฐ (ข) ความไม่แน่นอนของการเลอืกต้ังในปี 2562 
(ค) การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของภาคการส่งออกตาม        
แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (ง) การบริโภคและ             
การลงทุนทางภาคเอกชน และ (จ) ราคาสินค้าการเกษตร           
ภายใต้ปัจจัยดังกล่าวจึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะมี
อัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0 ตามการคาดการณ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน          
ทัว่ประเทศ การขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และโอกาสใหม่
จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกนั้น 
นับว่าเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการขยายตัวของอตุสาหกรรมปูนซเีมนต์
ในปี 2562 ซึ่งเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 กล่าวคือ
โครงการภาครัฐต่าง ๆ จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้การก่อสร้างคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ
ทีเ่น้นเฉพาะพืน้ทีต่ามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า การเปิดตัวโครงการ
บ้านเดี่ยวตามจังหวัดที่มีศักยภาพในทางธุรกิจ รวมถึงธุรกิจ      
การก่อสร้างที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วในต่างจังหวัด 
การก่อสร้างภาคเอกชนยังคงเจริญเติบโตอย่างจ�ากัดซึ่งส่งผล 
กระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ด้วยเหตุน้ีการขยายตัวของความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในปี 
2562 จงึขึน้อยูกั่บการทีรั่ฐบาลจะคงความสามารถในการสร้าง
ความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนโดยการก�าจัดหรือท�าให้อุปสรรค      

ในการลงทุนของภาครัฐลดน้อยลง และเร่งรัดการจัดท�า
โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและภาคการก่อสร้าง นอกจากน้ีตลาดปูนซีเมนต์           
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ปูนซีเมนต์ถุงไปเป็น  
การใช้ปูนซีเมนต์ผงมากขึ้น ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในปี 2561 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในภาพรวมภายในตลาด 
ปูนผงน้ัน ยงัมีการเปลีย่นแปลงไปยงัการใช้ผลติภณัฑ์คอนกรีต
ส�าเร็จรูป หรือ Concrete Product Manufacturing (CPM) 
อกีทัง้ความชดัเจนของนโยบายโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกและความเคลื่อนไหวของรัฐบาลส่งผลให้
ส่วนตลาดที่เป็นโครงการสาธารณูปโภคเติบโตขึ้นซ่ึงเป็น          
ส่วนตลาดทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงไปเป็นตลาด CPM ดงัน้ันเป็นผล
ให้สดัส่วนของตลาด CPM ในตลาดปูนซีเมนต์ผงเจริญเติบโตขึน้
ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาซ่ึงทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนเชงิกลยทุธ์
และการบริหารกลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่ทีจ่ะสามารถเก็บเก่ียวโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงนี้

ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศอยู่ในภาวะทรงตัวจาก            
ปี 2560 รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอกีด้วย นอกจากน้ี
ทางประเทศลาวและประเทศกัมพูชาได้เพิ่มก�าลังการผลิตใหม่
ถึงร้อยละ 25 จากปี 2560 ซึ่งส่งผลต่อความต้องการการผลิต
ปูนซีเมนต์ของผู้ผลติปูนซีเมนต์ในประเทศและการส่งออกของ 
บริษัทฯ
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กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

ปี 2561 ที่ผ่านมานับเป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงต้องเผชญิกบัความท้าทายต่าง ๆ  จากการเปลีย่นแปลง
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ความต้องการปูนซีเมนต์
ภายในประเทศทรงตัว โดยเฉพาะความต้องการที่ลดลงอย่าง      
ต่อเนือ่งของปูนซเีมนต์ถุง ราคาพลงังานปรับตวัสงูข้ึน ตลอดจน         
การลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเพ่ือจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์         
ในประเทศเพ่ือนบ้านซ่ึงอาจส่งผลต่อการส่งออกและการแข่งขัน
ในตลาดปูนซีเมนต์ภายในประเทศที่สูงข้ึน อย่างไรก็ตามก็ยังมี
ปัจจัยบวกจากโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ เช่น          
การก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟทางคู่
ทัว่ประเทศ การผลกัดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิ พิเศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) ตามแผนยทุธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 
ก่อให้เกดิการลงทนุด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเขตเมอืง
จากนกัลงทนุในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะจนีและญ่ีปุ่น 

ส่วนภาพรวมของธุรกิจในต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้ขยายการ
ลงทนุไปมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากการขยายตัว
ของความต้องการปูนซเีมนต์จากโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  ทัง้จาก       
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการเติบโตจาก
การลงทนุของภาคเอกชนซึง่แรงปัจจยัทีท้่าทายเหล่าน้ีเป็นสิง่ที่
บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์และแผนการเติบโตทางธุรกิจ        
เพือ่ให้องค์กรสามารถรับมือและก�าหนดทศิทางอย่างชดัเจนกับ
ความเปลีย่นแปลงของโลกธุรกิจทีเ่กิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 
สังคม ลูกค้า และพร้อมเข้าสู่องค์กรแห่งดิจิทัลในอนาคต

1. การมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 

บริษัทฯ ยังคงเน้นกลยุทธ์ในการปรับปรุงแผนธุรกิจด้าน         
การตลาดและการขายอย่างเป็นระบบ รวมถึงปรับปรุงต้นทนุ
ด้านการผลิตและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ       
ในการด�าเนินงานต่อเนื่องโดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงให้
ความส�าคญัในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ออกสูต่ลาด เพือ่ให้
ม่ันใจว่าบริษัทฯ สามารถน�าเสนอผลติภณัฑ์และบริการทีด่ทีีส่ดุ
ให้กับลูกค้า เช่น ผลิตภัณฑ์อินทรีเพชรพลัส ปูนซีเมนต์      
ไหลลื่นดีส�าหรับงานคอนกรีตและชิ้นส่วนหล่อส�าเร็จ 
ผลติภณัฑ์อนิทรีเพชรอซีีโ่ฟล ปูนซเีมนต์ส�าหรับงานโครงสร้าง 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวส�าหรับงานตกแต่ง ตลอดจน       
การปรับปรุงกลยุทธ์ด้านโครงสร้างราคาขาย คุณภาพของ
สินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายและพัฒนา
กระบวนการจัดส่ง ส่วนกลยุทธ์ด้านการปรับปรุงต้นทุน       
การผลิตบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในแนวทางการลดต้นทุน
ด้านเชือ้เพลงิและพลงังานจากกระบวนการผลติอนัเกิดจาก
แนวโน้มของราคาเชื้อเพลิงและพลังงานที่สูงขึ้น ตลอดจน

การเพิม่ประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นปัจจยัส�าคญัต่อ
ต้นทนุคงทีท่ีส่่งผลต่อต้นทนุการผลติรวมทัง้หมดโดยบริษัทฯ 
ได้ประกาศความส�าเร็จในการเปิดตัว “โรงงานดจิทิลัอจัฉริยะ” 
(Digital Connected Plant) แห่งแรกในประเทศไทย             
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ “อินดัสเตรียล อินเทอร์เน็ต 
ออฟ ธิงส์ (Industrial Internet of Things: IIOT)”              
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ลดการสูญเสียจากการ
หยุดเคร่ืองจักร ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงและพัฒนา
ระบบความปลอดภยัของการท�างานให้มากขึน้ตามเป้าหมาย
ของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

นอกจากแผนการปรับปรุงกลยุทธ์ของธุรกิจด้านการตลาด
และด้านต้นทุนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อ
กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้กลยุทธ์ Fit 
For Growth เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ระดับภูมิภาคและ
บริหารพนักงานให้ครอบคลุมทุกมิติและมีความคล่องตัว
มากขึ้น

จากการปรับปรุงแผนธุรกิจที่ด�าเนินการอยู ่ น้ีเพื่อเพิ่ม        
ความสามารถในการท�าก�าไรและเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
ในอนาคต ปัจจุบันโครงการเหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
เพิม่รายได้และลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท และ
มีแผนทีจ่ะขยายแนวคดิการปรับปรุงแผนธุรกิจเช่นเดยีวกัน
นี้ไปสู่ธุรกิจในต่างประเทศอีกด้วย 

2. การพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจระดับภูมิภาค 

จากการทีบ่ริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุในต่างประเทศ ตลอดทัง้
ปี 2561 กิจการโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศบังกลาเทศ     
ศรีลังกา และเวียดนาม ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี            
มีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองในภาพรวม 
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ ทั้งน้ี
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บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขยายก�าลังการผลิตโรงงานบด
ปูนซีเมนต์และการขยายธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเข้าสูต่ลาด
ในประเทศศรีลังกาและประเทศเวียดนามเพื่อตอบสนอง
ความต้องการจากการทีป่ระเทศในภมิูภาคเหล่าน้ีมีแผนการ
พัฒนาประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งการลงทุนโครงการโครงสร้าง 
พื้นฐานจากทั้งภาครัฐและเอกชน  

โครงการร่วมทนุก่อต้ังโรงงานปูนซเีมนต์แห่งใหม่ในประเทศ
กัมพูชาที่มีก�าลังการผลิต 1.5 ล้านตันในจังหวัดก�าพต            
ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จต้ังแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2560 
สามารถด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายออกสู่ตลาดอย่างเป็น
ทางการต้ังแต่ไตรมาสที่หน่ึงของปี 2561 ที่ผ ่านมา            
ความส�าเร็จของการขยายธุรกิจต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นการ
สนับสนุนให้กลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถ        
ด�าเนินการตามวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้น�าตลาดปูนซีเมนต์        
ในภูมิภาคอย่างแท้จริง

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัได้ประสบความส�าเร็จจากการขยายธุรกิจ
ในเครืออื่นๆ อาทิ 

 บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ�ากัด ได้ถูกก่อต้ังขึน้เพือ่
เพิ่มศักยภาพในธุรกิจน�าเข้า/ส่งออกปูนซีเมนต์ สินค้าวัสดุ
ก่อสร้าง และเชื้อเพลิงภายในภูมิภาค

 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด มีการขยายก�าลงัการผลติ
หนิก่อสร้างคณุภาพสงูทีเ่หมืองจงัหวัดสพุรรณบุรีถึง 2 ล้านตัน      
ต่อปี และขยายธุรกิจอนิทรี ฟลอร์ โซลชูัน่ ส�าหรับการก่อสร้าง
พื้นอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง 

 บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ากัด มีการขยายธุรกิจบริการท�า           
ความสะอาดส�าหรับภาคอตุสาหกรรมและการบริหารจดัการ
ขยะชุมชนจากหลุมฝังกลบอย่างเป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์

 บริษัท อนิทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ากัด ได้ขยายธุรกิจผลติภณัฑ์ 
และการบริการติดต้ังแผ่นผนังส�าเร็จรูป

 
 บริษัท คอนวูด จ�ากัด มีการขยายธุรกิจผลติภณัฑ์และการบริการ

ติดต้ังแผ่นผนังส�าเร็จรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์
ซเีมนต์ไปสูธุ่รกิจบริการออกแบบและงานตกแต่งครบวงจร
โดยบริษัทฯ ได้ก่อต้ังศนูย์ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยผลติภณัฑ์
คอนวูดแห่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มตลาดงานออกแบบยุคใหม่

 การพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านการประยุกต์ใช้กระบวนการ
บริหารจดัการการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั (BIM)  เพือ่
สร้างประสบการณ์ ใหม่ให้กับลูกค้ากลุ ่มอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 

3. การส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของนวัตกรรมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยแีละสภาพแวดล้อมทางการตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน       
มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมอันเป็นส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจัดเสวนาและประชุมเชิง       
ปฏิบัติการอย่างสม�่าเสมอตลอดทั้งปี การน�าเสนอผลงาน
ด้านนวัตกรรมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินธุรกิจ (นวัตกรรมหลัก) รวมถึงการสนับสนุนการ
พัฒนาความคิดริเร่ิมของกลุ่มพนักงานนักคิดรุ่นใหม่เพื่อ
ค้นหารูปแบบธุรกิจใหม่ในการสร้างรายได้และเป็นกลไก         
ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกยุคใหม่
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป (นวัตกรรมใหม่) โดยบริษัทฯ ได้ตัดสนิใจ
ลงทนุกว่า 100 ล้านบาทในการก่อต้ังกลุม่พฒันาธุรกิจใหม่ 
(Growth Sprint) เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ   

กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
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ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

กลยทุธ์การตลาดหลกัของบริษัทฯ น้ัน มุ่งไปทีก่ารรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด โดยเน้นการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย              
ในรูปแบบการเจาะตลาดและสร้างเครือข่ายเพือ่ครอบคลมุลกูค้า
และผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยช่องทางการจัดจ�าหน่ายปัจจุบัน       
ของบริษัทฯ น้ันเป็นกลุม่ตัวแทนจ�าหน่ายปูนซีเมนต์แบบดัง้เดมิ
และการขายตรงไปยงัผู้ผลติคอนกรีตผสมเสร็จและบริษัทผู้ผลติ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต นอกจากช่องทางดังกล่าวบริษัทในกลุ่ม       
ยังได้กลายเป็นอีกปัจจัยหลักในการผลักดันการเติบโตที่สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจวัสดุก่อสร้างอย่างมีนัยส�าคัญ

รูปแบบกลยุทธ์ดังกล่าวได้กลายเป็นแรงผลักดันหลักของ 
บริษัทฯ ทีจ่ะช่วยเพิม่พนัธสญัญาในการพฒันาประสบการณ์ของ          
ผู้ใช้และประสทิธิภาพในการจดัจ�าหน่ายอย่างต่อเน่ือง ซึง่ส่งผลให้
คูค้่าของบริษัทฯ และความสามารถในการกระจายสนิค้าสูต่ลาด
แข็งแกร่งมากขึ้น จึงท�าให้เพิ่มโอกาสและความสามารถในการ
แข่งขันนั่นเอง

กลยุทธ์ใหม่น้ีจะเร่ิมต้นจากการแบ่งกลุ่มตลาดใหม่เพื่อท�าให้
บริษัทฯ สามารถน�าเสนอทางออกที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดและน�าเสนอคณุค่าถึงผู้ใช้ผลติภณัฑ์ได้สงูสดุ รูปแบบ
ทางธุรกิจทีไ่ด้รับการพฒันาแล้วจะจบัแนวโน้มตลาดทีเ่ปลีย่นไป
และสนับสนุนการเติบโตของคู ่ค ้า นอกจากน้ีกลุ ่มบริษัท
ปูนซเีมนต์นครหลวง ยงัได้มุ่งเน้นการพฒันาความสามารถและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอคณะรัฐมนตรีที่จะให้เพิ่มการ
จ่ายเงินดาวน์ส�าหรับผู้ซ้ือบ้านหลงัทีส่องขึน้เป็นร้อยละ 20 จาก
เดิมร้อยละ 5 - 10 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2562 
หากได้รับการอนุมัตินโยบายใหม่น้ีจะส่งผลกระทบกับอุปสงค์
เทยีมของตลาดคอนโดมิเนียม นอกจากน้ีการทีเ่งินบาทแขง็ตัว
และจะส่งผลกระทบกับความเสีย่งในธุรกิจการก่อสร้างการโรงแรม 
เม่ือเงินบาทแขง็ตัวจ�านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาในประเทศจะลดลง 
ซ่ึงส่งผลกระทบท�าให้โครงการการขยายโรงแรมและธุรกิจ          
ทีเ่ก่ียวเน่ืองลดลง ดงัน้ันทางบริษัทฯ จงึได้เปลีย่นกลยทุธ์มาจบั
อุปสงค์แท้ของบ้านและที่อยู่อาศัยโลว์ไรส์ในตลาดที่อยู่อาศัย 
และอุปสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปในตลาด
ปูนซีเมนต์ผงในโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ อีกด้วย
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เน่ืองด้วยมีโอกาสในด้านการก่อสร้างในประเทศเมียนมาและ
ลาวซึ่งส่งผลให้มีอุปสงค์ของปูนซีเมนต์เพิ่มสูงขึ้นในประเทศ
เพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามจ�านวนของผู้เล่นในกิจการปูนซีเมนต์
ในกลุม่ประเทศดงักล่าวเพิม่ขึน้ และก�าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้จาก
ปี 2560 อีกถึงร้อยละ 25 ซ่ึงส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น           
ดงัน้ันกลยทุธ์หลกัส�าหรับตลาดส่งออก คอื การส่งเสริมการรับรู้
ในตราสินค้าของบริษัทฯ การเตรียมความพร้อมของก�าลัง           
การผลติและเสริมความแขง็แกร่งของห่วงโซ่อปุทานเพือ่ป้องกัน
การเจาะตลาดของคู่แข่ง

2. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ประเดน็ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมจากการท�าเหมือง
หินปูนและการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีนัยส�าคัญตามหลักวิชาการ 
ได้แก่ ความหลากหลายทางชวีภาพ การเปลีย่นแปลงภมิูสณัฐาน 
มลสารทางอากาศ การใช้พลงังาน น�า้เสยี เสยีง รวมถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนรอบข้าง ดังนัน้เพื่อให้
เกิดความเชื่อม่ันว่าประเด็นข้างต้นได้ถูกพิจารณา จัดการและ
ก�าหนดมาตรการลดผลกระทบที่ครอบคลุมตลอดวัฏจักรของ
กระบวนการผลติ ทางบริษัทฯ จงึได้บูรณาการและบรรจปุระเดน็
เหล่าน้ีในการประเมินความเสี่ยงภายใต้ระบบมาตรฐานต่าง ๆ
ขององค์กร เช่น มาตรฐานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
ISO22301 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001          
และมาตรฐานความรับผดิชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม         
ต่อสังคม (CSR-DIW) ISO26000 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้
ก�าหนดกลยุทธ์และทิศทางในการด�าเนินการเพื่อการควบคุม
ความเสีย่งดงักล่าว เช่น การเข้าร่วมโครงการอตุสาหกรรมสเีขยีว 
(Green Industry: GI) การจดัท�าข้อมูลผลกระทบของผลติภณัฑ์
ต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Product Declarations: 
EPD) และการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม           
(Creating Share Value: CSV)

จากผลการด�าเนินงานในปี 2561 พบว่าความเสี่ยงด้าน                
สิ่งแวดล้อมและสังคมได้รับการควบคุมและติดตามผลกระทบ
อย่างต่อเนื่อง การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงทางด้านพลังงานและการจัดหาวัตถุดิบ 

ต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิงและไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนที่ส�าคัญ       
ในการด�าเนินธุรกิจปูนซีเมนต์ คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า            
ร้อยละ 70 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ในปี 2562 ราคา
ถ่านหนิยงัมีแนวโน้มทีจ่ะปรับตัวเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง จากปัจจยั
มาจากความผันผวนของอปุสงค์ในตลาดโลก ทัง้น้ีบริษัทฯ 
มีการวางแผนระยะสัน้และระยะยาวเพือ่กระจายความเสีย่ง

ทางด้านราคาและการขาดแคลนแหล่งถ่านหนิ อนัประกอบ
ไปด้วย 1. การสรรหาถ่านหนิจากแหล่งอืน่ (นอกเหนือจาก
ประเทศอนิโดนีเซีย) 2. ลดต้นทนุทางโลจสิติกส์ของการน�าเข้า
ถ่านหิน 3. ศึกษาและส�ารวจความเป็นไปได้ของการท�า
สญัญาระยะยาวกับเหมืองถ่านหนิแหล่งใหม่ ในขณะเดยีวกัน
ราคาน�า้มันดเีซลมีการคาดการณ์ว่าจะปรับสงูขึน้ อนัได้รับ
ผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกประเทศ (นโยบายการค้า
จีน - สหรัฐอเมริกา การคว�่าบาตรอิหร่าน) และปัจจัย 
ภายในประเทศ (การพยุงราคาน�้ามันดีเซล) ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้จัดหาน�้ามันดีเซลที่มีราคาต�่ากว่าท้องตลาดรวมถึง         
การศกึษาความเป็นไปได้ของการใช้น�า้มันไบโอดเีซล (B20) 
กับเครื่องจักรบางประเภท  

ทัง้น้ีต้นทนุด้านไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานทีไ่ด้รับความสนใจ
อย่างมากในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้เร่งรัดโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะสามารถเริ่มผลิต
กระแสไฟฟ้าภายในปี 2562 เป็นจ�านวน 6.4 เมกะวัตต์ และ
ริเร่ิมการศึกษาการจัดต้ังโรงไฟฟ้า LNG ซ่ึงนอกจากจะ       
ลดต้นทุนไฟฟ้าในช่วง peak แล้วลมร้อนจากการปั่นไฟฟ้า
ยังน�าไปใช้ในการอบวัตถุดิบเชื้อเพลิงได้อีกด้วย 

นอกเหนือจากโครงการใช้พลงังานแสงอาทติย์ผลติไฟฟ้าแล้ว 
บริษัทฯ ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของการเลอืกใช้พลงังานทดแทน
เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาของถ่านหินและลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จงึมีการใช้เชือ้เพลงิทดแทนการใช้
ถ่านหนิ ซ่ึงส่วนหน่ึงรับผ่านทาง บริษัท อนิทรี อโีคไซเคลิ จ�ากัด 
และการริเร่ิมการใช้ชวีมวลเป็นเชือ้เพลงิในการผลติทดแทน 
ซ่ึงชวีมวลทีมี่การเลอืกใช้ ได้แก่ ซังและต้นข้าวโพด ต้นอ้อย 
หญ้าเนเปียร์ และเปลอืกมันส�าปะหลงัทีเ่หลอืจากการผลติ 
ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดการใช้ถ่านหนิแล้วยงัช่วยลดของเสยี
ที่อาจจะเหลือจากการเก็บเก่ียวได้อีกด้วย โดยการใช้           
ชีวมวลดังกล่าวน้ันไม่เพียงเป็นแค่แผนในปี 2561 แต่           
ยงัเป็นแผนทีจ่ะด�าเนินการและเพิม่ปริมาณการใช้ในปีต่อ ๆ   
ไปด้วย

ในด้านการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนหลักรองลงมาจาก
ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ้นในปี 2561 จาก       
ผลของราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายในประเทศ และยังมีแนวโน้มที่จะมีราคา
คงตัวต่อไปในปี 2562 ซ่ึงถึงแม้ ในด้านความเสี่ยงของ        
การจัดหาวัตถุดิบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา
มากนัก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อ        
ลดต้นทนุทางด้านวัตถุดบิและลดความเสีย่งในการขาดแคลน
วัตถุดบิบางชนิด ได้แก่ การบริหารจดัการรถขนส่งวัตถุดบิ
บางชนิด การหาวัตถุดิบชนิดใหม่เพื่อทดแทนวัตถุดิบเดิม
ที่ใช้อยู่ และการสร้างการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ขาย 
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ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) มีความเชือ่ม่ันว่า 
การบาดเจบ็ และการเจบ็ป่วยจากโรคทีอ่าจจะเกิดจากการ
ท�างานสามารถควบคุมและป้องกันได้

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมาย            
ข้อก�าหนด และมาตรฐานการท�างานทีเ่ก่ียวกับอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย โดยมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากร การจัดเตรียมทรัพยากรและวิธีการท�างานที่  
เหมาะสม รวมทัง้การพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพือ่ควบคมุและ
ขจัดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน ผู้รับเหมา และ      
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การด�าเนินการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ ให้องค์กรปลอดจากอุบัติเหตุและสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่พึ่งพากันได้ จึงได้เน้นไปที่       
การจัดท�าฐานข้อมูลการฝึกอบรมส�าหรับพนักงานและ       
ผู้รับเหมา การจัดท�าการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ       
ด้านความปลอดภัยตามต�าแหน่งงาน การขึ้นทะเบียนเป็น
สถานประกอบการฝึกอบรมการท�างานในสถานทีอ่บัอากาศ 
การจดัท�าระบบ OH&S Green Pyramid และการตรวจสอบ
ระบบต่าง ๆ  เป็นต้น ทัง้น้ีเพือ่พฒันาให้ระบบความปลอดภยั
และอาชีวอนามัยในพื้นที่กิจการสระบุรีมีประสิทธิภาพ          
ยิ่งขึ้นจนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทั้งการน�าเข้าและส่งออก ดังน้ัน
บริษัทฯ จึงด�าเนินการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธี Natural 

Hedge ระหว่างมูลค่าของวัตถุดบิและเคร่ืองจกัรน�าเข้าและ
รายได้จากการส่งออกเป็นนโยบายหลักในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ความเสี่ยง
ส่วนที่เหลือบริหารด้วยการตกลงกับคู่ค้าเพื่อรับหรือจ่าย
เงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของท้องถ่ินในระดับที่
เหมาะสมรวมถึงใช้เคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ อาทิ           
การซ้ือขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า ปัจจบัุนบริษัทฯ มีเงินกู้  
เป็นสกุลบาทเป็นหลักและสนับสนุนให้บริษัทย่อยใน           
ต่างประเทศกู้ยมืเงินเป็นสกุลเงินท้องถ่ินเพือ่ให้สอดคล้อง
กับรายรับจากการด�าเนินงานปกติ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ
เงินปันผลเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและการเปลีย่นแปลง
ของค่าเงินตราต่างประเทศสกุลจะส่งผลกระทบต่อ                
ผลตอบแทนจากการลงทนุ บริษัทฯ จงึพจิารณาน�าเคร่ืองมือ
ทางการเงินต่าง ๆ  เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (forwards) 
ตราสารสทิธิ (options) มาใช้ประกอบเพือ่บริหารความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการ
ด�าเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย อาทิ เงินฝาก
ธนาคาร การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะยาว 
และหุ้นกู้ ดังน้ันบริษัทฯ จึงด�าเนินการบริหารสัดส่วนของ
อัตราดอกเบ้ียแบบคงที่และอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว          
ให้เกิดความสมดุล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจาก            
ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย อย่างไรก็ดีบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินที่มีภาระ
ดอกเบ้ียในรูปแบบของอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่และอัตรา
ดอกเบ้ียแบบลอยตัวซ่ึงใกล้เคยีงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด
การเงินโดยอาจกล่าวได้ว่าความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ียน้ัน
อยู่ในระดับต�่า

 ความเส่ียงด้านเครดิต บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีธุรกรรม       
ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตในส่วนของลูกหน้ี      
การค้าของกิจการ ดงัน้ัน บริษัทฯ จงึบริหารจดัการโดยการ
ควบคุมการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านเครดิต
และใช้เครื่องมือต่าง ๆ อาทิ การวางหนังสือค�้าประกันจาก
ธนาคาร การใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต การท�าประกันลูกหนี้
การค้า รวมถึงการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกหน้ี        
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ากลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ฝ่ายการเงิน
ของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินสภาพคล่องของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงอย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษา
ระดับเงินส�ารองรวมถึงการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินให้เพยีงพอต่อการช�าระเงินตามภาระผูกพนั
ต่าง ๆ  และป้องกันความเสีย่งจากความผันผวนของกระแส
เงินสดที่อาจจะเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง
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บรษัิท ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากดั (มหาชน) ให้ความส�าคัญเรือ่ง
การควบคุมภายในเป็นอย่างมาก ก�าหนดให้มีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือให้การด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และการด�าเนินงาน เมื่อต้นปีบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Group 
Internal Audit and Compliance เพ่ือครอบคลุมการ           
ปฏิบัติงานของบริษัทในประเทศไทยรวมถึงบริษัทย่อยใน             
ต่างประเทศ และจะน�าไปสู่การน�าเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในระดับโลกมาใช้ในระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีความเข้มแข็งข้ึน 
หน่วยงานนี้จะปกป้องค่านิยมองค์กรโดยการให้ค�าแนะน�า            
การประกนัความเสีย่งตามวตัถุประสงค์และความเข้าใจอย่างลกึซึง้ 
ระบบการควบคุมภายในได้ถูกออกแบบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงลดความเสีย่งจากการด�าเนนิงานและสร้างความมัน่ใจว่ามี
มาตรการป้องกนัการทจุริตอย่างสมเหตสุมผล โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงาน Group Internal Audit and 
Compliance เป็นผู้ดแูลระบบการควบคุมภายในให้มปีระสทิธภิาพ
และให้หน่วยงาน Strategic Planning and Transformation 
เป็นผู้ดูแลการประเมินความเสี่ยงเชิงธุรกิจและติดตามผลตาม
แผนการพัฒนาเพ่ือลดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีผลให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงน�าไปสู่
ภาพลักษณ์และมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรอง
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบ 
อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
และแนวทางปฏิบัติงานที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ดังนี้ คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ ได้แสดงถึงการมุ่งมั่น 
(commitment) ส่งเสริมและให้ความส�าคัญเร่ืองการ
ควบคุมภายในองค์กรตามกรอบโครงสร้างการควบคุม
ภายใน โดยก�าหนดให้มีนโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน       
วิธีการปฏบัิติงานทีเ่ป็นปัจจบัุน และสือ่สารให้พนักงานทราบ
ทั้งองค์กร อีกทั้งก�าหนดให้มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ

  จัดทำาและทบทวนนโยบาย ขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน วิธีการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแผนการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และกฎหมาย ข้อบังคับและ                  
ข้อก�าหนดต่าง ๆ และก�าหนดให้มีการทบทวนอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อใช้เป็นแนวทางและก�ากับการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ทั้งน้ีนโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน          
วิธีการปฏบัิติงานทกุฉบับได้รับการอนุมัติตามล�าดบัขัน้
ที่เหมาะสม และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและ
เข้าใจผ่านระบบที่เหมาะสม

  สร้างจิตสำานึกของพนักงานให้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการควบคุมภายใน โดยเร่ิมจากการสร้างความ
เข้าใจในความหมายของความเสี่ยงในการด�าเนินการ 
วิธีการประเมินความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง 
ซ่ึงผู้ปฏบัิติงานสามารถออกแบบการควบคมุภายในเพือ่
จัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

  นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส บริษัทฯ       
ได้มีการจัดให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและ          
แจ้งเบาะแส โดยมีการจัดท�านโยบายและจัดให้มี           
ช่องทางการรายงานที่มีชื่อว่า INSEE Speak Up โดย
ช่องทางน้ีได้รับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจาก
หน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส       
และยุติธรรม ช่องทางที่ได้จัดต้ังขึ้นน้ีเพื่อให้พนักงาน      
ในกลุ่มบริษัทฯ และคู่ค้าสามารถแจ้งรายงานและแจ้ง
เบาะแสทีเ่ก่ียวกับการกระท�าผิดทีส่งสยัว่าเกิดขึน้ ทัง้ใน
ด้านฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และข้อก�าหนดที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจและการด�าเนินงาน เช่น การทุจริต
เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน การใช้ข้อมูลและทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ ในทางที่ผิด การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการให้
หรือรับของก�านัล การเลีย้งรับรองและสนิน�า้ใจ และการ
ท�าทจุริตเก่ียวกบังบการเงิน ทัง้น้ีเร่ืองทีร้่องเรียนเข้ามา
ทางช่องทางน้ีได้รับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและ        
น�ามาถึงการสอบสวนตามกระบวนการ และรายงาน        
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญถึง        
การควบคุมการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผลประกอบการบริษัทฯ บรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์ที่           
วางไว้ โดยผู้บริหารระดบัสงูได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ  
จัดท�าสรุปรายงานผลการด�าเนินงานในภาพรวมในรูปแบบ
ของ Dashboard เป็นประจ�าทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเร่ืองผลประกอบการทางด้านการเงิน จะมีการรายงาน
และประชุมหารือในการประชุมของฝ่ายบริหารเป็นประจ�า
ทุกสองสัปดาห์ ส่วนเร่ืองผลการปฏิบัติงานในโรงงานหรือ
ฝ่ายผลติ จะมีการรายงานและประชมุหารือในกลุม่ย่อยเป็น
ประจ�าและทบทวนในกลุม่ใหญ่ทกุหน่วยงานในโรงงานเป็น
ประจ�าทุกเดือน 

ส่วนงานการเงินและการควบคุมมีส่วนร่วมในการติดตาม
อย่างใกล้ชิดในการใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการและ          
การลงทุน โดยมีการท�ารายงานให้กับคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม�่าเสมอ

นอกจากน้ันบริษัทฯ ได้ ให้ความส�าคัญต่อการแบ่งแยก
หน้าที่ในการท�างานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ  
สอบทานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เช่น มีการ
ก�าหนดวงเงินการอนุมัติรายการจัดซ้ือจัดจ้างของบริษัทฯ      
มีการจัดต้ังคณะกรรมการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก
หลายหน่วยงานเพื่อร่วมพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างของ 
บริษัทฯ ที่มีมูลค่าสูงก่อนการลงนามในสัญญาที่สร้าง            
ข้อผูกพนักับบริษัทฯ ซึง่สญัญาดงักล่าวได้ผ่านการพจิารณา
จากฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ แล้ว 

บริษัทฯ ได้เร่ิมน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ
ติดตามผลการปฏบัิติงานอย่างต่อเน่ืองในระบบการควบคมุ
ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในที่ได้วางไว้ ซ่ึงระบบ           
ดงักล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานทีเ่ก่ียวข้องสามารถ
รับรู้ถึงการท�าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและ
จัดการกับปัญหาเหล่าน้ันได้ทันต่อเวลาและรวมถึงการ
รายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเพื่อวาง
แนวทางป้องกันต่อไป 

การเข้าถึงระบบสารสนเทศได้มีการตรวจทานสิทธิอย่าง
เคร่งครัดประจ�าปีของในการท�าธุรกรรมบนระบบหลักตาม
ต�าแหน่งหน้าที่ของพนักงาน รวมถึงมีการก�าหนดขอบเขต
และอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการที่ชัดเจน และรวมถึง      
การจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงระบบอย่างเหมาะสม

3. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการ
ประเมินความเสี่ยงโดยมีการแบ่งเป็นสี่กลุ่มความเสี่ยง     
หลักทางด้าน กลยุทธ์ การด�าเนินงาน การเงิน และ                  
ข้อกฎหมาย ซ่ึงความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินจะถูกน�าไป
แสดงผลให้ผู้บริหารได้เหน็ถึงความส�าคญั และความรุนแรง
ถึงผลกระทบกับบริษัทฯ โดยในการประเมินความเสี่ยงนั้น 
หน่วยงาน Strategic Planning and Transformation        
จะเป็นผู้จดัการประชมุเชงิปฏบัิติการเพือ่ประเมินความเสีย่ง
ประจ�าปีของบริษัทฯ ร่วมกับกลุม่ผู้บริหารระดบัสงู กลุม่ธุรกิจ
และหน่วยงานภายในขององค์กรเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยง โดย
การแลกเปลี่ยนข ้อมูลความคิดเห็น พิจารณาระดับ              
ความรุนแรงและผลกระทบของความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ รวมถึง
หาข้อสรุปทางกลยุทธ์และวิธีด�าเนินการเพื่อจัดการกับ  
ความเสี่ยงน้ัน ๆ ร่วมกัน โดยแผนกบริหารความเสี่ยงฯ           
จะรวบรวมข้อมูลเหล่าน้ันเพื่อท�ารายงานการประเมิน        
ความเสี่ยงของแต่ละกลุ ่มธุรกิจและหน่วยงานภายใน       
พร้อมทั้งติดตามผลการท�างาน ความคืบหน้าของโครงการ
ต่าง ๆ  ซึง่ริเร่ิมขึน้มาเพือ่แก้ไขปัญหาและจดัการความเสีย่ง
ให้ได้ตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างใกล้ชิด ตลอดจน
รายงานผลให้ทางกลุม่ผู้บริหารระดบัสงูทราบอย่างสม�า่เสมอ
 
ในการสอบทานบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการธรรมาภบิาล 
และความเสี่ยง ได้พิจารณาสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด            
ทั้งในเร่ืองกระบวนการจัดการความเสี่ยง มาตรการ              
การบรรเทาความเสีย่งและแผนงานการประเมินความเสีย่ง 
เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงบรรลุตาม
แผนงานการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้ลงทุน
ในระบบประมวลข้อมูลและรายงานใหม่ล่าสดุทัง้ระบบ เพือ่
รองรับการเก็บรักษาข้อมูลทีถู่กต้องครบถ้วน การประมวล
ข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลทีเ่ป็นปัจจบัุนได้ตลอดเวลา 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษา
ความปลอดภยัทีเ่หมาะสม เพือ่การวางแผนงานและตัดสนิใจ
ในทางธุรกิจได้อย่างฉบัไว อนัจะน�ามาซ่ึงความได้เปรียบทาง
ธุรกิจ นอกจากน้ีระบบดงักล่าวยงัสามารถรองรับการด�าเนิน
ธุรกิจดจิทิลั ตลอดจนการพฒันาต่อยอดและต่อเน่ืองต่อไป
ในอนาคตด้วย  
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คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มี
ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการบริหารจดัการความเสีย่งทีด่ ีรวมทัง้มีระบบควบคมุภายใน
ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการ
ทีก่รรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ 
รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งและบุคคล
ทีเ่ก่ียวโยงกันอย่างเพยีงพอ ซึง่ไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเก่ียวกับ
ระบบควบคุมภายในแต่อย่างใด อีกทั้งมีการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงที่พร้อมรองรับได้ทุกสถานการณ์

การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงาน
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่งต้ังนายรานจัน ซาชาเดอวา ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
Head of Group Internal Audit and Compliance ของบริษัทฯ 
โดยนายรานจัน ซาชาเดอวา จบการศึกษาระดับปริญญาโท       
ด้านบริหารธุรกิจการเงินระหว่างประเทศและองค์กร และเป็น        
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล 
รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์           
ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากหลายหน่วยงาน        
ชัน้น�า และมีความเข้าใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯ จงึเหน็ว่า
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพยีงพอ ส่วนการพจิารณาและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงาน
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้แก่

 น�าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีที่จัดท�าขึ้นโดย
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสอบทานและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 ประสานงานกับผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ

 ติดตามการด�าเนินการของฝ่ายตรวจสอบภายในในการ
ปฏบัิติตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีทีไ่ด้รับอนุมัติ รวมทัง้
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือโครงการที่ได้รับการ
ร้องขอโดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

 รับรายงานการตรวจสอบภายในของแต่ละโครงการทีจ่ดัท�า
ขึน้โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบ
ภายในได้จัดท�ารายงานข้อสังเกตและข้อแนะน�าเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องในการด�าเนินงานเพือ่เสนอแก่คณะผู้บริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และรับทราบรายงานสรุป
กิจกรรมการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดท�า
เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบเป็นระยะ

 รักษาไว้ซึ่งผู ้ตรวจสอบมืออาชีพที่มีความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ทีเ่พยีงพอ และได้รับการรับรองว่ามีความรอบรู้
เพื่อให้บรรลุตามข้อก�าหนดของกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน

ส�าหรับต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ 
บริษัทฯ น้ัน นายรานจัน ซาชาเดอวาท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�าหนดของหน่วยงานและองค์กร         
ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้จริยธรรมทาง
ธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอยีดประวัติหวัหน้าตรวจสอบภายในและงานก�ากับดแูล
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีดังนี้

ชื่อ-สกุล:  นายรานจัน ซาชาเดอวา  
อายุ:    50 ปี
ตำาแหน่ง:   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
ประสบการณ์ทำางาน:
บริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน Head of Group Internal Audit 
     And Compliance
     บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
     (มหาชน) 
     (ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์และ
     วัสดุก่อสร้าง)
ก.ย. 2558 - ก.ย. 2560 ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ 
     บริษัท Vedanta ประเทศอินเดีย 
     จ�ากัด (มหาชน)
     (ธุรกิจด้านโลหะ เหมืองแร่ น�้ามัน
     และก๊าซ)
บริษัทอื่น
2556 - ส.ค. 2558  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
     ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
2554 - เม.ย. 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
      (โฮลซิม) ประจ�าภูมิภาคเอเชียใต้
     สิงคโปร์และมาเลเซีย
เม.ย. 2550 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
     บริษัท ACC จ�ากัด (บริษัท โฮลซิม
     ประเทศอินเดีย จ�ากัด)
    (ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์และ
    คอนกรีตผสมเสร็จ)

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



บร�ษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)

100%  

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

98.95%  

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

บร�ษัท อินทร� อีโคไซเคิล 
ลังกา (ไพรเวท) จำกัด

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

 

100%  

90%  

65%  

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

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต�
เญ�นแจ็ก จำกัด100%  

บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม การร�วมค�า 

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

4.72%  

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

 

40%  

บร�ษัท ลานนา ร�ซอร�สเซส
จำกัด (มหาชน)

44.99%  

ในประเทศ ต�างประเทศ

บร�ษัท ปูนซีเมนต� ตราลูกโลก จำกัด

บร�ษัท สยามซิตี� พาวเวอร� จำกัด 

บร�ษัท อินทร� อีโคไซเคิล จำกัด

บร�ษัท อินทร� ดิจิตอล จำกัด 

บร�ษัท อินทร� ซุปเปอร�บล�อก จำกัด

บร�ษัท นครหลวงคอนกร�ต จำกัด

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

 100%  

100%  

100%  

100%  

100%  

100%  

100%  

100%  

100%  

บร�ษัท คอนวูด จำกัด 

พ�ที คอนวูด
อินโดนีเซีย

VIETNAM
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โครงสร้างการถือหุ้น
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) จดัต้ังเป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจ�ากัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 เพื่อผลิต
และจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ โดยได้เร่ิมด�าเนินการผลิตปูนซีเมนต์
ต้ังแต่ปี 2515 เป็นต้นมา และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี 2520 และเม่ือปี 2536 บริษัทฯ ได้เปลีย่น
ชื่อหลังจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดเป็น “บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)” (Siam City Cement 
Public Company Limited) 

และด้วยความมุ่งม่ันพัฒนากิจการอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ได้มี
การปรับโครงสร้างธุรกิจ ขยายฐานที่มาของรายได้และ
กระบวนการท�างาน สามารถขยายกิจการด้วยการจัดต้ังบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม    
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
บริการทีมี่ความเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ครอบคลมุ 
ธุรกิจในหลากหลายประเภทของวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง 
ไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่องานสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศและ           
ต่างประเทศ ธุรกิจการให้บริการจัดการของเสีย และธุรกิจ            
ให้บริการท�าความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจให้บริการ     
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงธุรกิจ
การด�าเนินการค้าระหว่างประเทศ 

รายละเอียดต่าง ๆ  เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบรกิาร รวมถึงกลยุทธ์
การตลาด และการแข่งขันของบริษัทต่าง ๆ  ในกลุ่มบริษัทฯ           
ทั้งที่ดำาเนินธุรกิจหลักอยู่ในประเทศไทยและในภูมิภาค ดังนี้
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กลุม่บรษัิทปูนซีเมนต์นครหลวงในประเทศไทย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคญัเป็น
อย่างยิ่งต่อพันธสัญญาในการด�าเนินธุรกิจบนหลักการของ               
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับปูนซีเมนต์และการ
บริการทีมี่คณุภาพ เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเสมอมา 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทั้งหมด 3 โรงงาน 
พร้อมเตาเผาทั้งหมด 6 เตา ที่อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) ได้แสดงถึงความมุ่งม่ันอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทฯ 
เป็นหน่ึงในผู้น�าด้านการผลิตปูนซีเมนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ 5 กลุ่ม คือ

  ปูนซีเมนต์ปอร ์ตแลนด์ (Portland Cement) 
ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เหมาะส�าหรับงานคอนกรีตทั่วไป 
ตลอดจนงานหล่อผลติภัณฑ์ชิน้ส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูป 
และงานที่ต้องการคอนกรีตที่มีแรงทนทานสูง หรือ
คอนกรีตชนิดพิเศษอื่น ๆ  ส�าหรับโครงการก่อสร้างที่   
ซับซ้อน

  ปูนซเีมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ผลติภณัฑ์
ปูนซีเมนต์ทางเลือกที่ถูกออกแบบให้มีความสามารถ
ในการใช้งานได้ ในลักษณะเดียวกันกับปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก 
ยิ่งขึ้น

  ปูนซเีมนต์ผสม (Mixed Cement) ผลติภณัฑ์คณุภาพ
สูงเหมาะส�าหรับงานก่ออิฐ งานฉาบผนังและงาน
คอนกรีตทั่วไป ช่วยให้ท�างานได้ง่ายได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ

  ปูนซีเมนต์สำาหรับงานฉาบ (Masonry Cement) 
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ด้วยคุณลักษณะพิเศษเหมาะ
ส�าหรับงานฉาบที่ต้องการความประณีต

  ปูนสำาเรจ็รปู (INSEE Mortar) เป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้งานง่าย
สะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพส�าหรับงานก่อสร้าง
ด้วยการพัฒนาและคิดค้นอย่างไม่หยุดยั้งจึงท�าให้
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์คุณภาพออกมาให้บริการตาม       
จุดประสงค์การใช้งาน

2. การตลาดและการแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.4 ซ่ึงสูงขึ้น
เม่ือเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี 2560 โดยมี
ปัจจยัสนับสนุนจาก (ก) การเติบโตของภาคการส่งออก (ข) 
จ�านวนนักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง (ค) การปรับตัว 
ดขีึน้อย่างช้า ๆ  ของการบริโภคภาคเอกชนซ่ึงเป็นผลผลกัดนั
มาจากการปรับตัวทีด่ขีึน้ของรายได้ครัวเรือนภาคการเกษตร
และมีการจ้างงานเพิม่มากขึน้ในภาคบริการ (ง) การเพิม่ขึน้ 
ของการใช้จ่ายภาครัฐและความคืบหน้าของแผนการลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ฐาน แต่ยงัคงมีความล่าช้าจากแผนทีว่างไว้ 

ทางภาคการก่อสร้างยงัคงมีการเจริญเติบโตลดลง เน่ืองจาก
โครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมีความล่าช้าและ       
การก่อสร้างภาคเอกชนที่หดตัวลงอย่างต่อเน่ืองอย่างเห็น
ได้ชัดจากตัวบ่งชี้หลัก เช่น พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
ภาคอตุสาหกรรมได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของนโยบาย
สนับสนุนการลงทุน ในขณะที่ภาคที่อยู่อาศัยเร่ิมมีความ
ระมัดระวังมากขึ้นในการลงทุนโครงการใหม่ ๆ  เน่ืองจาก
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ต�่าลง และสถานการณ์หนี้ครัวเรือน
ทีส่งูขึน้ส่งผลให้ยอดขายผลติภณัฑ์ปูนซีเมนต์และราคาวัสดุ
ก่อสร้างลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีราคา
สินค้าหมวดวัสดุก่อสร้างที่หดตัวลง โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ 
คอนกรีต และไม้ นอกจากน้ีก�าลังการผลิตปูนซีเมนต์ที่        
เพิม่ขึน้ในระดบัประเทศและระดบัภมิูภาค ยงัส่งผลต่อตลาด
ปูนซีเมนต์โดยก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นระหว่างผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์รายต่าง ๆ  และระหว่างแต่ละช่องทางการจัด
จ�าหน่าย ด้วยเหตุน้ีจงึมีการใช้กลยทุธ์ราคาเป็นกลยทุธ์เพือ่
แข่งขันในระยะสั้นทั้งจากผู้ผลิตและตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อ
รักษาฐานลูกค้า

อย่างไรก็ด ีการแข่งขนัในระยะยาวระหว่างผู้ผลติปูนซีเมนต์
ด้วยกันจะมุ่งเน้นทีก่ารพฒันาคณุภาพสนิค้าและบริการเพือ่
ยกระดบัความพงึพอใจของลกูค้า และส่งเสริมประสบการณ์
ตรงของผู้ ใช้ผ่านกิจกรรมและสื่อการตลาดที่หลากหลาย 
เพื่อให้เกิดการเปิดรับและยอมรับในตราสินค้าเพิ่มขึ้น  
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างบริษัทฯ และช่องทางการ   
จดัจ�าหน่ายต่าง ๆ  ทัง้ตัวแทนจ�าหน่ายและผู้ผลติปูนซีเมนต์
กลายเป็นหน่ึงในจุดแข็งจากโครงสร้างการบริหารความ
สมัพนัธ์กับลกูค้าและการน�าเสนอแนวทางการท�าธุรกิจต่าง ๆ  
ในการยกระดับความสัมพันธ ์กับลูกค้าและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดจ�าหน่าย 
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3.  กระบวนการจัดหาและการผลิต

บริษัท ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) หรือ ปูนอนิทรี
เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับสองของประเทศ และ
เป็นหน่ึงในผู้ส่งออกปูนซเีมนต์รายใหญ่ของโลก มีก�าลงัการ
ผลติปูนเม็ดทัง้สิน้ 13 ล้านตันต่อปีจากเตาเผาทีมี่อยูท่ัง้หมด 
6 เตา ปัจจุบันมีเตาเผาที่ด�าเนินการผลิตเพียง 5 เตา 
สามารถผลิตปูนเม็ดได้ 12 ล้านตันต่อปี 

ทั้งน้ีบริษัทฯ มีหม้อบดปูนซีเมนต์ทั้งหมด 12 หม้อบด 
สามารถผลิตปูนซีเมนต์ตามก�าลังการผลิตสูงสุดได้ 17       
ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์
ปัจจุบันจ�ากัดอยู่ที่ 14 ล้านตันตามปริมาณปูนเม็ด ทั้งน้ี
ประเทศไทยมีก�าลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 60 
ล้านตันต่อปี  โดยผู้ผลติส่วนใหญ่ใช้ก�าลงัการผลติอยูท่ีเ่พยีง
ร้อยละ 60 ท�าให้ประเทศไทยมีก�าลังการผลิตเหลืออยู่มาก 
ซึง่ท�าให้ประเทศไทยยงัคงเป็นหน่ึงในประเทศทีมี่การส่งออก
ปูนซเีมนต์ขนาดใหญ่ทีส่ดุประเทศหน่ึงของโลก อตุสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ของประเทศไทยได้รับการผลักดันให้เติบโตจาก
นโยบายส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

จากความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ ในนโยบายและแผนงาน     
ความยั่ งยืนขององค ์กร บริ ษัทฯ ได ้น� าระบบ 
ISO14001:2015 มาใช้ในการก�ากับดูแลและควบคุม
ประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมด้านต่าง ๆ  ทีอ่าจเกิดขึน้จาก
การท�าเหมืองหินปูนและการผลิตปูนซีเมนต์ ส�าหรับ
การจัดการของเสีย นโยบายการลดของเสียจากการ
ผลติทีไ่ปฝังกลบให้เป็นศนูย์ (Zero Waste to Landfill) 
ยังคงถูกก�าหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 ผลการทวนสอบและตรวจติดตามคณุภาพ
สิง่แวดล้อมจากหน่วยงานอสิระภายนอก แสดงให้เหน็ว่า 
ตลอดช่วงด�าเนินการทีผ่่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจ
สอดคล้องกบักฎหมายสิง่แวดล้อมและข้อก�าหนดต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงกิจกรรมการท�า
เหมืองหินปูนและการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ            
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างมีนัยส�าคญั ของเสยี
จากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่สามารถน�ากลับมาใช้
ใหม่ในรูปของเชือ้เพลงิทดแทน โดยการบริหารจดัการ
ผ่านทาง บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ากัด ทั้งน้ีในปี 
2561 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิง่แวดล้อมจากชมุชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ในระดับประเทศ บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการผลิตภายใต้
มาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่5 ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
สงูสดุของกระทรวงอตุสาหกรรม และให้การสนับสนุน
ภาครัฐในการพัฒนาและขยายขอบข่ายอุตสาหกรรม 
สเีขยีวไปยงัโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ในระดับสากล ปีน้ีทางบริษัทฯ 
ได้รับการทวนสอบและประกันคณุภาพข้อมูลอย่างเป็น
ทางการของบัญชีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
มลสารทางอากาศจากหน่วยงานอสิระภายนอก รวมถึง
หน่วยงาน Cement Sustainability Initiative (CSI) 
หนึ่งในสาขาย่อยของ World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) อีกด้วย

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด 

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด (ก่อต้ังขึ้นเม่ือปี 2533) 
เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในปี 2559 โดย
เป็นผู้ผลติปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวภายใต้ตราสนิค้าอนิทรี 91 
ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นและวิจัยจาก
สถาบันวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยจัดจ�าหน่ายผ่านทางตัวแทน
จ�าหน่ายสินค้าทั่วประเทศ 

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจบัุน บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลกูโลก จ�ากัด เป็นผู้ผลติและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ คือ

ปูนอินทรี 91 ปอร์ตแลนด์ขาว ชนิดใช้งานทั่วไป ออกแบบ
พิเศษส�าหรับงานโครงสร้างที่ต้องการก�าลังอัดสูง ต้องการ
ความสวยงามและงานตกแต่งพืน้ผิวทีต้่องการความขาวพเิศษ 
เช่น หินขัด พื้นผิวฉาบเรียบ ซ่ึงได้คุณภาพตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว มอก.133-2556
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2. การตลาดและการแข่งขัน 

ในปี 2561 บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด มีรายได้
จากการประกอบธุรกิจขายปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว          
เป็นหลกั โดยมีนโยบายการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการ
ทีส่�าคญั คอื การมีผลติภัณฑ์ทีมี่คณุภาพสงูในราคาทีแ่ข่งขนั
กับตลาดได้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับ
กลางและระดับสงู โดยมีช่องทางจดัจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ผ่าน
ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลกี บริษัทฯ เน้นการแข่งขนัในตลาดสนิค้า 
คณุภาพสงู ซ่ึงมีคูแ่ข่งจ�านวนไม่มากรายจากภายในประเทศ 

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมาได้ทวี
ความรุนแรงพอสมควรจากภาวะตลาดที่ส่งผลกระทบต่อ
กลไกด้านราคา อย่างไรก็ตามปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด คือ คุณภาพและความ
คุม้ค่าของผลติภัณฑ์ ซึง่เป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้บริษัทฯ ยงัคง
ศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางการแข่งขันนี้

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

โรงงาน บริษัท ปูนซเีมนต์ ตราลกูโลก จ�ากัด ต้ังอยูท่ีอ่�าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีก�าลังการผลิต
ปูนซีเมนต์โดยเฉลีย่ 844,000 ตันต่อปี หรือ 2,200 ตันต่อวัน 
ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ ด�าเนินการภายใต้ระบบความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จัดการคุณภาพและการจัดการด้านพลังงาน ภายใต้
มาตรฐาน ISO9001 และ ISO50001

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ รางวัล
เกณฑ์มาตรฐานโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่
และอตุสาหกรรมพืน้ฐานน�าเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม (CSR-DPIM) ไปประยกุต์ใช้ในสถานประกอบการ
และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการเพื่อการด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ระบบการจดัหาวัตถุดบิ บริษัทฯ มีกระบวนการจดัซ้ือวัตถุดบิ
จากผู้ประกอบการภายในและภายนอกประเทศ

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลกูโลก จ�ากัด มีเป้าหมายในการ
ด�าเนินธุรกิจทีมี่ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
ธุรกิจของบริษัทฯ มีการลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม
จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์โดยการติดต้ังระบบ  
ถุงลมกรองฝุ่นที่หม้อบดปูนซีเมนต์และระบบล�าเลียง 
เพื่อเป็นการก�าจัดฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
และฝุ่นทีถู่กกักเก็บจะถูกน�ากลบัเข้าสูก่ระบวนการผลติ
อีกคร้ัง จึงท�าให้กระบวนการผลิตของบริษัทฯ มี             

ฝุ่นละอองจากระบบเป็นศูนย์ (Zero waste) และลด
ผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างโรงงาน 

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ากัด

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อต้ังเม่ือปี 2554 ด�าเนินธุรกิจ         
ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ 
โดยน�าลมร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตปูนเม็ดของ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) มาผลิตไฟฟ้า 
ไฟฟ้าทีผ่ลติได้จะน�ามาใช้ในกระบวนการผลติปูนซีเมนต์  ซ่ึง
ช่วยในการลดต้นทุนค่าพลังงานของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ในการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจกัร 
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลาแปดปี ตามบัตร
ส่งเสริมเลขที ่2331(2)/อ./2554 รวมทัง้ในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้รับอนุมัติขยายการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 
100 จากสามปีเป็นห้าปี และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 ต่ออีกห้าปี ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 
59-1306-1-00-1-0 ของเตาเผาหมายเลข 3 นอกจากน้ี
บรษิทัฯ ยังมีแผนเพิ่มก�าลังการผลิต รวมถึงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนอื่นเพิ่มเติม เช่น ไฟฟ้าจากพลังงาน  
แสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ในปัจจบัุน บริษัท สยามซิต้ี พาวเวอร์ จ�ากัด ด�าเนินการผลติ
ไฟฟ้าจากลมร้อนภายในเตาเผาของบริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ยังไม่มีบริการส�าหรับภายนอก 
แต่บริษัทฯ ยังคงมองโอกาสในการท�าธุรกิจต่อไปในภาย  
ภาคหน้า

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

3.1) การผลิต

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ากัด มีโรงงานผลิตไฟฟ้า 
2 โรงงาน แบ่งเป็นสายการผลิต 3 สาย คือ สายผลิต
จากเตาเผาหมายเลข 5 เตาเผาหมายเลข 6 โดยมีก�าลงั
การผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด 18 เมกะวัตต์  และได้เพิ่ม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สายการผลิตจากเตาเผาหมายเลข 3  มีก�าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้าสูงสุด  12 เมกะวัตต์  ส่งผลให้ยอดผลิต
ไฟฟ้าปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งสามารถช่วยลด
ต้นทนุค่าพลงังานของกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง 

3.2) วัตถุดิบ

วัตถุดิบส�าคัญที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่         
ลมร้อนทีเ่หลอืจากห้องลดอณุหภมิูปูนเม็ดของเตาเผา
และลมร้อนที่เหลือจากหออุ่นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตปูนเม็ดจากเตาเผาหมายเลข 3 5 และ 6 ของ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

3.3) งานบริการและผู้ให้บริการ

ด้านงานบริการที่จ�าเป็นต้องมีภายในโรงงาน อาทิ         
งานซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจกัร งานรักษาความปลอดภัย และ
งานบริการอื่น ส่วนใหญ่มีการจัดจ้างเป็นผู้ ให้บริการ
ภายในประเทศทัง้สิน้ โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคญัในด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อเน่ือง   
จนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคณุกิจกรรมการรณรงค์
ลดสถิติอบัุติเหตุจากการท�างานให้เป็นศนูย์ระดบัยอดเยีย่ม
ปีทีส่อง จากกระทรวงแรงงาน และรางวัลมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3.4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้มีการน�าลมร้อนสองส่วนจากกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์ส่วนแรก คือ ลมร้อนที่เหลือทิ้งจาก 
ห้องลดอณุหภูมิปูนเม็ดของเตาเผา และส่วนทีส่องได้มี
การน�าลมร้อนทีเ่หลอืจากหออุน่วัตถุดบิในกระบวนการ
ผลิตปูนเม็ด เข้ามาท�าการแลกเปลี่ยนความร้อนจาก
ลมร้อนเหลอืทิง้ (ให้แก่) น�า้ เพือ่ให้ได้ไอน�า้ไปขบัเคลือ่น
กังหนัไอน�า้ ท�าให้ได้กระแสไฟฟ้า ซ่ึงก่อนหน้าน้ีลมร้อน
ทั้งสองส่วนนี้ได้มีการปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ

ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจากธุรกิจนี้ ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้โดยตรง  เช่น ลดปริมาณฝุ่นที่ปะปนใน
ลมร้อนทีเ่หลอืทิง้ ลดอณุหภูมิของลมร้อนก่อนปล่อยสู่
บรรยากาศ และยงัช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน โดย
โครงการน้ีได้รับสทิธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีน�าเข้า
เครื่องจักรอีกด้วย

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด เป็นผู้ผลิตและจัดส่งชั้นน�าใน
ประเทศไทย ด้านวัสดกุ่อสร้าง คอนกรีต และผลติภณัฑ์หนิ-ทราย 
ทีมี่คณุภาพ และหลากหลายครอบคลมุทกุภาคของประเทศไทย  
ภายใต้ชื่อ “อินทรีคอนกรีต” และ “อินทรีอะกรีเกต”

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ มุ่งม่ันพฒันาคณุภาพ และการบริการอย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่การเลือกสรรแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การวิจัย และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบสนองทุกความ
ต้องการในกลุม่อตุสาหกรรมการก่อสร้าง งานบริการทีม่ั่นใจ
ในความรวดเร็วตรงต่อเวลา การให้ค�าปรึกษาในงานเทคนิค 
และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
อย่างเคร่งครัดด้วยทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  

อินทรคีอนกรีต มีการขยายเครอืข่ายหน่วยผลิตครอบคลุม
ทกุพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก 
และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น 
ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม โครงการ
รถไฟฟ้า และอนิทรีอะกรีเกต ยงัน�าเสนอผลติภณัฑ์หนิ-ทราย
ที่มีมาตรฐานสูงออกสู่ตลาดภายนอกมากยิ่งขึ้น ได้แก่        
กลุ ่มผู ้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ กลุ ่มโรงงานคอนกรีต         
หล่อส�าเร็จ และกลุม่งานสร้างถนน ผ่านช่องทางการจดัจ�าหน่าย
ทั้งทางตรง และผ่านผู้แทนจ�าหน่าย

2. การตลาดและการแข่งขัน 

อิทธิพลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา          
ส่งผลให้การก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ และการ
ก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนภายในประเทศไทย
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง อันเป็นแรงกระตุ้นส�าคัญต่อ
ความต้องการวัสดุก่อสร้างต่างๆ อย่างคอนกรีต และ           
หิน-ทราย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของงานก่อสร้าง 
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ในปี 2562 คาดการณ์ว่าตลาดการก่อสร้างจะมีแนวโน้ม
ขยายตัวจากการอนุมัติโครงการก่อสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่
ของภาครัฐ ส่วนภาคเอกชนจะยังทรงตัวหรือปรับลดลง  
เลก็น้อย  โดยเฉพาะการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยัประเภทอาคารสงู 
มีแนวโน้มความต้องการน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 
2562 จึงเร่งผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ และ
คุณภาพสูงออกสู่ตลาด เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กับ
ลกูค้า พร้อมทัง้ต่อยอดการผลติ และการบริการทีค่รบวงจร
ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

บริษัทฯ ยงัคงขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเพือ่รักษาความเป็น
ผู้น�า รวมถึงการสนองตอบต่อความต้องการของลกูค้า จาก
ความมุ่งม่ันในการขยายหน่วยผลิตคอนกรีตให้ครอบคลุม
ทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ควบคูไ่ปกับการเพิม่ก�าลงัการผลติกว่า 
5 ล้านตันต่อปีของผลติภณัฑ์หนิ-ทราย จากโรงโม่หนิอนิทรี
สพุรรณบุรี บ่อทรายอนิทรีอยธุยา อนิทรีอ่างทอง และอนิทรี
ราชบุรี โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจาก
กระบวนการผลิต และต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้เพื่อรักษา
สถานะทางการตลาดและการเติบโตอย่างยั่งยืน 

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

ความปลอดภัย: บริษัทฯ ตระหนักดถึีงความส�าคญัด้าน
ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน จึงได้         
เน้นย�้าถึงความปลอดภัยในการท�างาน ทั้งน้ีรวมถึง
พนักงานของบริษัทฯ ผู้รับเหมา ผู้เข้ามาเยีย่มชมกิจการ
หน่วยผลติ ลกูค้า และชมุชนโดยรอบทกุ ๆ  หน่วยผลติ
ตลอดมา

คุณภาพส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนิน
ธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย�้า
หลักการในการท�างานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ         
ข้อบังคบั และกฎหมายต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี
ยังได้ริเร่ิมการพัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพ 
ฝุ่นหินซึ่งเป็นวัสดุถมที่ได้จากการโม่หิน เพื่อสร้าง
คุณค่าและใช้ทดแทนทรายธรรมชาติในการผลิต
คอนกรีต ซ่ึงเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งหิน 
และลดการใช้ทรายธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  

ด้วยเจตนารมณ์และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในปี 
2561 อินทรีอะกรีเกตจึงได้รับสองรางวัลด้วยกัน          
ได้แก่ รางวัลรักษามาตรฐานประเภทเหมืองแร่ และ  
รางวัลประเภทโรงโม่ บด หรือย่อยหิน จากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในโครงการ
เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award 2018)          
อีกด้วย

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 

บริษัท คอนวูด จ�ากัด
และ พีที คอนวูด อินโดนีเซีย

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท คอนวูด จ�ากัด เป็นผู้น�าในตลาดผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ทดแทนไม้ส�าหรับงานสถาปัตยกรรมทัง้ภายในและภายนอก
อาคาร ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คอนวูด”  โดยผลติภัณฑ์
ตกแต่งทดแทนไม้คอนวูดผลติจากเยือ่เซลลโูลสทีไ่ด้รับการ
คัดสรรอย่างพิถีพิถัน และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพ
สูงจากโรงงานของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) ผ่านกระบวนการการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท�าให้ผลติภณัฑ์
ตกแต่งทดแทนไม้คอนวูดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ความ
สวยงามดจุดัง่ไม้ธรรมชาติและให้ผิวสมัผัสทีเ่หมือนไม้จริง 
ทนทานเหมาะส�าหรับงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน
อาคาร อาทิ งานพื้น งานผนัง งานเชิงชายและฝ้าระแนง        
รวมทั้งงานตกแต่งทั่วไป 

ส�าหรับผลติภณัฑ์ทีน่่าสนใจในปี 2561 ได้แก่ ผลติภณัฑ์ใน
หมวดสีส�าหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้โดยเฉพาะ      
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คอนวูด คัลเลอร์” ซ่ึงเป็นสี     
สูตรน�้าทั้งระบบ โดยผลิตภัณฑ์น้ีจะเข้ามาเติมเต็มกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ (Production Portfolio) ของคอนวูดช่วยเพิ่ม
ยอดขาย และช่วยแก้ปัญหาการใช้สผิีดประเภททีมั่กจะเกิดขึน้
ในการใช้งานของลกูค้าในช่วงทีผ่่านมา ส�าหรับช่องทางการ
ตลาดในปี 2561 นั้น บริษัท คอนวูด จ�ากัด ได้มุ่งเน้นไปที่
ลกูค้าในจงัหวัดรอง (2nd tier market) เพือ่เป็นการกระจาย
สินค้าของบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และยัง
ท�าให้ผู้บริโภคในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้รับเหมา ช่าง หรือ 
เจ้าของบ้านสามารถเข้าถึงผลติภัณฑ์คอนวูดได้ง่ายขึน้ สร้าง
สมดุลและเสถียรภาพให้แก่ยอดขายของบริษัทฯ ระหว่าง 
กลุ่มลูกค้าในจังหวัดหลักและกลุ่มลูกค้าในจังหวัดรอง 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งทดแทนไม้คอนวูด รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ               
ในการประยุกต์ ใช้ผลิตภัณฑ์คอนวูดให้แก่กลุ ่มลูกค้า            
เป้าหมาย บริษัท คอนวูด จ�ากัด จึงได้เปิดตัว “คอนวูด 
ดีไซน์ สเปซ” ขึน้ เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมความคดิสร้างสรรค์
และผลิตภัณฑ์คอนวูดทุกหมวดสินค้า รวมทั้งให้ค�าปรึกษา
และการบริการติดต้ังผลิตภัณฑ์คอนวูดอย่างครบวงจร        
ไว้ในทีเ่ดยีว โดยคอนวูด ดไีซน์ สเปซ ต้ังอยูท่ีอ่าคาร แอล 1 
ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร และ
ยิง่ไปกว่าน้ัน บริษัทฯ ยงัได้จดัทมีเทคนิคเข้าให้ความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่ถูกต้องแก่กลุ่มลูกค้าในสถานที่
ต่าง ๆ ไว้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 การตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีอ่ยู่ในช่วงชะลอตัว คูแ่ข่ง
และสนิค้าทดแทนเข้าสูต่ลาดเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับ
การใช้จ่ายภาครัฐยงัคงเบิกจ่ายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย 
ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรง คอนวูดได้ปรับ
กลยทุธ์ในการด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคญัไปทีก่าร
พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ และบริษัทฯ ยังคง     
เดนิหน้าให้ความส�าคญักับเร่ืองคณุภาพของผลติภณัฑ์ 
เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดใน
ระยะยาว

ส�าหรับทศิทางการด�าเนินธุรกิจในปี 2562 น้ัน คอนวูด
ได้วางกลยุทธ์หลักไว้สองด้านคือ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ตกแต่งทดแทนไม้คอนวูดให้มีความหลากหลาย โดย
การปรับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ให้        
เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย และพฒันารูปแบบทางธุรกิจ
ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 2. ด�าเนินการ
ขยายตลาดเข้าสูจ่งัหวัดทีเ่ป็นตลาดรอง โดยมุ่งเน้นใน
กลุ่มของผู้ ใช้งานโดยตรง และกลุ่มลูกค้าโครงการ      
ต่าง ๆ โดยจะท�าการเจาะตลาดทั้งตลาดปัจจุบันและ
ตลาดใหม่ในจังหวัดรองควบคู่กัน

เพื่อเพิ่มยอดขายและการเติบโตของบริษัทฯ โดยได้
ต่อยอดกลยุทธ์ในการขยายฐานการรับรู้ ในตราสินค้า 
ไปยังกลุ่มเจ้าของบ้านมากขึ้น รวมทั้งได้วางกลยุทธ์ที่
จะจัดกลุ่มเคร่ืองหมายการค้าทั้งหมดภายในบริษัท  
คอนวูด จ�ากัด ใหม่เพื่อยกระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า
ของลกูค้าทีมี่ต่อคอนวูด ขณะเดยีวกัน คอนวูด เซอร์วิส 
(CONWOOD Service) หรือ บริการติดตั้งครบวงจร
จากคอนวูด จะยงัคงเป็นหน่วยธุรกิจหลกัในการอ�านวย

ความสะดวกให้แก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของโครงการ
ต่าง ๆ  ทีต้่องการบริการครบวงจรในรูปแบบ One Stop 
Service Solution ต่อไป 

ส�าหรับตลาดต่างประเทศน้ัน คอนวูดยงัให้ความส�าคญั
ในการขยายตลาดอาเซียน ในขณะเดียวกันคอนวูด         
จะท�าการพฒันาโอกาสทางการค้าในประเทศอืน่ ๆ  ได้แก่ 
ประเทศอินเดียและประเทศในแถบตะวันออกกลาง         
รวมทั้งกลุ ่มประเทศที่ทางกลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงได้เข้าไปขยายช่องทางการตลาด ได้แก่ 
ประเทศศรีลังกา และประเทศบังกลาเทศ เป็นต้น 

2.2 การตลาดและการแข่งขันในประเทศอินโดนีเซีย
 
คอนวูดในประเทศอนิโดนีเซียได้รับการยอมรับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ที่ มีนวัตกรรมและ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยคุณสมบัติที่มีความสวยงาม
ดุจไม้ธรรมชาติ ท�าให้ผลิตภัณฑ์คอนวูดได้รับเลือกให้
ใช้ในโครงการก่อสร้างทีมี่ชือ่เสยีงต่าง ๆ  อย่างสม�า่เสมอ 
และยงัได้รับการยอมรับจากนักพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ชั้นน�า รวมไปถึงกลุ่มสถาปนิก กลุ่มเครือข่ายโรงแรม 
และกลุ่มร้านอาหารในระดับนานาชาติ ในปี 2561       
คอนวูด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการใช้งาน     
ต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ือง เพือ่สร้างอตัลกัษณ์ให้แก่ผลติภณัฑ์
คอนวูด และสร้างความแตกต่างในตลาด จากจดุเร่ิมต้น
ที่มีเพียงหมวดสินค้าหลัก ได้แก่ หมวดตกแต่งพื้น 
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หมวดตกแต่งฝ้าและชายคา และหมวดตกแต่งผนัง 
ขณะน้ีคอนวูดได้พัฒนาระบบการสร้างที่อยู่อาศัยขึ้น 
และได้น�าออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์แล้วในจังหวัด
สมุาตรา (Sumatera) รวมไปถึงในพืน้ทีต่่าง ๆ  ในภาค
ตะวันออกของประเทศอนิโดนีเซีย นอกจากน้ัน พที ีคอนวูด 
อินโดนีเซีย ยังได้จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่
ผู้รับเหมาและกลุ่มช่าง ซึ่งท�าให้เกิดการประยุกต์ใช้
ผลติภณัฑ์คอนวูดด้วยเทคนิคทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ 

นบัตัง้แต่ที่ผลิตภัณฑ์คอนวดูได้เข้าสู่ตลาดในประเทศ
อินโดนีเซีย เม่ือปี 2555 ตราสินค้าคอนวูดได้รับ          
การตอบรับทีด่เีร่ือยมา โดยได้รับรางวัลจาก Reader’s 
Choice และรางวัลทางด้านสถาปัตยกรรมต่าง ๆ 
บริษัทฯ จึงได้ต่อยอดความส�าเร็จด้วยการสร้าง             
การรับรู้ตราสินค้าคอนวูด เพื่อน�าไปสู่ประสบการณ์ 
การใช้งานผลิตภัณฑ์ และพัฒนาไปสู่ความภักดีต่อ
ตราสินค้าในที่สุด ซ่ึงในปัจจุบันนอกจากการยอมรับ
ของลูกค้าภายในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ผลิตภัณฑ์
คอนวูดยงัเป็นทีช่ืน่ชอบของกลุม่นักออกแบบต่างชาติ
อกีด้วย ซึง่ความส�าเร็จและความนิยมต่าง ๆ  น้ัน พสิจูน์
ได้จากรางวัลต่าง ๆ  ได้แก่ รางวัล Best Booth Design 
จาก Megabuild ประเทศอนิโดนีเซียในปี 2558 รางวัล 
Archidex ประเทศมาเลเซียในปี 2559 และ รางวัล
นวัตกรรมยอดเยี่ยมส�าหรับการสร้างบ้านในปี 2560

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

3.1 กระบวนการจัดหาและการผลิตในประเทศไทย

โรงงานคอนวูดในประเทศไทย ต้ังอยู่ที่จังหวัดสระบุรี 
รองรับได้ถึงสามสายการผลิต รวมก�าลังการผลิต        
ทั้งสิ้น 135,000 ตันต่อปี กระบวนการผลิตไม้คอนวูด
ด�าเนินการภายใต้นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 การรับรอง
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 การรับรอง
ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย OHSAS18001:2007 และผ่านการรับรอง
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศ
สิงคโปร์ Green Label Singapore.

3.2 กระบวนการจดัหาและการผลิตในประเทศอนิโดนเีซีย

โรงงานคอนวูดในประเทศอนิโดนีเซยี ได้เปิดด�าเนินงาน
และเร่ิมสายการผลติแรกต้ังแต่เดอืนมิถุนายนปี  2557 
ด้วยก�าลังการผลิตที่ 36,000 ตันต่อปี ทั้งน้ีโรงงาน      

ได้รับการออกแบบให้สามารถขยายสายการผลิต        
เพิ่มขึ้นเป็นห้าสายการผลิตได้ ในอนาคต เพื่อรองรับ
ก�าลังซ้ือที่จะเติบโตขึ้นภายในประเทศอินโดนีเซียและ
การส่งออกไปยังระดับภูมิภาค 

ขั้นตอนการผลิตของคอนวูดจะด�าเนินการภายใต้
นโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด โดยได้รบั
การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  ดงัน้ี การจดัการมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001:2008 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS18001:2007 รวมทัง้ยงัได้รับ
การรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับ        
สิ่งแวดล้อมจากฉลากเขียวประเทศสิงคโปร์ และ        
แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก
ประเทศอินโดนีเซีย (Green Listing Product by 
Green Listing Indonesia)

3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

คอนวูดตระหนักอยู่เสมอถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่  
ไม่เป็นการท�าลายธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ด้วยปรัชญา
ในการด�าเนินธุรกิจทีจ่ะเป็นผู้ผลติสนิค้าสะอาด (Green 
Product) จึงเน้นในเร่ืองการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศวิทยา ด้วยการน�าความร้อน น�า้ และเศษตัด กลบั
มาใช้ ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดการของเสีย
และฝุ่นได้ถูกรวบรวมและส่งไปก�าจัดกับบริษัทใน     
กลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง อกีทัง้ คอนวูดยงัเลอืก
ใช้เทคโนโลยีชั้นน�าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ใช้
วตัถดุบิทีป่ราศจากสารพษิ และมุ่งเน้นการใช้พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
เป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะเป็นพิษเน่ืองจาก
โรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ากัด

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ากัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตมวลเบา ภายใต้เครื่องหมาย “อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก”  
โรงงานอินทรี ซุปเปอร์บล๊อกมีสามโรงงาน โรงงานหน่ึงและ  
สอง ต้ังอยูท่ีอ่�าเภอค่ายบางระจนั จงัหวัดสงิห์บุรี  และโรงงานสาม 
ต้ังอยู่ที่อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทั้งสองโรงงานน้ี
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน�้า                
(Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ทีผ่่านการรับรองระบบ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ท�าให้ผู้ใช้เชือ่ม่ัน
ในคุณภาพของสินค้า  อีกทั้งคอนกรีตมวลเบาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช้ ในการก่อผนังอาคารได้ทุกประเภท ทั้งอาคารแนว
สูง-แนวราบ และอาคารขนาดใหญ่-เล็ก

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

อนิทรี ซปุเปอร์บล๊อกให้ความส�าคญักับการพฒันาคณุภาพ
สนิค้าให้ดขีึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีได้มุ่งเน้นการพฒันาสนิค้า
ในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการให้บริการค�าแนะน�า
ในการออกแบบ และติดตั้งสินค้าร่วมกับทีมงานลูกค้า เพื่อ
ให้ม่ันใจว่าสินค้าอินทรี ซุปเปอร์บล๊อกสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดีเยี่ยมทั้งในเร่ืองของรูปแบบ  
ความสวยงาม และความสะดวกรวดเร็วในการติดต้ัง ในปีน้ี
ทางทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้พัฒนากลุ่มสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่มให้มีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้น เช่น 
แผ่นผนังเสริมเหล็กส�าหรับงานบันได หลังคา สระว่ายน�้า 
และส�าหรับงานตกแต่ง ตลอดจนแผ่นผนังเสริมเหลก็พร้อม
บริการติดตั้งในงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างภายใน
ประเทศเร่ิมมีสัญญาณการฟื้นตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ลงทุนของภาครัฐในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่ ส่งผลให้ราคาอฐิมวลเบามีแนวโน้มทีด่ขีึน้ ทัง้น้ี บริษัทฯ 
ยงัคงมีการจดัการภายในด้านการบริหารต้นทนุอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมบริหารการขายโดยเพิ่ม
สดัส่วนการขายในพืน้ทีท่ีมี่ความได้เปรียบทางด้านโลจสิติกส์ 
รักษาฐานลกูค้าโดยใช้ช่องทางการขายจากพนัธมิตรทีด่จีาก
ปูนซีเมนต์ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วน  
การขายกลุม่สนิค้าทีมี่มูลค่าเพิม่ พร้อมบริการให้ค�าปรึกษา 
รวมถึงการติดต้ังเพื่อหลีกเลี่ยงในเร่ืองการแข่งขันทางด้าน
ราคา และเพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาดทีต้่องการ
ความสะดวก และลดเวลาในการก่อสร้าง รวมถึงการปรับปรุง
ผลก�าไรให้ดีขึ้น ซ่ึงในปีน้ีสินค้ามูลค่าเพิ่มในกลุ่มงานภาค

รัฐบาล - โครงการขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินสวุรรณภมิู
เฟสสองยงัคงเลอืกใช้แผ่นผนังเสริมเหลก็ส�าเร็จรูปของอนิทรี 
ซุปเปอร์บล๊อกอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นโอกาสการใช้สนิค้าของ
อนิทรี ซุปเปอร์บล๊อก ส�าหรับงานขยายสนามบินในภูมิภาค
ต่าง ๆ ตามแผนงานที่รัฐบาลวางไว้

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตได้แก่ ทราย  ซีเมนต์  ปูนขาว 
และสารกระจายฟองอากาศ โดยวัตถุดิบที่ส�าคัญเกือบ
ทัง้หมดซ่ึง ได้แก่ ทราย ซีเมนต์ และปูนขาวสามารถจดัหาได้
ในประเทศ ส่วนของสารกระจายฟองอากาศจะต้องน�าเข้ามา
จากประเทศเยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก

การผลิต

โรงงานอินทรี ซุปเปอร์บล๊อกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน�้า ที่ผ่านการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008 รวมก�าลัง
การผลติทัง้หมดจากสามโรงงาน รวมปีละประมาณ 7.2 ล้าน
ตารางเมตร 

3.1  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการ
จัดการให้มีขั้นตอนการน�าวัตถุดิบกลับมาใช้ ใหม่ ทั้ง
กระบวนการใช้ซ�้าและการน�ากลับมาใช้ ใหม่ อีกทั้ง            
มีการน�าวัตถุดบิทดแทนมาใช้  ซึง่มีสดัส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตทั้งหมด  ท�าให้
บริษัทฯ เป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์คอนกรีตมวลเบารายเดยีว
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง “ฉลากเขียว” จาก
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ในส่วนของน�้าจากกระบวนการผลิตจะผ่านการบ�าบัด
ก่อนปลอ่ยออกสูส่าธารณะ และจากการด�าเนนิกจิการ
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด อกีทัง้ยงัจดักิจกรรมกับชมุชนรอบ ๆ  โรงงาน
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 
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บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ากัด 

บริษัท อนิทรี อโีคไซเคลิ จ�ากัด เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง ให้บริการด้านการจดัการของเสยีและการบริการภาค
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน อินทรี อีโคไซเคิล ยังคงมุ่งมั่นจะเป็น
ผู้น�าในธรุกิจด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยสนับสนุนและ
เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนของเสียให้เป็น 
เชือ้เพลงิและวัตถุดบิทดแทน นอกจากน้ีได้พฒันาขดีความสามารถ
ในการให้บริการต้ังแต่การท�าความสะอาดอุตสาหกรรมไปถึง
การจัดการของเสีย โดยในปี 2561 ได้เข้าซ้ือกิจการบางส่วน     
ในธุรกิจบริการภาคอตุสาหกรรมจากบริษัท พ.ีจ.ีเซอร์วิส จ�ากัด 
ท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการท�าความสะอาดในภาค
อุตสาหกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งการท�าความสะอาดโดยใช้
เคมี (Chemical Cleaning) และใช้เครื่องจักรในการท�าความ
สะอาด (Mechanical Cleaning) ซึ่งท�าให้สามารถน�าเสนอ
บริการครบแบบ “one-stop-services” ให้กับลูกค้าได้

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการจัดการของเสียโดยมีพื้นที่การ
ให้บริการครอบคลมุทัง้ประเทศ และการบริการภาคอตุสาหกรรม 
โดยเฉพาะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมส�ารวจ ขุดเจาะน�้ามัน
และก๊าซธรรมชาติ อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ อินทรี อีโคไซเคิล มีโรงเตรียม
เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน สองโรงงานต้ังอยู่ที่จังหวัด
สระบุรีและจังหวัดชลบุรี และบริการภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพ
มาตรฐาน ISO9001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ISO14001:2015 และระบบการจดัการอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยมาตรฐาน OHSAS18001:2007

บริการของอินทรี อีโคไซเคิล ประกอบด้วย

1. บริการด้านการจัดการของเสีย: อินทรี อีโคไซเคิล ให้
บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ครอบคลุม
ภาคอตุสาหกรรมหลากหลาย ทัง้อตุสาหกรรมปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค โดยมี
ระบบการจดัการกากของเสยีทีค่รบวงจร เร่ิมต้ังแต่การ
วิเคราะห์กากของเสียเพื่อเลือกวิธีการจัดการได้อย่าง
เหมาะสม ไปจนถึงกระบวนการขนส่ง การปรับสภาพ
กากของเสยี และการก�าจดักากของเสยีด้วยกระบวนการ
เผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ 

2. บริการภาคอตุสาหกรรม: อินทร ีอีโคไซเคิล ใหบ้รกิาร
หลักเก่ียวกับการท�าความสะอาดอุตสาหกรรมและ
บริการที่ เ ก่ียวข้อง โดยมีความเชี่ยวชาญในงาน
ท�าความสะอาดเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ส�าหรับกลุ ่ม

อุตสาหกรรมส�ารวจ ขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า โดยสามารถให้
บริการได้ทั้งการท�าความสะอาดโดยใช้เคมี และใช้
เคร่ืองจกัรในการท�าความสะอาด เช่น การท�าความสะอาด
โดยใช้เคร่ืองฉดีน�า้แรงดนัสงู (High Pressure Water 
Jetting) การขจัดการปนเปื้อน (Decontamination) 
การท�าความสะอาดแทงค ์  (Tank Cleaning)                     
การเปลี่ยนถ่ายแคทาลิสท์ (Catalyst Handling)  
เป็นต้น ทั้งน้ี อินทรี อีโคไซเคิล สามารถให้บริการ
ครอบคลมุต้ังแต่การด�าเนินงานท�าความสะอาด ตลอดจน
จัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการท�าความสะอาดได้
อย่างถูกต้องและยั่งยืน

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ส�าหรับบริการด้านการจัดการของเสีย ลูกค้าของอินทรี             
อีโคไซเคิล เป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมชั้นน�า เช่น 
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เหล็ก สินค้าอุปโภคบริโภค 
และอื่นๆ ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล่าน้ันในฐานะ   
ผู้ก่อก�าเนิดของเสยีได้ไว้วางใจให้บริษัท อนิทรี อโีคไซเคลิ จ�ากัด 
เป็นผู้ให้บริการจดัการของเสยีอย่างยัง่ยนืด้วยกระบวนการ
ทีป่ลอดภัยเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเป็นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า และถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายของบริษัทฯ 
คอื การสร้างความแตกต่างให้กับลกูค้า ผู้มีส่วนได้เสยี และ
สิง่แวดล้อมในส่วนของการแข่งขนัทางการตลาด กลุม่ลกูค้า
ของอินทรี อีโคไซเคิล ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ใส่ใจและให้
ความส�าคญักับการจดัการของเสยีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และลดการฝังกลบ ดงัน้ัน อนิทรี อโีคไซเคลิ จงึเป็นพนัธมิตร
กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อส่งมอบ “ความสบายใจ” 
และความไว้วางใจในด้าน การจดัการสิง่แวดล้อม ตลอดจน
การปกป้องชื่อเสียงของลูกค้า

ลูกค้าหลักในกลุ่มบริการภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมส�ารวจ และขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้บริการท�าความ
สะอาดเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่าง ๆ  ตลอดอายกุารด�าเนินงาน 
ต้ังแต่ช่วงติดต้ังก่อนด�าเนินการ ซ่อมแซมระหว่างด�าเนินการ 
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จนถึงช่วงร้ือถอนเม่ือเลิกด�าเนินการ โดยเป้าหมายของ 
บริษัทฯ คอื การเป็นผู้น�าด้านการให้บริการภาคอตุสาหกรรม    
ทีส่ามารถให้บริการได้อย่างหลากหลายครอบคลมุ ด้วยทมีงาน
ที่มีความช�านาญและประสบการณ์ภายใต้การด�าเนินงาน
ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการท�าความสะอาดอย่าง
ยั่งยืน และถูกต้องตามกฎหมาย 

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

อนิทรี อโีคไซเคลิ มุ่งม่ันในการปรับปรุงกระบวนการจดัการ
ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองตามแนวทางระบบมาตรฐาน          
การจดัการด้านคณุภาพ ด้านสิง่แวดล้อม และด้านอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ในปี 2561         
เพื่อเป็นเคร่ืองยืนยันมาตรฐานการด�าเนินกิจการอย่าง          
มืออาชีพ โดยโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนจังหวัดสระบุรี    
ได้รับรางวัลโครงการยกระดบัผู้ประกอบการบ�าบัดและก�าจดั
กากอุตสาหกรรมระดับสูงสุด คือ ระดับเหรียญทอง พลัส 
และจังหวัดชลบุรีได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จาก          
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

อินทรี อีโคไซเคิล ด�าเนินงานตามแนวทางที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและควบคุมการด�าเนินงานอย่างมี
ประสทิธิภาพเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยผ่าน
การตรวจประเมินและรับรองรางวัลอตุสาหกรรมสเีขยีว 
ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่สี่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการด�าเนิน
ธุรกิจทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม จนกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของวัฒนธรรมองค์กร นอกจากน้ีทั้งสองโรงเตรียม 
เชื้อเพลิง ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous แสดง
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง       
โดยมีการพัฒนาชุมชนและสร้างจิตส�านึกให้มีความรู้
ความเข้าใจและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการบริหารจดัการขยะอย่างถูกต้อง ลดผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ มีความตระหนักว่าความรับผิดชอบของ 
บริษัทฯ นอกเหนือจากการจัดการของเสียให้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการแล้ว ยังรวมถึงการปกป้องชื่อเสียง
ของลูกค้าด้วย และในปีน้ี อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับ
หนังสอืรับรองการเป็นผู้บ�าบัดและก�าจดัสิง่ปฏกูิลหรือ
วัสดทุีไ่ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอตัโนมัติ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ Auto E-License
ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการขออนุญาตน�าของเสีย        
ออกนอกบริเวณโรงงานให้กับลูกค้าจาก 30 วัน เหลือ

สามนาที โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยโครงการน้ีจะ
ท�าให้การรับของเสียจากลูกค้ามีความสะดวก และ
รวดเร็วมากขึ้น

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด

บริษัท อนิทรี ดจิติอล จ�ากัด เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง ก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดยให้บริการครบวงจรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ทัง้ภายในประเทศรวมถึงต่างประเทศ อาทิ 
บริษัท ชปิ มง อนิทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ บริษัท สยาม ซิต้ี ซเีมนต์ 
(บังกลาเทศ) จ�ากัด และบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ากัด 
และบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด และในอนาคต
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด มีแผนงานที่จะขยายการให้บริการ
ครอบคลุมไปถึงกลุ ่มคู ่ค้าภายนอกกลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงด้วย

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด ได้รับสิทธิประโยชน์จากส�านักงาน              
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการยกเว้นอากร          
ขาเข้าเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงนิได้นติบิคุคลเป็นระยะเวลา
ห้าปี ส�าหรับรายได้จากกิจการพัฒนา Enterprise Software 
และเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งจะครบก�าหนดอายุในปี 2564 บริษัทฯ
ก�าลังท�างานอย่างใกล้ชิดกับนโยบายของรัฐบาลในส่วนของ          
ICT 2020 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการท�างาน
ของบริษัทฯ

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจบัุนบริษัท อนิทรี ดจิติอล จ�ากัด ได้กลายเป็นส�านักงาน
ระดบัภมิูภาคทีเ่ป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและให้บริการเสมือน
เป็นคู่คิดให้กับบริษัทต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงคูค้่าในการน�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบและ
พัฒนาใช้ ในองค์กร และการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม่       
มาใช้ เช่น การตลาดดิจิทัล และการวเิคราะห์ฐานข้อมลูเพื่อ
การตัดสินใจอย่างแม่นย�า เพื่อท�าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
สร้างความแตกต่างในด้านการด�าเนินธุรกิจ ซึง่จะช่วยให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัในกลุม่อตุสาหกรรมปูนซีเมนต์
และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
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ในต้นปี 2561 ทีผ่่านมาบริษัทฯ ได้รับผู้บริหารและผู้เชีย่วชาญ
ทางธุรกิจดิจิทัลเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท  
ในธุรกิจซีเมนต์ โดยได้มีการขยายส่วนงานใหม่ของดิจิทัล   
ในกลุม่บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวง อาท ิฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
ธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การขายสินค้าทางระบบดิจิทัล และ
ทีมนวัตกรรมดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการบริหาร
จัดการต้นทุนผ่านระบบการท�างานอัตโนมัติ การปรับปรุง
ประสบการณ์ของคู่ค้าด้วยระบบดิจิทัลแบบใหม่และเพิ่ม          
ขดีความสามารถของพนักงานให้พร้อมกับการเปลีย่นแปลง
ทางดิจิทัลในอนาคต  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ  
ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อการด�าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ  
รวมถึงเชือ่มต่อกับลกูค้าและคูค้่าเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์ 
ความมุ ่งหวังของบริษัทฯ คือ การเพิ่มศักยภาพและ
ประสทิธิภาพในการท�างานรวมไปถึงสร้างความแตกต่างและ
ความได้เปรียบในการแข่งขนัให้กับกลุม่บริษัทในกลุม่บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องด้วยแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

  เป็นผู้เชีย่วชาญด้านเทคโนโลยดีจิทิลั เข้าใจอย่างลกึซ้ึง
ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  ของเทคโนโลยดีจิทิลั และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่น�ามาใช้งานเพื่อให้เหมาะสม
กันมากที่สุดกับบริษัทในกลุ่มและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับผู้ ใช้บริการ

  เป็นเลิศในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลและให้บรกิารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานที่สูงเทียบเท่าระดับโลก เพื่อให้เกิดความ      
พึงพอใจสูงสุดของผู้ ใช้บริการ

  สร้างองค์กรอัจฉริยะที่มีการขับเคลื่อนจากภายใน
การน�าระบบที่เป็นการเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดต้ังแต่
ต้นทางถึงปลายทางมาให้บริการ เพือ่สร้างประสบการณ์
ที่ดีที่สุด และเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่ผู้ ใช้บริการ

  ความเข้มแข็งของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
บริษัทฯ จะเสริมสร้างพลงัจากทรัพย์สนิทางปัญญาของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในการเป็นผู้น�าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วย
กระบวนการท�างานที่ดีที่สุด เพื่อการพัฒนาในอนาคต
อย่างยั่งยืน

  เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทฯ ได้ท�าการ
ปรับตัวและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรโดยให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่รองรับการเติบโตของกลุม่บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงที่ขยายธุรกิจออกไปสู่ภูมิภาค

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด ได้ท�าการคัดเลือกระบบ           
ซ่ึงหมายรวมถึงผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทีด่ทีีส่ดุ
และยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยระบบที่จะน�ามา
ออกแบบและพฒันาใช้งานในกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
ทั้งหมดน้ัน ต้องสามารถตอบโจทย์ของความต้องการ            
ในอนาคตและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลได้ บริษัทฯ ได้        
ท�าการออกแบบและพฒันาระบบโดยบุคลากรส่วนใหญ่ของ 
บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทคูค้่าทีเ่ป็นเจ้าของระบบและผลติภณัฑ์
ซอฟต์แวร์น้ัน ๆ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด       
ได้ท�าการติดต้ังอยู่ในระบบปฏิบัติการคลาวด์ทั้งที่เป็นของ
ส่วนตัวและส่วนรวม

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

การให้บริการของบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ากัด

ในปี 2561 บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ากัด ได้ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบในปีแรกนับต้ังแต่จดทะเบียน จัดต้ัง
บริษัทฯ ในเดือนมีนาคม ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สนับสนุนการท�าการค้าระหว่างประเทศแก่กลุม่บริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงทัง้ในและต่างประเทศ โดยการส่งออกและการน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับปูนซีเมนต์ทั้งหมดรวมทั้งเชื้อเพลิงแข็ง 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้มีการค�านึงถึงความสมดุลระหว่างความ
ต้องการซื้อ และความต้องการขายในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใน
ภูมิภาค เพือ่สร้างโอกาสทางธุรกิจส�าหรับกลุม่บริษัทฯ โดยมุ่งม่ัน
ที่จะเป็นผู้น�าทางการค้าในภูมิภาคนี้

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจภายใต้
แบรนด์อนิทรี ซ่ึงครอบคลมุผลติภณัฑ์ทีเ่ก่ียวกับปูนซีเมนต์ 
รวมถึงเชื้อเพลิงแข็ง และจัดหาเรือเพื่อการขนส่งทางทะเล 
โดยในปีน้ีบริษัทฯ มุ่งเน้นในการขยายฐานลกูค้า แหล่งวัตถุดบิ
ใหม่ ๆ  รวมถึงน�าเข้าและส่งออกผลติภณัฑ์อืน่ ๆ  อนัเก่ียวเน่ือง
กับการประกอบกิจการปูนซีเมนต์ เช่น หิน (หินบด) 

ในไตรมาสทีส่ี ่ปี 2561 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสญูหาย
หรือความเสยีหายอนัเกิดขึน้โดยฉบัพลนั และไม่อาจคาดการณ์
ได้ล่วงหน้า ความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิจากบุคคลทีส่ามจาก
กิจกรรมทางเรือ เช่น อุบัติเหตุจากการชน การกระแทก 
และ/หรือปัญหาที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล        
จงึได้ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยรายใหญ่ทีมี่ประสบการณ์
เชี่ยวชาญในการรับประกันภัยการขนส่ง รวมทั้งการให้          
ค�าแนะน�าทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้ความ
คุ้มครองสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าน�าเข้า หรือ
สินค้าส่งออก และครอบคลุมไปถึง P&I (การคุ้มครองและ
การชดใช้ค่าเสียหาย) FDD (การขนส่งสินค้า การรุกล�้าและ
การป้องกัน) ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายโดยมุ่งเน้น           
ในเร่ืองของความปลอดภัยอย่างสูงสุดเป็นส�าคัญ เพื่อให้
ลูกค้ามีความมั่นใจในการท�าธุรกิจกับบริษัทฯ

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ในปีน้ี ตลาดการน�าเข้าและส่งออกมีความผันผวนอย่างมาก 
ซ่ึงบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การค้าโลก
ในปัจจบัุน สบืเน่ืองมาจากประเทศจนีได้มีการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ อันส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
เศรษฐกจิในภมิูภาคเอเชยีแปซิฟิก (APAC) และภมิูภาคอืน่ ๆ 
ทั่วโลก ทั้งในเร่ืองของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์         
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างทางการค้า การยอมรับ
ผลกระทบของความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
จะเกิดขึ้น สงครามทางการค้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง           
ไม่ว่าจะเป็นการคว�า่บาตรทางการค้า ความผันผวนของราคา
น�า้มันดบิ ซ่ึงเหตุการณ์ต่าง ๆ  เหล่าน้ีไม่เพยีงแต่ส่งผลกระทบ
ต่อการค้าในภูมิภาค แต่ยังสามารถมาในรูปแบบของความ
กดดันที่ไม่สามารถควบคุมได้

 
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

บริษัทฯ ได้มีการจัดท�าโครงสร้างการซ้ือขายสินค้าให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระทบต่อรูปแบบ
ทางการค้า ด้านการขายบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการท�าสัญญา
ซ้ือขายระยะยาว รวมทัง้การผสมผสานผลติภณัฑ์อืน่ ๆ  เพือ่
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ในขณะเดยีวกัน
ด้านการซ้ือ บริษัทฯ มุ่งเน้นทีจ่ะหาวัตถุดบิจากประเทศผู้ผลติ
เกิดใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคภายใน
ประเทศ และเร่ิมที่จะส่งออกวัตถุดิบเหล่าน้ันสู่ภูมิภาค ซ่ึง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการน�าเข้าและส่งออกในภูมิภาค 
รวมถึงประเทศจีน

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

- ไม่มี -

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 
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กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในภูมิภาค

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด

หลังจากควบรวมกิจการกับบริษัท ซีเม็ก ซีเมนต์ บังกลาเทศ 
จ�ากัด ในเดือนกรกฎาคม 2559 ก็ได้มีการจัดตั้ง บริษัท สยาม 
ซต้ีิ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด ขึน้ในฐานะบริษัทในกลุม่บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยมีโรงงานบดปูนซีเมนต์ที่มีก�าลัง         
การผลิตขนาด 0.5 ล้านตันต่อปี

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม (Portland Composite Cement 
- PCC) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ 
(บังกลาเทศ) จ�ากัด โดยมีสดัส่วนยอดขายเฉลีย่ถึงร้อยละ 95 
ของยอดขายทั้งหมดต่อปีในบังกลาเทศ การใช้ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ส่วนมากจะจ�ากัดอยู่เฉพาะในโครงการของ
รัฐบาลและโครงการสาธารณปูโภคต่าง ๆ   สยาม ซต้ีิ ซีเมนต์ 
บังกลาเทศ คาดว่าจะท�าการผลิตปูนซีเมนต์พิเศษ (Blast 
Furnace Slag Cement) ในเร็ว ๆ นี้เพื่อใช้ ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าที่ Rooppur ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
แห่งแรกที่จะก่อสร้างในประเทศบังกลาเทศ

ในปี 2561 บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด 
ได้ขยายกลุม่ผลติภณัฑ์โดยได้เร่ิมท�าการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
คอนวูดและมอร์ตาร์ควบคู่ไปกับปูนซีเมนต์ซึ่งยังคงเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ปี 2561 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้ยกระดับของธุรกิจขึ้นไปอีก         
ขัน้หน่ึงในด้านปริมาณยอดขายและยงัคงเป็นผู้ผลติชัน้น�าที่
จัดส่งปูนซีเมนต์คุณภาพสูงสู่ตลาดบังกลาเทศ โดยมียอด
การขายตรงสูห่น่วยงานธุรกิจและโครงการต่าง ๆ  ในสดัส่วน
ที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันได้มีการเพิ่มยอดขายในส่วนของ
ผู้แทนจ�าหน่ายด้วย ซ่ึงเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร              
ที่ต้องการท�าตลาดในพื้นที่ ใกล้กับโรงงานให้มากที่สุด         
เพื่อการท�าก�าไรที่ดีกว่า

ผู้ผลิต 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันประมาณ
ร้อยละ 75 โดยผู้ผลติปูนซีเมนต์ในบังกลาเทศทัง้ 10 รายน้ี 
เป็นผู้ผลิตท้องถ่ินเจ็ดราย อีกสามรายที่เหลือเป็นบริษัท        
ข้ามชาตจิากหลายประเทศ (MNCs) 

ปัจจบัุนน้ีอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ภายในบังกลาเทศมีขนาด
อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านตันต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 10 ถึง 12 ต่อปี อัตราการบริโภคปูนซีเมนต์ต่อ
ประชากรอยู่ที่ประมาณ 164 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งยังอยู่
ในอตัราทีต่�า่มากเม่ือเปรียบเทยีบกับประเทศเพือ่นบ้านต่าง ๆ  
ในแถบเอเชียใต้ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโต
ที่ยังมีอยู่อีกมากในปีต่อ ๆ  ไป ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
บังกลาเทศมีการเจริญเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ โดยมีอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศถึง
ร้อยละ 7.8 ในปี 2561 นี้  และยังคงมีการก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างมากมายในประเทศ เช่น รถไฟ
ในตัวเมือง (ลกูค้าของบริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) 
จ�ากัด) ทางด่วนยกระดบั (ลกูค้าของบริษัท สยาม ซิต้ี ซเีมนต์ 
(บังกลาเทศ) จ�ากัด) บริษัทฯ ได้วางแผนในการร่วมเป็น     
ส่วนหน่ึงของการเจริญเติบโตทีย่ิง่ใหญ่น้ีด้วยการขยายก�าลงั
การผลิตจาก 0.6 เป็น 1.2 ล้านตันต่อปีในระยะแรก และ 
เพิ่มเป็น 2.0 ล้านตันต่อปีในระยะที่สอง

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

โรงงานของบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด        
ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น�้า Sitalakshya ที่เมือง Narayanganj 
ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองดาก้า (Dhaka city) ประมาณ 34 
กิโลเมตร โดยเป็นโรงงานบดปูนซีเมนต์ที่ต้ังอยู่บนที่ดิน
ขนาด 13 เอเคอร์ วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตทั้งหมดยกเว้น
เถ้าลอย (PFA) จัดหาผ่านทางบริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์            
เทรดดิง้ จ�ากัด ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท
แม่และบริษัทในกลุ่มที่ต้องการลดปริมาณปูนเม็ดที่มีเกิน
ความต้องการ โดยเถ้าลอยได้จดัหามาจากประเทศเพือ่นบ้าน 
คือ ประเทศอินเดีย ส�าหรับผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปจะถูกจัดส่ง
ไปให้ลกูค้าทัง้ทางบกและทางน�า้ โดยคดิเป็นอตัราส่วนอยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 73 และร้อยละ 27 ตามล�าดบั 

การแนะนำาผลิตภัณฑ์คอนวูดและมอร์ตาร์

ผลจากการส�ารวจตลาดได้แสดงให้เห็นว่าทั้งผลิตภัณฑ์       
คอนวูดและมอร์ตาร์มีแนวโน้มทางการตลาดทีด่ีในบังกลาเทศ 
โดยกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ 
(บังกลาเทศ) จ�ากัด คือ การมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสินค้าชั้นน�า       
และการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการของสนิค้าคอนวูด มอร์ตาร์
จะมุ่งเป้าหมายหลักไปที่ช่องทางการกระจายสินค้าเดิมที่มี
อยู่แล้วของปูนซีเมนต์ โดยมีการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ใน
สถานที่ก่อสร้างในเขตเมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจ
ในบังกลาเทศโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัดควบคู่ไปกับการท�างานตามแนวทางการ
ปฏบัิติงานและนโยบายขององค์กรในด้านสิง่แวดล้อม
ตลอดจนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งยึดถือ       
ในหลักการท�างานที่จะไม่ท�าให้เกิดอันตรายใด ๆ แก่
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการท�ากิจกรรมเพื่อ
สังคมภายในชุมชน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ยึดถือการ
ปฏบัิติตามมาตรฐานในการบริหารจดัการกากของเสยี
ตลอดจนกระบวนการก�าจัดน�้ามันและกรดที่ใช้แล้ว        
อีกด้วย

บริษัทฯ ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดกับ
ชมุชนด้วยการท�ากิจกรรมเพือ่สงัคมต่าง ๆ  เช่น การจดั
คลินิกสุขภาพและแจกยาฟรีให้แก่ผู ้ยากไร้ภายใน
ชุมชน  ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ท�าน�้าดื่มให้ชุมชน
ในกรณทีีห่น่วยงาน WASA เกิดเหตุขดัข้องไม่สามารถ
จ่ายน�้าประปาให้ชุมชนได้

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ากัด

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (ลงักา) จ�ากัด หรืออนิทรีซีเมนต์ ลงักา  
ยังคงมุ่งเน้นรักษาต�าแหน่งทางการตลาดของการเป็นสินค้า          
ชั้นน�าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดที่ร้อยละ 35 ในปี 2561 
ตลาดปูนถุงเร่ิมชะลอตัวอนัเน่ืองมาจากความต้องการอ่อนตัวลง
ตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ในขณะที่ตลาดปูนผง
ก็เร่ิมเติบโตช้าลงเน่ืองมาจากความล่าช ้าของโครงการ
สาธารณปูโภคหลกัต่าง ๆ  และการปล่อยสนิเชือ่ทางธุรกิจทีเ่กิด
การตึงตัวในตลาดศรีลงักา ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าตลาดรวม
ปูนซีเมนต์ของศรีลังกาจะเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 1 ในปี 2562 
แต่บริษัทฯ ยงัคาดหวังว่าจะมีปริมาณการขายปูนซีเมนต์เพิม่ขึน้
ร้อยละ 8.6 ด้วยเครือข่ายการจัดส่งที่เข้มแข็งทั่วประเทศ 
ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ มาจากตลาด
การค้าปลีก 

บริษัทฯ ได้ท�าการก่อสร้างโรงงานบดปูนซีเมนต์แห่งใหม่เสร็จ
เรียบร้อยแล้วในเขต Galle ท�าให้มีก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้อกี 0.4 
ล้านตันต่อปี และยังได้เร่ิมท�าการผลิตอินทรีคอนกรีตในเขต 
Peliyagoda ในปีน้ี ซ่ึงปัจจุบันอินทรีซีเมนต์ ลังกาสามารถ   

ผลิตปูนซีเมนต์ได้ 2.7 ล้านตันต่อปี และบริษัทฯ ยังมีศูนย์จ่าย
ปูนซีเมนต์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ความจุขนาด 800,000 ตัน
ต่อปีอยูท่ีเ่มืองโคลอมโบด้วย นอกจากน้ี อนิทรี อโีคไซเคลิ บริษัท         
ในกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทีท่�าธุรกิจทางด้านการบริหาร
จัดการกากของเสีย ก็ได้ด�าเนินธุรกิจแยกออกไปเป็นอิสระโดย
มีชื่อองค์กรตามกฎหมาย คือ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา 
(ไพรเวท) จ�ากัด

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตราสินค้าหลักสองรายการของอินทรีซีเมนต์ ลังกา คือ 
INSEE Sanstha และ INSEE Mahaweli Marine Plus    
ได้เข้าสู่ตลาดใหม่อีกคร้ังในลักษณะของปูนซีเมนต์ผสม 
ในปี 2561 โดยโรงงานแห่งใหม่ที่ Galle จะท�าการผลิต
เฉพาะปูนซีเมนต์ผสมคุณภาพสูง และจากโรงงานที่ 
Ruhunu ด้วยภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงหลายรายการ 
คอื INSEE Mahaweli Marine Plus และ INSEE Extra Plus 
ส�าหรับกลุม่ตลาดเป้าหมายค้าปลกีและตลาดอตุสาหกรรม 
ศูนย์นวัตกรรมและควบคุมคุณภาพของอินทรีซีเมนต์               
ลังกา (I&A Centre) จะคอยควบคุมคอนกรีตที่ผลิตและ     
จัดส่งออกสู่ตลาดมีคุณภาพที่ดีอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองทุกความ
ต้องการของอุตสาหกรรมนี้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ท�าการแนะน�าผลิตภัณฑ์ ‘คอนวูด’ 
ซ่ึงเป ็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติน�าเข ้ามาจาก
ประเทศไทยและมีแผนการที่จะลงทุนสร้างสายการผลิตขึ้น
ในศรีลังกาในระยะยาว ส�าหรับธุรกิจอีโคไซเคิล ลังกาได้มี
การขยายธุรกจิออกไปโดยให้บริการด้านต่าง ๆ  ทีไ่ม่เกีย่วข้อง
กับเตาเผาของโรงงานปูนซีเมนต์ โดยให้บริการท�าความ
สะอาดทางอุตสาหกรรมในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การบริหาร
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ การให้บริการทางห้องปฏบัิติการ 
การขนส่งแบบพิเศษ การฝึกอบรมและการให้ค�าปรึกษา   
รวมทั้งการบริการที่จะเพิ่มมูลค่าในด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
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2. การตลาดและการแข่งขัน 

ในธุรกิจปูนซีเมนต์ บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ากัด
และโตเกียวซีเมนต์ ยงัคงครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด
เกือบร้อยละ 67 ในขณะทีท่าง Ultratech Singha Cement 
-Heidelberg และผู้น�าเข้าปูนซีเมนต์ถุงรายต่าง ๆ  มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดรวมกันร้อยละ 33 ในส่วนที่เหลือท�าให้เกิด
สภาพการแข่งขนัทีรุ่นแรงในตลาดศรีลงักา ในขณะเดยีวกัน
ผลิตภัณฑ์ปูนซเีมนต์น�าเข้าที่มีคุณภาพต�า่และราคาถกูกไ็ด้
แทรกเข้ามาทดแทนสดัส่วนทางการตลาดเดมิบางส่วนด้วย 
อย่างไรก็ตามจากการที่รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่ม        
มากขึน้ จ�านวนประชากรทีเ่พิม่สงูขึน้และความต้องการของ
ลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ท�าให้การสนองตอบ
ต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงไป ทุกวันน้ีศรีลังกาก�าลังมี
ความต้องการบ้านพกัอาศยัราคาประหยดัพอ ๆ  กับอาคารสงู       
รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อินทรีซีเมนต์        
ลังกามีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจาก           
ร้อยละ 35 ในปัจจบัุนไปอยูท่ีร่ะดบัร้อยละ 40 ภายในปี 2562

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

ระบบห่วงโซ่อปุทานของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปทีแ่ผนการผลติที่
ประหยัดและรวดเร็วคล่องตัว การจัดหาปูนซีเมนต์ส�าหรับ
ตลาดภายในประเทศศรีลงักาต้องพึง่พาปูนเม็ดและปูนผงที่
น�าเข้าจากต่างประเทศมาก ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่
อปุทานจงึมีบทบาททีส่�าคญัมากในอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของศรีลังกา บริษัทฯ เร่ิมใช้งานระบบพาเลทส�าหรับ
ปูนซีเมนต์ถุงเป็นแห่งแรกของศรีลังกาที่โรงงาน Ruhunu 
ตามมาด้วยโรงงาน Puttalam ที่ใช้ระบบพาเลทเป็นแห่ง      
ที่สอง ด้วยระบบน้ีท�าให้อินทรีซีเมนต์ ลังกาสามารถ       
ตอบสนองต่อความผันผวนของความต้องการของตลาด        
ได้รวดเร็ว บริษัทฯ ยงัได้ด�าเนินมาตรการในการจดัส่งสนิค้า
ให้ได้ปริมาณมากขึ้น โดยได้ด�าเนินการตามแนวคิดของ        
การจัดส่งสินค้าโดยตรงจากเรือสู่เรือและขนส่งต่อทาง          
รถบรรทุกในลักษณะของการจัดส่งแบบลูกผสม (hybrid 
transportation) ส�าหรับการจัดส่งตรงจากโรงงาน             
การจัดส่งสินค้าโดยทั่วไปของอินทรีซีเมนต์ ลังกาจะ       
ด�าเนินการจัดส่งจากคลังสินค้า โดยสามารถจัดส่งได้ตาม
เวลาทีก่�าหนดไว้ร้อยละ 90 ส�าหรับตลาดปูนถุงและร้อยละ 95 
ส�าหรับตลาดปูนผง บริษัทฯ ก�าลังพิจารณาสร้างคลังสินค้า
เพิม่เติมอกีสองสามแห่งในระดบัภูมิภาคเพือ่เสริมเครือข่าย
คลังสินค้าของระบบจัดส่งปูนซีเมนต์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
ที่โคลอมโบ Kurunegala และ Trincomalee

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในการเป็นองค์กรที่       
รับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม น่ีเป็นเหตุผลหลกัทีบ่ริษัทฯ ได้
แนะน�าผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นปูนซเีมนต์ผสมเข้าสูต่ลาด เช่น 
INSEE Sanstha, INSEE Mahaweli Marine Plus, 
INSEE Rapid Flow Plus, INSEE Extra, INSEE Extra 
Plus ที่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
ในปี 2561 การใช้พลังงานทดแทนถ่านหินประมาณ
ร้อยละ 40 จะมาจากพลงังานทางเลอืกทีม่าจากการใช้
นวัตกรรมในการตอบสนองทกุความต้องการด้านการ
บริหารจัดการกากของเสียอย่างยั่งยืน  ในด้านของ      
การบริหารจัดการกากของเสีย บริษัทฯ ได้ด�าเนินงาน
ผ่านอินทรี อีโคไซเคิล ลังกาซ่ึงให้บริการแก่องค์กร       
ต่าง ๆ กว่า 500 แห่งทั้งภาครัฐและเอกชนโดยก�าลัง
การผลิตอยู่ที่ 100,000 ตันต่อปี

บริษัทฯ พยายามมุ่งเป้าหมายไปสูก่ารก่อสร้างทีย่ัง่ยนื  
แม้แต่การจัดสร้างหน่วยผลิตคอนกรีตที่ Peliyagoda 
ก็เป็นหน่วยผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่มี          
การปล่อยกากของเสยีออกมาสูภ่ายนอกโดยมีอปุกรณ์
ที่ใช้ ในการน�าน�้าและอะกรีเกตที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  
นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมความหลาก
หลายทางชีวภาพ และมีการติดตามผลทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ Aruakkalu ตลอดจน
ร่วมฟื ้นฟูแนวปะการังตามแนวชายฝั ่งภาคใต้ของ          
ศรีลังกา

จากการเป็นพันธมิตรกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for 
Conservation of Nature- IUCN) บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
โครงการฟื้นฟูสภาพเหมืองให้กลับคืนสภาพเดิมก่อน
การท�าเหมืองในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา นอกจากน้ัน         
การปฏบัิติงานของบริษัทฯ ยงัสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดทั้งในระดับ
ท้องถ่ินและระดบันานาชาติ โดยลดการปล่อยฝุ่นละออง
และส่งเสริมการใช้น�า้และพลงังานอย่างมีประสทิธิภาพ

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด

หลังจากการก่อตั้งบริษัทฯ ปี 2537 บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ 
(เวียดนาม) จ�ากัด หรือ อินทรีซีเมนต์ เวียดนามได้กลายเป็น
หน่ึงในบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์และบริหารจัดการกากของเสีย
ชั้นน�าในภาคใต้ของเวียดนาม บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็น
อย่างมากทีผ่ลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้ถูกน�ามาใช้ในงานก่อสร้าง
อาคารที่มีความโดดเด่นรวมทั้งงานสาธารณูปโภคในหลาย ๆ 
โครงการ เช่นเดียวกับโครงการบ้านพักอาศัยและโครงการ
พฒันาด้านการพาณชิย์อกีนับไม่ถ้วน ทัว่ทัง้ภาคใต้ของประเทศ
เวียดนาม 

บริษัทฯ มีพนักงานกว่า 1,100 คน ท�างานกระจายอยู่ในโรงงาน
ผลิตปูนซีเมนต์ทั้งห้าแห่งและในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอีก
สีแ่ห่งทีต้ั่งอยู่ในพืน้ทีช่านเมืองโฮจมิินห์ ซิต้ี โดยมีก�าลงัการผลติ
ปูนซีเมนต์รวมทั้งสิ้น 6.1 ล้านตัน สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้เกือบร้อยละ 9 ของตลาดปูนซีเมนต์ทั้งหมดใน
เวียดนามที่คาดว่ามีปริมาณรวมทั้งสิ้น 68.5 ล้านตันต่อปี

ในปี 2561 อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม ได้ประสบความส�าเร็จ           
ในการต่ออายุประกาศนียบัตร ISO90001:2015 ในด้านการ
บริหารจัดการคุณภาพ ISO14001:2015 ในด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและ OHSAS18000 ในด้านการบริหาร
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยเฉพาะในเดือน
ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร ISO50000          
ในด้านการบริหารจดัการพลงังาน และบริษัทฯ ยงัคาดหวังว่าจะ
สามารถปรับเปลี่ยนประกาศนียบัตรจาก OHSAS18000 เป็น 
ISO45000 ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปูนซีเมนต์อินทรี (INSEE Cement)

บริษัทฯ จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์หลากหลายชนิด
ซ่ึงรวมทั้งปูนซีเมนต์ที่ใช้ส�าหรับงานบ้านพักอาศัยทั่วไป 
ส�าหรับงานอตุสาหกรรม และโครงการสาธารณปูโภคต่าง ๆ  

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ ใส่ใจลูกค้า  
ส�าหรับตลาดด้านอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้ตอบสนองทุก
ความต้องการด้วยการน�าเสนอผลติภณัฑ์ปูนซเีมนต์ประเภท
ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์หล่อส�าเร็จ การใช้งาน
คอนกรีตประเภทต่าง ๆ และบางโครงการสาธารณปูโภคทีมี่
ความต้องการพิเศษเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ในการให้          
ค�าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่หน่วยงานก่อสร้างของลูกค้า       
ท�าให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ได้อย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบ

อินทรี เบตัน (INSEE Beton)

บริษัทฯ มีการน�าเสนอผลติภณัฑ์ด้านนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่สามารถตอบสนองทุกความ
ต้องการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ด้วยหน่วยผลิต
คอนกรีตที่ทันสมัยท�าให้ ‘อินทรี เบตัน’ เป็นหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจที่ผู ้รับเหมาก่อสร้างชั้นน�าทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากลในโครงการหลักต่าง ๆ ในภาคใต้ของประเทศ
เวียดนามให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนา
และน�าเสนอผลติภณัฑ์และบริการต่าง ๆ  ทีส่ามารถตอบสนอง
ทุกความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายให้กับลูกค้า

อินทรี อีโคไซเคิล (INSEE Ecocycle)

บริษัทฯ ให้ความเชื่อม่ันแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความสบายใจ
ด้วยการน�าเสนอนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองทุกความ
ต้องการของลูกค้าในการบริหารจัดการกากของเสีย               
คือ การเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-processing) ซึ่ง
เป็นกรรมวิธีในการก�าจดักากของเสยีอย่างสมบูรณ์แบบและ
ยั่งยืนที่สุดด้วยการใช้อุณหภูมิเผาไหม้ที่สูงมากท�าให้ไม่มี
กากของเสียเหลือทิ้งที่ต้องฝังกลบ และยังช่วยลดการปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

2. การตลาดและการแข่งขัน 
 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างของเวียดนามในปี 2560 นับเป็น
ปีแห่งประสบการณ์ของการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว        
ด้วยอตัราการเจริญเติบโตทีน่่าประทบัใจถึงร้อยละ 8.7 และ
ในปี 2561 ก็ยังคงพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดย             
โดยมีอัตราการเติบโตอยู ่ที่ร้อยละ 10 การเติบโตและ         
การพัฒนาด้านการสร้างความตระหนักให้รับรู้ถึงความ
ส�าคัญของการก่อสร้างสีเขียว ซ่ึงได้รับการส่งเสริมจาก      
ภาครัฐ โดยได้ออกกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ      
ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างสเีขยีวรวมทัง้การประหยดั
พลังงาน เช่น QCVN 09: 2017/BXD อีกด้วย
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ฉลากเขียว - ความมุ่งมั่นในการทำาให้อินทรีเป็นผลิตภัณฑ์
สีเขียว 

เป้าหมายหลกัของบริษัทฯ ไม่เพยีงแต่ผลติวัสดกุ่อสร้างทีมี่
คณุภาพดทีีส่ดุแต่ต้องมีความยัง่ยนืมากทีส่ดุด้วย ผลติภณัฑ์
ปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองทกุความต้องการ
ตามมาตรฐานของการก่อสร้างอาคารเขียว เช่น LOTUS 
LEED และ GREEN MARK ซ่ึงท�าให้บริษัทฯ มีความภาคภมิูใจ
ทีผ่ลติภณัฑ์อนิทรีซเีมนต์ เวียดนาม เป็นผลติภณัฑ์กลุม่แรก
ในประเทศเวียดนามทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของฐานข้อมูลผลติภณัฑ์
สเีขยีว (Lotus Green Database) จากสภาอาคารเขยีวของ
เวียดนาม (Vietnam Green Building Council - VGBC) 
และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
นานาชาติของสิงคโปร์จากสภาอาคารเขียวของสิงคโปร์ 
(Singapore Green Building Council - SGBC)

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

การจัดซื้อจัดหาอัจฉริยะ

เป็นเวลากว่า 20 ปีที่บริษัทฯ ได้ ใช้ระบบ SAP ECC                
(Enterprise-resource-planning Central Component) 
ในการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ  ผ่าน
กระบวนการท�างานทีเ่ป็นมาตรฐานหลกั ด้วยการไม่หยดุน่ิง
ด้านนวัตกรรม ‘อนิทรี สมาร์ท’ (INSEE Smart) ซึง่เป็นระบบ
ที่อยู่บนพื้นฐานของ SAP HANA ได้รับการยกย่องว่าเป็น
ผู้น�าตลาดในด้านความสามารถในการจดจ�าฐานข้อมูล          
นับเป็นการตอบสนองทกุความต้องการแบบเบ็ดเสร็จในการ
สร้างสรรค์และน�ามาใช้งานของโปรแกรมใหม่ล่าสดุทีส่ามารถ
ท�างานได้เร็วตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงรวมไปถึงการวิเคราะห์
กรณีต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน

การผลิตสีเขียว

การเป็นธุรกิจสีเขียวมีความส�าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน การ
เป็นผู้บุกเบิกอย่างต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ
ก่อสร้างและบริหารจดัการกากของเสยีในภาคใต้ของประเทศ
เวียดนาม ท�าให้อินทรีซีเมนต์ เวียดนามยังคงเป็นบริษัทฯ  
ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเม่ือพิจารณา
ถึงกระบวนการด�าเนินงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อินทรี 
กรีน (INSEE Green) ไม่ใช่แค่เพยีงการลงทนุในเทคโนโลยี
การผลิตสีเขียวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนัก
ในการช่วยกันรกัษาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มพนักงานและชุมชน
ข้างเคยีงเท่าน้ัน แต่ยงัครอบคลมุไปถึงการสร้างความม่ันใจ
ว่าผลการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมจะต้องไม่เพยีงแต่เป็น
ไปตามที่กฎหมายก�าหนดเท่าน้ัน แต่ยังได้ตามมาตรฐาน
สากลอีกด้วย

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ มีการด�าเนินการทีส่อดคล้องกับข้อก�าหนดทาง
กฎหมายและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่
เก่ียวข้อง ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูก
ก�าหนดอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับห่วงโซ่ของค่านิยม
ทั้งหมดในองค์กรเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึง
ผู้บริโภค ด้วยระบบการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
การทดสอบค่ามาตรฐานต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอโดย       
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม 
มุ่งหวังให้เกิดผลการด�าเนินงานทางด้านสิง่แวดล้อมที่
เป็นเลศิและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ  มากทีส่ดุ 
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 การร่วมทนุคร้ังน้ีเป็นการรวมกันของความเชีย่วชาญ
ในการท�าตลาดท้องถ่ินทีเ่ยีย่มยอดและเครือข่ายในการกระจาย
สินค้าของกลุ่มชิปมงเข้ากับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของ
ปูนซเีมนต์ทีด่ทีีส่ดุของกลุม่บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวง วิสยัทศัน์
ของบริษัทฯ คือการเป็นองค์กรทีไ่ด้รับการชืน่ชมและไว้วางใจ      
มากทีส่ดุทีส่ามารถตอบสนองทุกความต้องการในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ของกัมพชูา บริษัทฯ มีก�าลงัหลกัเป็นพนักงานเพยีงแค่
ไม่ถึง 400 คนซึง่รวมไปถึงบุคลากรทีมี่ความเชีย่วชาญครอบคลมุ
ในสาขาต่าง ๆ  จากทัว่โลก

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้วยโรงงานปูนซีเมนต์ทีท่นัสมัยทีส่ดุแห่งหน่ึงของภมิูภาคน้ี 
ซ่ึงมีระบบและอปุกรณ์ต่าง ๆ  ทีมี่ความทนัสมัยและใช้เทคโนโลยี
ล่าสุดที่มาจากทั่วโลก โรงงาน Touk Meas ของชิปมงได้
ท�าการผลติปูนซีเมนต์ออกมาสองประเภท คอื ภายใต้ตราสนิค้า 
‘อูฐ’ (Camel) และภายใต้ตราสินค้าอินทรีเพชร ‘INSEE 
Diamond’ ด้วยกระบวนการผลติทีมี่การใช้พลงังานอย่างมี
ประสทิธิภาพท�าให้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมาในปริมาณที่น้อยมาก สอดคล้องทุกขั้นตอนกับ
มาตรฐานล่าสุดในระดับนานาชาติ
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ด้วยระบบการบริหารควบคุมคุณภาพที่ทันสมัยพร้อมด้วย
เคร่ืองมือและอุปกรณ์รุ่นล่าสุดที่ใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหา
ต่าง ๆ  ท�าให้ลกูค้าสามารถไว้วางใจได้ถึงคณุภาพของสนิค้าและ
บริการทีด่ทีีส่ดุส�าหรับทัง้ตลาดค้าปลกีและตลาดอตุสาหกรรม
ของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัตถุดิบ
ท้องถิ่นที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ตราอูฐ
ของบริษัทฯ เหมาะส�าหรับตลาดค้าปลีก ส่วนผลิตภัณฑ์      
ตราอินทรีเพชรเหมาะกับตลาดทางด้านเทคนิคของผู้ผลิต
วัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีสัดส่วนของการขายในตลาดทั้งสอง
ประเภทนี้อยู่ที่ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามล�าดับ

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ประเทศกัมพูชามีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหน่ึงใน
ภูมิภาคน้ีโดยมีอตุสาหกรรมก่อสร้างเป็นหน่ึงในปัจจยัหลกั
ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7 ในช่วง
สองสามปีทีผ่่านมา ธุรกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์ได้ประสบกับ
การเจริญเติบโตอย่างมากในทกุ ๆ  ประเภท ทัง้บ้านพกัอาศยั 
อาคารพาณิชย์ และการพัฒนาโครงการด้านสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ การลงทุนจากประเทศจีนยังคงเป็นปัจจัยหลักของ
การเจริญเติบโต โดยมีการประมาณการว่าการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในทศวรรษหน้าจะอยู่ที่
ร้อยละ 6-7 ต่อปี ด้วยจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วที่ประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี ท�าให้คาดการณ์ได้ว่า
ความต้องการใช้ปูนซเีมนต์จะมีการเจริญเติบโตทีแ่ขง็แกร่ง
ยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ  ไปน้ี ขณะที่ในด้านของอุปทานที่มีผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์หลัก ๆ  อยู่เพียงสี่รายภายในประเทศซึ่งมีก�าลัง
การผลิตรวมกันอยู่ที่ประมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 90 ของความต้องการใช้ภายในประเทศ

ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของปูนซีเมนต์
ทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 ถึง 26 และได้ลงทุนไป
ในการสร้างพนัธมิตรของคูค้่าและผู้มีส่วนได้เสยีอืน่ ๆ  ตลอดจน
พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง         
บริษัทฯ มีความต้ังใจอย่างมุ่งม่ันในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างเป็นรูปธรรม

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

โรงงานแห่งใหม่ที่ Touk Meas มีก�าลังการผลิตปูนซีเมนต์
ปีละ 1.7 ล้านตัน ได้เร่ิมด�าเนินการผลิตในปีแรกอย่างมี
เสถียรภาพและได้ผลผลติสงูกว่าทีค่าดการณ์ไว้ในเบ้ืองต้น 
ทีผ่่านมาโรงงานแห่งใหม่น้ีสามารถผลติปูนซีเมนต์เพือ่ตอบ
สนองความต้องการของบริษัทฯ ได้ถึงร้อยละ 75 ในขณะที่
ส่วนทีเ่หลอืได้น�าเข้ามาจากโรงงานของปูนซีเมนต์นครหลวง
ที่จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย ส�าหรับตลาดในพื้นที่ทาง          
ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ 

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่ม
ด�าเนินธุรกิจ บริษัท ชปิ มง อนิทรีซเีมนต์ คอร์ปอเรชัน่ 
ก็ได้รับการรับรอง ISO9001:2015 จาก Bureau 
Veritas Thailand Ltd. โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางที่
เป็นบรรทัดฐานและข้อก�าหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
ล่าสดุอย่างเคร่งครัด ในขณะเดยีวกันก็ยงัให้ความม่ันใจ
ในด้านการผลติทีแ่ขง็แกร่งทัง้ในด้านของตัวผลติภณัฑ์
และบริการต่าง ๆ ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ

ระบบใหม่ของบริษัทฯ ในการน�าความร้อนเหลอืใช้จาก
เตาเผาปูนซีเมนต์มาผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 7 เมกะวัตต์ 
ได้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานอย่างเต็มที่ 
รวมทั้งหน่ึงในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศที่มีก�าลังการผลิตขนาด 10 เมกะวัตต์
ซ่ึงจะท�าการติดต้ังเสร็จเรียบร้อยในช่วงกลางไตรมาสแรก
ของปี 2562 น้ีจะท�าให้สดัส่วนในการใช้พลงังานไฟฟ้า
ทดแทนของบริษัทฯ มีอตัราส่วนอยูท่ีม่ากกว่าร้อยละ 33

บริษัทฯ ได้ริเริ่มท�าโครงการเพื่อสังคมขึ้นมาประมาณ
หน่ึงปีก่อนทีโ่รงงานจะเร่ิมด�าเนินการผลติ ท�าให้สามารถ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดให้เกิดขึ้นกับ       
ผู้มีส่วนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง โดยเฉพาะชมุชน
ต่าง ๆ  ทีต้ั่งอยูร่อบโรงงานแห่งใหม่น้ีเพือ่ให้เกิดพฒันาการ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งความปลอดภัย การศึกษา และชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรวม

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี- 
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การเปลี่ยนแปลงส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เตรียมความพร้อมในการ 
ปรับตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงจากภายนอกทีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็ ท่ามกลางหลาย
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานทางธุรกิจทั้งปัจจัยบวก
และปัจจัยลบ เช่น การแข่งขันทางการตลาดภายในประเทศที่
รุนแรง การขยายการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในการจัดตั้ง
โรงงานปูนซเีมนต์ในประเทศเพ่ือนบ้าน พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต
ประจ�าวันและในธุรกิจมากขึ้น ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น การได้รับ
โอกาสด้านธุรกิจจากโครงการการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ 

ซ่ึงแนวทางส�าคัญในการจัดการด้านกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งส�าคัญ        
ในการวางแผนเพื่อสอดรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ
เสริมสร้างขดีความสามารถ และความได้เปรียบทางการแข่งขนั
ให้สงูขึน้ ตลอดจนมุ่งม่ันในพนัธกิจและด�าเนินงานตามวิสยัทศัน์
ของบริษัทฯ แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 จึงมุ่งเน้น
ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรและการด�าเนินงาน
ภายใต้แผนปรับปรุงธุรกิจโดยมุ่งเน้นในการเพิ่มรายได้จาก
ผลติภณัฑ์และการบริการของทกุธุรกิจในกลุม่บริษัทฯ การปรับ
โครงสร้างค่าใช้จ่ายตลอดจนลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร อีกทั้งมีการน�านวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจึงมีการปรับตัวใน 
สามแนวทางด้วยกันคือ

1. ปรับปรุงการท�างานของธุรกิจภายใน (Tradition) ให้ดีขึ้น
กว่าเดิม โดยเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ            
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
ในกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ       
การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าใน
ปัจจุบันและในอนาคต การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร
และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
สู่ระดับภูมิภาค 

2. ปรับตัวให้ทนักับสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป (Transition) 
เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
ได้ปรับยุทธวิธีให้หลากหลายแตกต่างกันไปโดยเน้นความ
ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้บริโภค
ที่ผันแปรไปตามยุคสมัยและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่หรือ
กลุ่มตลาด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ชนิดใหม่
และหลากหลายออกสูต่ลาด การขยายธุรกิจและบริการผนัง
ส�าเร็จรูป (Wall-Panel Solution) การขยายธุรกิจบริการ
ท�าความสะอาดส�าหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial 
Cleaning Services) และการบริหารจัดการขยะชุมชนจาก
หลมุฝังกลบอย่างเป็นมาตรฐานเพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทน
ในเตาเผาปูนซีเมนต์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
ไปสูธุ่รกิจบริการออกแบบและงานตกแต่งครบวงจร รวมถึง
การขยายธุรกิจกระบวนการบริหารจดัการการก่อสร้างด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (BIM)  

3. สร้างนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคต (Transformation) โดย
เน้นการสร้างแนวคิดและท�าในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจและแตกตัวโครงการทีมี่ศกัยภาพมาเป็น
ธุรกิจใหม่ อกีทัง้เป็นการพฒันาความสามารถของบุคลากร
อนัเกิดจากการพฒันาการออกแบบ การด�าเนินการบ่มเพาะ
น�าไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยในปี 2561 บริษัทฯ       
ได้ก่อตั้งกลุ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ (Growth Sprint) เพือ่ช่วย
ผลกัดนัให้เกิดมูลค่าเพิม่ให้แก่ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
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พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2561

พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2561

กลุม่บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวงในประเทศไทย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

สายงานการตลาดและการขาย

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์

ได้มีการเปิดตัวผลติภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชือ่ “อินทรเีพชรพลัส” 
ปูนซีเมนต์คุณภาพสูงส�าหรับงานโครงสร้าง ผนังส�าเร็จรูป 
และคอนกรีตผสมเสร็จขนาดย่อม ช่วยประหยดัเงินและเวลา
ในการท�างานให้แก่ผู ้ ใช้งานส�าหรับโรงหล่อขนาดเล็ก          
งานคอนกรีตทั่วไปและงานคอนกรีตทั่วไปขนาดย่อม 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

ในปีน้ี บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าหรับพื้น
อุตสาหกรรมและอาคารสูง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
งานพื้นอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้จัดหา/
ออกแบบไฟเบอร์และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในการพัฒนา
ผลติภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยเหลก็เพือ่เป็นทางเลอืกเพิม่เติมจาก
ผลติภณัฑ์พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเดิม และในส่วนของ
ผลติภณัฑ์คอนกรีตส�าหรับอาคารสงู บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ
ที่ปรึกษาระดับสากลและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพัฒนา
ผลติภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาคณุภาพสงูซ่ึงจะสามารถช่วยลด
โครงสร้างและน�้าหนักได้

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำาเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์อินทรีมอร์ตาร์ได้มีการเพิ่มเติมเพื่อสร้าง
ความหลากหลายของผลติภัณฑ์ให้กับลกูค้า คอื ปูนเกร้าท์   
ไม่หดตัวใช้ส�าหรับงานที่อยู ่อาศัย อุตสาหกรรม และ
โครงสร้างและระบบพื้นฐาน ซ่ึงมีคุณสมบัติไหลลื่นดีและ             
มีก�าลังอัดช่วงต้นสูง นอกจากน้ียังมีปูนซีเมนต์ทากันซึม        
ชนิดยดืหยุน่ ใช้ส�าหรับงานโครงสร้างทีต้่องทนน�า้ เช่น ห้องน�า้ 
ระเบียง สระว่ายน�า้

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

มาใหม่ในปี 2561 โดยมุ่งเน้นไปทีก่ารเพิม่ประสทิธิภาพการ
ท�างานและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างคุม้ค่า โดยได้มีการ
ต้ังเป้าทีจ่ะลดต้นทนุ 732 ล้านบาท นอกจากน้ียงัมีโครงการ 
INSEE Power Team plus ที่ช่วยสนับสนุนการลดต้นทุน
และไม่ซ�้าซ้อนกับโครงการ Butterfly plus 

 Digital Connected Plant Go-Live

โครงการ Digital Connected Plant มีความส�าคญัอย่างยิง่
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันของกิจการสระบุรี 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการด�าเนินโครงการ คอื การเพิม่รายได้
โดยการเพิม่ผลผลติ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง ลดระดบั
สินค้าคงคลัง และลดค่าใช้จ่ายการว่าจ้างผู้รับเหมา

 โครงการตดิตัง้หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิง้ 
ขนาด 12 เมกะวัตต์

K3 Waste Heat Recovery Power Plant Project เป็น
โครงการติดต้ังหน่วยผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 12 เมกะวัตต์ 
โดยใช้ลมร้อนเหลือทิ้งจากสายการผลิตที่สาม

 กิจการสระบุรี 4.0 # โครงการพัฒนาทักษะความรู้

เป็นการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
การแข่งขันเชิงธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการบูรณาการ          
ด้านการผลิตเชื่อมโยงกับเครือข่าย Internet link ของ
ระบบการผลิต 
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 เริ่มเปิดใช้งานระบบรับสินค้าปูนซีเมนต์ผงรูปแบบใหม่

สายงานโลจสิติกส์ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการพฒันา
กระบวนการและระบบการท�างานด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับระบบ Industry 
4.0 ซึ่งอ�านวยความสะดวกในการจัดส่งของผู้ประกอบการ
ขนส่งและลูกค้าปูนซีเมนต์ผงที่เข้ารับสินค้าที่ Cement 
Packing โรงงานสระบุรี

สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร

 โครงการ TITAN 

โครงการ TITAN (Transforming INSEE To Accelerate 
Now) มุ่งหวังที่จะสร้างองค์กรแห่งอนาคตส�าหรับกลุ่ม
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อให้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สนับสนุนขั้นตอน
การตัดสนิใจให้กระชบัมากขึน้ รวมถึงเพิม่ขดีความสามารถ
ของการจัดการภายในองค์กร 

 INSEE We’re Strong

INSEE We’re Strong เป็นโครงการที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพ
องค์รวมของพนักงานกลุม่บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวง โดยมี
การจดักิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 Internal Communications - One Team One Plan  

มีการยกระดบัประสทิธิภาพแผนงานของการสือ่สารภายใน
องค์กรของกลุม่บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวง โดยรวมแผนการ
สื่อสารที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานจากทุกหน่วยงาน       
ให้เป็นแผนเดียวกัน 

 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำา

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นมีการ        
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของ       
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสู่การเติบโตในสายอาชีพ 

โดยในปี 2561 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
ได้รับรางวัล Best Leadership Development Program 
for Middle Management Level จากงานประกวด Asia’s 
Training & Development Excellence Awards           
ประจ�าปี 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

 โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำาของผู้บริหาร         
ระดับสูง 

ในปีน้ีผู้บริหารบริษัทฯ จ�านวน 16 คน ภายใต้โปรแกรม
พฒันาสมรรถนะด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารระดบัสงู เข้าร่วม
หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาชั้นน�าระดับสากล         
สีแ่ห่ง ได้แก่ Jardines NUS INSEAD และ IMD วัตถุประสงค์
ของโปรแกรมน้ีนอกจากจะมุ่งเติมเต็มและพฒันาศกัยภาพ
ของผู้น�าทีเ่ป็นผู้บริหารระดบัอาวุโสแล้วยงัรวมถึงเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ ความร่วมมือและความพร้อมของบรรดาผู้น�า
ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ตลอดจนการสร้าง        
แรงขับเคลื่อนความคิดริเริ่มทางธุรกิจผ่านหลักสูตรต่าง ๆ 

 ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านช่องทางดิจิทัล 

ศนูย์การเรียนรู้อนิทรีพฒันาบทเรียนออนไลน์มากขึน้ในปีน้ี 
เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าระบบเพื่อค้นหาและเลือก
หลกัสตูรทีต้่องการฝึกอบรมได้ทกุที ่ทกุเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน 

 หลักสูตรปลูกฝังแนวคิดเชิงนวัตกรรม 

เปิดตัวกิจกรรม INSEE Innovation Forum ประจ�าปี 2561 
กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรให้กับ
พนักงานปูนอินทรี โดยตลอดกิจกรรมน้ีผู้เข้าร่วมงานจะ       
ได้รับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรม      
ชัน้น�าของประเทศ เพือ่สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับทศิทางของ
นวัตกรรม

 หลักสูตรพัฒนาความรู้และกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ 

หลกัสตูรพฒันาความรู้และกระบวนการผลติปูนซเีมนต์ เป็น
หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิต 
ปูนซีเมนต์ส�าหรับวิศวกรใหม่ หลกัสตูรดงักล่าวเป็นหลกัสตูร
ที่ได้รับรางวัล ATD ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลก เพื่อเปิดโอกาส
ให้วิศวกรใหม่พัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านเทคนิคและ         
ด้านทักษะความเป็นผู้น�า 

สายงานการขนส่ง

 เผยแพร่แนวทางการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีระดับภูมิภาค

จัดต้ังองค์ความรู้การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีของภายใน
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อน�าไปพัฒนาประยุกต์
ใช้ ในกลุ่มบริษัทฯ ทุกประเทศ
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 ประสิทธิภาพการจัดส่งที่ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการด้านขนส่งแบบใหม่  
น�ามาซ่ึงประสทิธิภาพการใช้งานรถขนส่งและการบริการทีด่ี
ยิง่ขึน้ ระบบปฏบัิติการใหม่น้ียงัจะเป็นรากฐานของการพฒันา
ต่อยอดในอนาคต รวมถึงกระบวนการท�างานเชิงอัตโนมัติ

 ระบบจีพีเอสใหม่

พัฒนาระบบจีพีเอสใหม่ซ่ึงเป็นตัวกลางในการติดต่อ
รวบรวมข้อมูลจีพีเอสจากรถของผู ้ ให้บริการขนส่งที่         
หลากหลายเข้ามาอยู่ในระบบเดยีว ซึง่จะสามารถเพิม่ความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม
สถานะสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

 พันธมิตรทางธุรกิจ

เติบโตพันธมิตรทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม พึ่งพาเพื่อประโยชน์ร่วมจากการลดการ           
สูญเปล่าจากการรองานและการขนส่งเที่ยวเปล่า ท�าให้ได้
ประโยชน์ทั้งในเชิงต้นทุนและการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

 ระบบราคาขนส่งแบบแปรผัน

ได้เร่ิมน�าเสนอรูปแบบราคาค่าขนส่งแบบแปรผันให้กับ
ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีตัวเลือกราคาที่แปรผันให้
ลูกค้าได้เลือกใช้หลากหลายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการ
จัดส่งสูงสุดและลดต้นทุน

 พัฒนาระบบการกระจายสินค้าในภาคใต้

ติดต้ังระบบจัดเก็บและขนถ่ายปูนซีเมนต์ที่ศูนย์กระจาย
สนิค้าสรุาษฎร์ธานีเพิม่เติม เพือ่รองรับการเติบโตของตลาด
ภาคใต้ในอนาคต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจ่าย
ปูนซีเมนต์ให้รวดเร็วมากขึ้น 

 ยกระดับความปลอดภัยในการขนส่ง

ปรับปรุงการฝึกอบรมการขับขี่ส�าหรับพนักงานจัดส่งให้ดี
ยิ่งขึ้น และประยุกต์ ใช้เคร่ืองมือติดตามเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการขับขี่และการจัดการความเหนื่อยล้า

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด

 ปรับเปลีย่นรูปแบบทางธุรกิจ จากผู้ผลติปูนซีเมนต์เทาเป็น
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว ฝ่ายการตลาดได้มีการ
ขยายช่องทางการขายในตลาดที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ขาวเป็นวัตถุดิบและผู้ ใช้งานทั่วไป โดยหลังจากที่ได้เร่ิม
ด�าเนินการ พบว่ามีอัตราการขายเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ          
เป้าหมายของบริษัทฯ 

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด

อินทรีคอนกรีต

 อินทรีคอนกรีตได้ขยายก�าลังการผลิตคอนกรีต โดยทั้ง       
ทางตรงและผ่านช่องทางแฟรนไชส์ อีกทั้งยังได้ท�าการ         
เข้าซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ที เค แฟลตฟลอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทชั้นน�าและเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพื้นคอนกรีตแบบ
ครบวงจร ทั้งน้ีเพื่อเป็นการต่อยอดจากธุรกิจคอนกรีต       
ผสมเสร็จที่มีอยู่แล้ว บริษัทฯ ได้ต้ังเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�า
ในการให้บริการด้านพืน้โรงงานอตุสาหกรรมแบบครบวงจร

อินทรีอะกรีเกต 

 การก่อสร้างโรงโม่หินโรงใหม่ที่สุพรรณบุรีได้เสร็จสมบูรณ์
ในปี 2561 ท�าให้มีก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้กว่า 2 ล้านตันต่อปี 
เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้าและสอดคล้องกับความ
ซับซ้อนของงานคอนกรีตที่มีมากขึ้นในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง ทางอนิทรีอะกรีเกตได้น�าเสนอคณุค่าต่อลกูค้าด้วย
การผลิตหินที่มีคุณภาพดีและการบริการที่มีคุณค่า

 โรงโม่หนิอนิทรีสพุรรณบุรีได้ติดต้ังสายพานล�าเลยีงวัตถุดบิ
จากหน้าเหมืองมายังโรงโม่หิน ท�าให้ลดจ�านวนการใช้           
รถบรรทกุขนส่งวัตถุดบิจากหน้าเหมือง ซ่ึงมีผลดต่ีอในการ
ลดปริมาณฝุ่นในอากาศ ลดความเสี่ยงในการใช้รถบรรทุก
ขนส่ง และลดต้นทนุในการล�าเลยีงวัตถุดบิในการจ่ายสนิค้า
จากปริมาณการจ่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว แต ่        
ช่วงเวลาจ่ายสินค้าระหว่างวันยังคงเดิม โรงโม่หินอินทรี
สุพรรณบุรีจึงได้พัฒนาระบบจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ ผ่าน
ช่องจ่ายสนิค้าทีพ่นักงานขบัรถขนส่งสามารถบริการตัวเองได้

 ริเร่ิมการประกอบธุรกิจทรายรูปแบบใหม่ เพื่อความม่ันคง
ในการจดัหาทรายให้กับอนิทรีคอนกรีตและลกูค้าอืน่ ๆ  ทัง้น้ี
แผนธุรกิจใหม่น้ียงัช่วยลดความเสีย่งในการลงทนุอย่างมาก

พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2561
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บริษัท คอนวูด จ�ากัด

 บริการครบวงจรจาก i-SERVICE ซึง่ได้ท�าการขยายการบริการ
ให้เป็น One Stop Service and Total Solution Provider 
โดยได้เพิม่บริการทีห่ลากหลายเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านในปัจจบัุน 
นอกจากน้ัน i-SERVICE by CONWOOD ยงัคงมุ่งเน้นลกูค้า
ในกลุ่มเจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ       
กลุ่มผู้รับเหมาที่ต้องการบริการที่เหมาะสมและการท�างาน
ที่ยอดเยี่ยม

 คอนวูด คลัเลอร์ เป็นนวัตกรรมผลติภัณฑ์สสีตูรน�า้ทัง้ระบบ 
ซึ่งประกอบไปด้วยสีสามชนิด ได้แก่ สีรองพื้น สีย้อม และ         
สีเคลือบใส เพื่อเข้ามาเติมเต็มและช่วยเพิ่มยอดขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของคอนวูด

 คอนวูด ดไีซน์ สเปซ เป็นแหล่งรวบรวมความคดิสร้างสรรค์
ส�าหรับการใช้ผลิตภัณฑ์คอนวูดทุกหมวดสินค้า รวมทั้ง        
ให้ค�าปรึกษาและการบริการการติดต้ังผลิตภัณฑ์คอนวูด  
อย่างครบวงจร โดยคอนวูด ดีไซน์ สเปซ ต้ังอยู่ที่อาคาร  
แอล 1 ศนูย์การค้าคริสตัล ดไีซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ากัด

 แผ่นผนังเสริมเหล็กพร้อมบริการติดตั้ง 

อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ได้เพิ่มบริการในการติดตั้งแผ่นผนัง
เสริมเหลก็พร้อมการรับประกันผลงาน เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ต้องการ
สนิค้าทีมี่คณุภาพสงูและความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ากัด

 เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการอุตสาหกรรม 

การเข้าซ้ือสนิทรัพย์บางส่วนในธุรกิจบริการท�าความสะอาด
อุตสาหกรรม ท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการ
ท�าความสะอาดในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครอบคลุม  
ผ่านการน�าเสนอบริการครบแบบ “one-stop-services”        
ให้กับลูกค้า และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากการท�าความ
สะอาดในกลุ่มอุตสาหกรรมส�ารวจและขุดเจาะน�้ามัน และ
ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า 

 สร้างพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อการเติบโตในภูมิภาค

การร่วมมือกับบริษัท Downstream Process & Services 
Sdn Bhd (UDPS) ท�าให้สามารถขยายตลาดในภูมิภาค 
พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในงานตรวจสอบและขจัดการ
ปนเป้ือนของสารปรอทในบริการภาคอตุสาหกรรม นอกจากน้ี 
อินทรี อีโคไซเคิล ยังได้ร่วมกับ UDPS ออกบูธในงาน “Oil 
& Gas Thailand 2018” ในช่วงเดือนกันยายน 2561 เพื่อ
น�าเสนอบริการท�าความสะอาดเชงิอตุสาหกรรมส�าหรับกลุม่
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงกลุม่ส�ารวจและขดุเจาะน�า้มัน 
ทัง้น้ี อนิทรี อโีคไซเคลิ ได้รับโอกาสให้ท�างานท�าความสะอาด
ภาคอุตสาหกรรมสองโครงการในประเทศมาเลเซียและ 
อนิโดนีเซีย ได้แก่ โครงการ Petronas RAPID Project และ 
โครงการ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

 ยกระดับสู่ความเป็นผู้นำาในการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความส�าเร็จในการด�าเนินงานบริการท�าความสะอาด       
ชิ้นส่วนจากการร้ือถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมขนาดใหญ่        
ด้านนอกชายฝั่ง ด้วยการวางแผนการท�างานอย่างละเอียด
รอบคอบและเป็นระบบ ท�าให้การท�างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อการด�าเนินงานของลูกค้า 
แสดงให้เหน็ถึงขดีความสามารถและความเชีย่วชาญในการ
ท�างานของอินทรี อีโคไซเคิล ที่ได ้รับการยอมรับทั้ง               
ในประเทศและภูมิภาค 

 การสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

อนิทรี อโีคไซเคลิ มุ่งม่ันในการประกอบกิจการทีเ่น้นการใช้
ทรัพยากรให้คุ ้มค่า และมีบทบาทส�าคัญในระบบนิเวศ
หมุนเวียน ในฐานะผู้ให้บริการได้จดัการของเสยีอย่างยัง่ยนื
ด้วยการเปลีย่นของเสยีให้เป็นเชือ้เพลงิและวัตถุดบิทดแทน 
ซ่ึงช่วยทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลใน
กระบวนการผลติปูนซีเมนต์ ทัง้น้ีได้ขยายเครือข่ายและสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านความยั่งยืน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
Plastic Coalition และเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด      
ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล และกิจกรรม Suez4Ocean

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด

 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์

อนิทรี ดจิติอล มุ่งปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานในระดบัภมิูภาค
ส�าหรับระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์           
(Cyber Security) เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุทางการใช้งาน
และควบคมุการใช้จ่ายให้มีประสทิธิภาพมากทีส่ดุของระบบ
ที่ใช้ ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการเตรียมและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมภายในและของบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงต่อไป
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 โครงการ Digital Connected Plant ของโรงงานที่สระบุรี  

อินทรี ดิจิตอล มีบทบาทส�าคัญในการจัดการการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่แข็งแกร่งและม่ันคงเพื่อ
รองรับระบบดิจิทัลใหม่ในโรงงาน 3 ที่สระบุรี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบ Digital Connected Plant สามารถท�างานได้อย่าง
ราบร่ืนและสามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจ เช่น       
การจดัการผู้รับเหมา ระบบความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของเคร่ืองจกัร (Machine Leaning) ระบบ Remote 
Operations Centers (ROC) และการตรวจสอบเคร่ืองจกัร
ด้วยระบบดจิทิลั เป็นต้น บริษัทฯ ก�าลงัขยายขดีความสามารถ
ของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการท�างานให้มีความแม่นย�าในการบ�ารุงรักษา
เครื่องจักรของโรงงาน

 การพลิกโฉมธุร กิจด ้ วยแนวคิดดิ จิทั ล  (D ig i ta l                        
Transformation)

อนิทรี ดจิติอล มีการจดัต้ังฝ่ายใหม่ ๆ  อาท ิฝ่ายการวิเคราะห์
ข้อมูล ฝ่ายการตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ และนวัตกรรม
ดิจิทัล นอกจากนั้นแผนงานปี 2562 อินทรี ดิจิตอล เริ่มต้น
พร้อมกับสายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพ
องค์กรเพื่อฝึกอบรมพนักงานให้รู้ถึงระบบดิจิทัลแบบใหม่ 
และพัฒนาพนักงานให้ความสามารถทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นเพื่อ
ยกระดบักระบวนการดจิทิลัไปสูก่ารตลาดดจิทิลั และช่องทาง
ดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การเป็นศูนย์กลางลูกค้าต่อไป

 กลยุทธ์การตลาดและการขายสินค้าในระบบดจิิทลั (Digital 
Marketing ad E-Commerce) 

อินทรี ดิจิตอล ได้จัดต้ังฝ่ายการตลาดดิจิทัลและการขาย
สินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มการสื่อสารทางการตลาดและ          
เพิม่ช่องทางการขายในระบบดจิทิลัของกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง อินทรี ดิจิตอลก�าลังเพิ่มยอดขายผ่านทาง
แพลตฟอร์มการสั่งซ้ือแบบออนไลน์ และผ่านทาง INSEE 
Connect ซึ่งเริ่มขายผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Lazada กับสินค้า 
Conwood และเร่ิมสร้างโอกาสในการขายผ่านเว็บไซต์
แคมเปญและการตลาดดิจิทัล โดยก�าหนดทิศทางการใช้
ประสบการณ์ดจิทิลัของลกูค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์โดยใช้การวิเคราะห์และการวัดผลข้อมูลให้ตรง
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุดอย่างต่อเน่ือง และให้มี
การสั่งซื้อมากขึ้นตามล�าดับ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

อินทรี ดิจิตอล ก�าลังเพิ่มความสามารถด้านการเก็บข้อมูล 
เพื่อช่วยบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในการน�าข้อมูลมา
ตัดสนิใจได้อย่างแม่นย�าและถูกต้อง รวมทัง้สามารถคาดการณ์

และวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ท�ารายงานได้อย่างชาญฉลาด โดยการ
เชือ่มต่อข้อมูลต่าง ๆ  ทัว่องค์กรเพือ่ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
ในปี 2561 เคร่ืองมือการรายงานข้อมูลที่ถูกพัฒนาโดย
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด สามารถช่วยบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง เพิ่มอัตราการส่งออกโดยการปรับสัดส่วนการ      
ส่งออกปูนซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในไตรมาสที่สี่ 
อยู่ที่ร้อยละ 35-40 

 การริเริ่มธุรกิจ อินทรี สมาร์ท

  มีการใช้ระบบ ERP ส�าหรับกลุ่มธุรกิจคอนกรีตและ 
อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
กระบวนการทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้มากที่สุด และส�าหรับ
เวียดนาม ได้เปิดใช้งาน INSEE Connect เพื่อให้ลูกค้า
สั่ งซื้อออนไลน ์ ซ่ึงสร ้างประสบการณ์การสั่ งซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากระบบอัตโนมัติแบบไม่มีรอยต่อ

  บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด ก�าลังพัฒนาระบบ SAP 
Global Trade Management (GTM) ส�าหรับบริษัท 
สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ากัด เพื่อปรับปรุงขั้นตอน
การท�างานให้ง่ายขึ้นผ่านทางระบบ SAP GTM และ
สามารถอนุมัติสัญญาผ่านทางมือถือ (SAP Fiori) ได้
สะดวกขึ้น

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในภูมิภาค

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด

 ประสบความสำาเร็จในด้านระบบโลจิสติกส์ที่ยอดเยี่ยม

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด ได้ยกระดับ
ในการให้บริการทางด้านโลจสิติกส์ในหลายมิติของการขนส่ง 
เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าปูนผงร่วมกันได้ทั้งทางเรือและ               
รถบรรทุกตลอดเส้นทาง ท�าให้การจัดส่งปูนผงเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 40 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 102 ในปี 2561 โดยการ
ปรับปรุงก�าหนดการจดัส่งให้ดขีึน้ เพิม่การจดัส่งในเส้นทาง
ระยะสั้นให้มากขึ้น และเพิ่มการจัดส่งในช่วงเวลากลางวัน

พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2561
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 มีประสิทธิภาพในการทำางาน

บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�างานของโรงงาน (OEE) ให้สูงขึ้นถึงร้อยละ 115 เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น 
โดยสามารถลดสัดส่วนปูนเม็ดที่ใช้ ในการผลิตปูนซีเมนต์
ลงได้จากร้อยละ 66.11 ลงเหลือ 63.1 โดยคิดค�านวณทุก
ปัจจัยทางต้นทุนของผู้ผลิตแล้ว TCO (Total Cost of       
Ownership) โดยน�ามาใช้เป็นสดัส่วนผสมมาตรฐานทีไ่ม่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการผลิต
กระแสไฟฟ้าภายในโรงงาน ได้มีการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า         
ต่อหน่วยผลติภณัฑ์ได้ ซ่ึงเกิดจากการดแูลอปุกรณ์เคร่ืองจกัร
ต่าง ๆ  ในเชิงป้องกันอย่างเข้มข้นท�าให้อยู่ในสภาพที่ดี   
พร้อมใช้งาน 

 พนักงานสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารบุคลากรของบริษัทฯ ได้ริเร่ิมแนวคิดเพื่อเพิ่ม
สมัพนัธภาพกับพนักงานโดยการจดักิจกรรมในหลากหลาย
โอกาสเพื่อให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น ซ่ึงมี
ผลท�าให้เกิดความร่วมมือในการท�างานได้ดียิ่งขึ้นทั้งใน
ระดับบุคคลและหน่วยงานท�าให้เกิดวัฒนธรรมในการ           
ร่วมมือกันท�างานไปทั่วทั้งองค์กร

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ากัด

 การขยายกำาลังการผลิตทีโ่รงงานปูนซเีมนต์ Galle

โรงงานปูนซีเมนต์แห่งใหม่ที่  Galle เป็นโรงงานบด
ปูนซีเมนต์ LOESHE ที่มีหม้อบดในแนวต้ังแห่งแรกของ
ประเทศศรีลังกาและเป็นการลงทุนขนาดใหญ่คร้ังแรกของ 
บริษัทฯ หลงัจากได้เข้าซ้ือกิจการในศรีลงักาของกลุม่บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ประเทศไทย โรงงานได้เร่ิมเดิน
เคร่ืองจักรในเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีก�าลังการผลิต        
ทัง้สิน้ 400,000 ตันปูนซเีมนต์ต่อปี การลงทนุในโครงการน้ี
รวมทั้งสิ้น 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และด้วยเคร่ืองจักร               
ที่มีคุณสมบัติพิเศษของโรงงานแห่งใหม่น้ีท�าให้บริษัทฯ          

มีความยืดหยุ่นในการท�าผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์เฉพาะกิจ     
ต่าง ๆ   ได้ เช่น ปูนซเีมนต์ผสมตะกรันเหลก็ อนิทรีเป็นลกูค้า
เพียงรายเดียวที่ใช้บริการของท่าเรือ Galle ในปัจจุบัน  
โครงการนี้ได้ท�าให้เกิดการว่าจ้างแรงงานโดยตรงประมาณ 
100 คนที่อยู่ในพื้นที่นั้น

 บริษัทฯ เข้าทำาตลาดในส่วนที่ต้องใช้ประสบการณ์และ     
ความเชี่ยวชาญสูง เช่น ปูนซีเมนต์ผสมและคอนกรีต
ประเภทต่าง ๆ  เน่ืองจากโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ  จะมคีวาม
ต้องการใช้ปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตที่มีคุณภาพสูง

 การลงทนุในระบบใหม่ทีเ่รยีกว่า X-Ray Diffraction (XRD) 

เคร่ืองมือน้ีท�าให้สามารถทดสอบตัวอย่างปูนซีเมนต์ได้มากขึน้
และน�าเทคนิคในการวิเคราะห์ที่ทันสมัยมาช่วยยกระดับ
คุณภาพของปูนซีเมนต์ ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ทางด้านนวัตกรรมและการน�ามาใช้ทีต้ั่งอยูท่ีเ่มืองพทุธาราม
ได้มีการติดตั้งเครื่องมือนี้เพื่อให้สามารถท�าการทดสอบได้
ปริมาณที่มากขึ้นและใช้ในการวิจัยด้วย

 อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา ได้แยกตัวออกมาเป็นบริษัท       
เอกเทศและมกีารบรหิารจัดการกากของเสียทางอุตสาหกรรม
ที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการ

ปัจจบัุนบริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกจิในสถานะตามกฎหมายของ
หน่วยงานทีแ่ยกตัวออกมาเป็นอสิระและเป็นบริษัทในเครือ
ของอนิทรีซเีมนต์ ลงักาทีเ่ป็นผู้ถือหุน้ทัง้หมด อนิทรี อโีคไซเคลิ 
ลังกา มีรูปแบบทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกบั
ความต้องการของลกูค้าและเป็นบริษัทฯ ทีมี่ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นหุ้น
ส่วนทางธุรกิจทีส่ร้างความสบายใจให้แก่คูค้่าในการท�าธุรกิจ

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด

 การแข่งขันเกรียงทอง (Golden Trowel Contest) 

อนิทรีซีเมนต์ เวียดนาม ได้จดัการแข่งขนัเกรียงทอง (Golden 
Trowel Contest) โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
และทกัษะของผู้รับเหมาก่อสร้าง นับเป็นการแข่งขนัทีจ่ดัขึน้
เป็นคร้ังแรกในอตุสาหกรรมน้ีทีช่่วยเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมา
ก่อสร้างได้มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน สร้างความ      
น่าเชื่อถือในผลงานและได้พัฒนาทักษะฝีมือ การแข่งขัน        
ได้รับการสนับสนุนอย่างดจีากเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ องค์กรทาง
วิชาชพี วิทยาลยัอาชวีะ และสือ่สารมวลชนในระดบัประเทศ
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พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2561

 สร้างเพื่อชีวิต (BUILD FOR LIFE) - กลยุทธ์ทางตราสินค้า
ระยะห้าปี

ต่อเน่ืองจากการปรับเปลีย่นตราสนิค้าทีป่ระสบความส�าเร็จ
จากโฮลซิมเป็นตราสนิค้าอนิทรีในปี 2560 บริษัทฯ มีความ
มุ่งม่ันที่จะเป็นที่หน่ึงในวงการวัสดุก่อสร้างที่สามารถ            
ตอบสนองทกุความต้องการของการก่อสร้างอย่างยัง่ยนืใน
ประเทศเวียดนามภายในปี 2564 ด้วยการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองในการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อ
ให้สามารถส่งมอบผลการด�าเนินงานทีด่ทีีส่ดุ และการน�าเอา
นวัตกรรมและความยั่งยืนมาร่วมกัน ท�าให้อินทรีซีเมนต์ 
เวียดนาม สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างระดับ
โลกที่มีนวัตกรรมและตอบสนองทุกความต้องการอย่าง
ยั่งยืนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 การประชมุเรือ่งโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ ประจำาปี 
2561

การประชมุเร่ืองโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ ประจ�าปี 
2561 - สร้างเพื่อชีวิต (BUILD FOR LIFE) จัดขึ้นโดยอินทรี
ซีเมนต์ เวียดนามร่วมกับกลุ่มบริษัทจาร์ดีน แมธทีสัน       
(Jardine Matheson Group) ซิก้า (ประเทศเวียดนาม) (SIKA 
Vietnam) สมาคมธุรกิจการค้าสหราชอาณาจักร (British 
Business Association) สมาคมธุรกิจการค้าฮ่องกง (HK 
Business Association) และคณะกรรมการอาคารเขยีวของ
เวียดนาม (Green Building Council of Vietnam) การประชมุ
คร้ังน้ีนับเป็นคร้ังแรกในอตุสาหกรรมทีมุ่่งเน้นไปทีโ่ครงการ
พัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และแนวโน้มในอนาคต   
การประชุมน้ีมุ่งหวังให้เกิดการสร้างความตระหนักในเร่ือง
ของแนวโน้มและทิศทางของการก่อสร้างอย่างยั่งยืนและ
การตอบสนองทกุความต้องการทางด้านสาธารณปูโภคของ
ประเทศเวียดนามผ่านการน�าเสนอข้อมูลจากผู้เชีย่วชาญ

 การแนะนำาวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิดของกลยุทธ์
ด้านตราสินค้า - สร้างเพื่อชีวิต

ในปี 2561 อินทรีซีเมนต์ เวียดนามได้แนะน�าผลิตภัณฑ์
หลายรายการที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้

คอนวูด

คอนวูด ได้มีการวางจ�าหน่ายในตลาดเวียดนามมานานกว่า 
10 ปี ภายใต้การด�าเนินงานของผู้แทนจ�าหน่ายหลายราย 
หลงัจากทีมี่การปรับเปลีย่นตราสนิค้ามาเป็นตราอนิทรี  บริษัทฯ 
ได้ปรับผลติภณัฑ์น้ีเข้าไปอยู่ในแผนกลยทุธ์ทางการขายโดย
มุ่งหวังที่จะเป็นผู้น�าในตลาดผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์  
ผลิตภัณฑ์น้ีประสบความส�าเร็จในการแนะน�าให้กับผู้แทน
จ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของปูนซีเมนต์ถุงในการประชุม
ประจ�าต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสมแห้ง (Drymix)

ผลติภณัฑ์ปูนซเีมนต์ผสมแห้งได้ประสบความส�าเร็จในการ
แนะน�าให้กับผู้แทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของปูนซเีมนต์
ถุงในการประชมุต่าง ๆ  ช่องทางการจดัจ�าหน่ายของผลติภัณฑ์น้ี
ได้พุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้รับเหมา
ก่อสร้าง อนิทรีซีเมนต์ เวียดนาม ได้จดังานแนะน�าผลติภณัฑ์
อย่างไม่เป็นทางการส�าหรับสนิค้าสองรายการในกลุม่น้ี คอื 
INSEE Wall Speed ซ่ึงเป็นมอร์ตาร์ที่ใช้ในการก่อฉาบทัว่ไป 
และ TileFix Plus เป็นมอร์ตาร์ที่ใช้ ในการปูกระเบื้อง

 การปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล

บริษัทฯ ได้มีการน�าเสนอแนวคิดของธุรกิจดิจิทัลใหม่         
สองรายการคือ Aixana.com และ Ebuild.vn เพื่อให้
สามารถมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคของอนิทรี ได้แก่ เจ้าของบ้าน
และผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ ๆ 
ให้เข้ามาสู่บริษัทฯ

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการก่อสร้างอย่างย่ังยืน
ในระดับมหาวิทยาลัย

อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
กว่า 40 คร้ัง ในหวัข้อการก่อสร้างอย่างยัง่ยนืในมหาวิทยาลยั
หลายแห่งทั่วประเทศ การประชุมน้ีนับเป็นโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของอินทรี       
รวมทั้งกระบวนการผลิตสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิก
เก่ียวกับกิจกรรมทางด้านการก่อสร้างอย่างยั่งยืน อินทรี
ซีเมนต์ เวียดนาม ได้ให้โอกาสแก่นักศกึษาทัง้หมดได้เรียนรู้
เกีย่วกับแนวโน้มของการก่อสร้างแบบยัง่ยนืผ่านหวัข้อต่าง ๆ  
ที่ผู ้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้างน�าเสนอ และด้วยการ   
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการน้ีบริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างให้
อนิทรีซีเมนต์ เวียดนาม เป็นบริษัทผู้บุกเบิกในอตุสาหกรรม
การก่อสร้างทีมุ่่งหวังในการเป็นทีห่น่ึงในวงการวัสดกุ่อสร้าง
ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างยั่งยืนใน
ประเทศเวียดนาม
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีนายพอล ไฮนซ์ 
ฮเูกนโทเบลอร์ เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะกรรมการอกี 4 ท่าน คอื 
นายวันชยั โตสมบุญ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล ดร.(กิตติมศกัดิ)์ 
ฮาราลด์ ลิงค์ และนายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้
ปฏบัิติหน้าทีแ่ละดแูลรับผิดชอบงานทีร่ะบุไว้ในกฎบัตร โดยจดัให้
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ทั้งนี้ นอกเหนือจากการควบคุม
ดูแลเพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ       
ชุดย่อย และระดับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
และสนับสนุนการบรรลวัุตถุประสงค์ด้านกลยทุธ์ของกลุม่บริษัท
ปูนซเีมนต์นครหลวงทีไ่ด้มีการก�าหนดไว้ ในปีน้ี คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนยงัคงเน้นให้ความส�าคญัเร่ืองการ
พฒันาบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพือ่มุ่งหวังให้องค์กรมีประสทิธิภาพ
สูงสุด และเพื่อเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของ
ตลาดภายในประเทศ รวมไปถึงการสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปสู ่ประเทศอื่นในระดับ
ภูมิภาค

โดยในปีน้ี ผลงานส�าคญัของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา                  
ค่าตอบแทนทีมี่ต่อกลุม่บริษัทฯ คอื การน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
เร่ืองการจัดต้ังคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง 
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจของ       
กลุม่บริษัทฯ ในระดบัภูมิภาค และเสริมสร้างความแขง็แกร่งของ
ศกัยภาพทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในตลาดภายในประเทศและ

ตลาดภมิูภาค รวมไปถึงยกระดบันโยบายการก�ากับดแูลกจิการ
และการควบคมุให้สอดคล้องกันทกุประเทศภายในกลุ่มบริษัทฯ  
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ท�างาน
ร่วมกับคอร์น เฟอร์รี่ เฮย์ กรุ๊ป บริษัทผู้ ให้ค�าปรึกษาแก่องค์กร
ชั้นน�า ในการจัดการประเมินสมรรถนะความเป็นผู้น�ารวมทั้ง
แผนพัฒนาให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อที่จะ       
เฟ้นหา สมรรถนะของผู้บริหารทีมี่ความรู้ความสามารถทีจ่�าเป็น
ต่อการด�าเนินงานตามแผนกลยทุธ์บริษัทฯ ให้ประสบความส�าเร็จ 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้จัดต้ังคณะผู้บริหารกลุ ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนยดึม่ันทีจ่ะท�างาน
เพื่อคงไว้ซ่ึงศักยภาพและประสิทธิผลขององค์กร ท่ามกลาง
สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง ผ่านการเฟ้นหาและส่งเสริม
ศกัยภาพ กลุม่ผู้น�าทีมี่ความสามารถให้เติบโตเป็นผู้น�าคณุภาพ
ในระดับแนวหน้าในวงการธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและภูมิภาคโดยรวมในอนาคต

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ       
ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 11 ก�าหนดว่า คณะกรรมการบริษัท
จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกนิ 
13 คน  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 12 คน ดังนี้

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน

   กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ (คิดเป็นร้อยละ 
33 ของคณะกรรมการบริษัท);

   กรรมการอสิระ 3 คน เป็นสมาชกิของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ;

   กรรมการ 4 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ             
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยง; และ 

   กรรมการ 5 คน เป็นสมาชกิของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

  รายชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่            
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ นายชัชชน รัตนรักษ์  
นายวันชัย โตสมบุญ และนายศิวะ มหาสันทนะ สองใน
สี่คนลงนามร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ
เพื่อท�าการผูกพันบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

 โครงสร้างการจัดการ

Group Internal Audit
and Compliance
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คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์  ประธานกรรมการ

2. นายชัชชน รัตนรักษ์ กรรมการ

3. นายวันชัย โตสมบุญ กรรมการ

4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ

5. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ กรรมการ

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
(เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางชฎาภรณ์             
ฐิติสวัสดิ์ Head of Internal Audit)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง

1. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ ประธาน

2. นายเต็ง เว อัน เอเดรียน กรรมการ

3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ

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

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
(เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ได้แก่ นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง รองประธานอาวุโส          
สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร)
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รายชื่อคณะกรรมการ

จำานวนครั้งที่มาประชุม / จำานวนครั้งที่มีการประชุม

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาล 
และความเสี่ยง

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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 -

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายศิวะ มหาสันทนะ 6/6 - - -

จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในปี 2561 มีดังนี้

โครงสร้างการจัดการ

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

2.  ผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวน 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 
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3. เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลบัญชี

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังนางภัชฎา หม่ืนทอง 
ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบริษัท โดยปฏบัิติหน้าทีต่ามทีไ่ด้
ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 
และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคบับริษัทฯ มติคณะกรรมการ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้าน        
การก�ากบัดแูลในการด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมาย การด�าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมผู้ถือหุ ้น ติดต่อประสานงานกับ        
หน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ ้น ติดต่อประสานงานกับ       
หน่วยงานที่ก�ากับดูแล เช่น ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และดแูลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานทีก่�ากับดแูลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎหมาย จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล: นางภัชฎา หมื่นทอง อายุ: 52 ปี 
ต�าแหน่ง: เลขานุการบริษัท แต่งตั้ง: 24 กรกฎาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร: ไม่มี

กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายศิวะ มหาสันทนะ

รองประธานอาวุโส

สายงานการตลาด
และการขาย

นายมนตรี นิธิกุล นายจันดานา ลิยานาเก นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง นายอมรศักดิ์ โตรส นายพอล โจเซฟ เฮย์ส

รองประธานอาวุโส

สายงานการเงิน
และการควบคุม

รองประธานอาวุโส

สายงานกิจการสระบุรี

รองประธานอาวุโส

สายงานการจัดส่งสินค้า

รองประธานอาวุโส

สายงานการบริหารบุคลากร
และประสิทธิภาพองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา 
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ท�างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
     จ�ากัด (มหาชน) (ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)
2559 - 2560  ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักบริหารงานกรรมการ
     และผู้ถือหุน้ ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) 
     (ธุรกิจธนาคาร)
บริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท เอเบิลพริมพ์ตัน จ�ากัด  
     (ธุรกิจให้ค�าปรึกษากฎหมาย)
2560 - ปัจจุบัน ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท คมัปะนี เซเครทแทรี 
     จ�ากัด (ธุรกิจให้ค�าปรึกษาด้านงานเลขานุการ
     บริษัท)
2555 - 2559  ผู้อ�านวยการฝ่ายบรรษัทภบิาล บริษัท บ๊ิกซี ซเูปอร์
     เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) (ธุรกิจค้าปลกี-ให้เช่า
     พื้นที่)
ประวัติการอบรม:
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลกัสตูร Director Accreditation Program Big C ปี 2558
- หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide ปี 2555 
โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลกัสตูรกฎหมายและการปฏบัิติหน้าทีส่�าหรับเลขานุการบริษัท 
โดย Holcim 
- หลักสูตรการบริหารจัดการ ปี 2550 ส�าหรับผู้บริหาร 
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์ 

 โครงสร้างผู้บริหาร
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โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ ได้แต่งต้ังนายเกษม มาไกรเลิศ ซ่ึงมีคุณสมบัติ        
ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. ให้ท�าหน้าที่
ผู ้ควบคุมดูแลบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่จัดท�าบัญชีแสดง         
ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน จดัท�างบการเงินและจดั
ให้มีการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้ตรวจบัญชทีีไ่ด้รับอนุญาต 
จัดส่งรายงานทางบัญชีให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบ
สูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลบัญชี
ชื่อ-สกุล: นายเกษม มาไกรเลิศ อายุ: 45 ปี
ต�าแหน่ง: Head of Group Accounting and Shared Services
แต่งตั้ง:  1 กรกฎาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา: 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการเงิน (หลกัสตูรนานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ท�างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน Head of Group Accounting and Shared 
     Services บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
     (มหาชน) (ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)
2556 - 2556  Corporate Finance Department Manager
     บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
     (ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)
2554 - 2555  Business Analysis and Process Improvement 
     Department Manager บริษัท ปูนซีเมนต์
     นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) (ธุรกิจผลติปูนซีเมนต์)
2556 - 2560  ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน บริษัท อตัิลไทย
     วิศวกรรม จ�ากัด (ธุรกิจวิศวกรรม)
2553 - 2554  ผู้จดัการฝ่ายเงินทนุเพือ่การพาณชิย์ บริษัท ดอิาจโิอ 
     โมเอท็ เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (ธุรกิจ
     เครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
บริษัทอื่น
2556 - 2560  กรรมการผู้จัดการ บรษิทั อิตลัไทยวศิวกรรม 
     สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ�ากัด (ธุรกิจ
     วิศวกรรม)
ประวัติการอบรม: 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
Directors Certification Program รุ่นที่ 228 (DCP) 
ปี 2559

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยน้ัน คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น 
ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัทฯ บรรทัดฐานของ
ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกระท�าโดยโปร่งใส 
ตามหลกัการทีไ่ด้รับอนุมัติจากทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ โดยผู้ถือหุน้
ได้อนุมัติหลกัการใหม่ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ในการประชมุสามัญประจ�าปีผู้ถือหุน้ คร้ังที ่25 วันที่ 
30 มีนาคม 2561 ดังน้ี

“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน 
และโบนัส การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏิบัติตาม      
หลกัการต่อไปน้ี  นับจากวันทีไ่ด้รับอนุมัติจากทีป่ระชมุผู้ถือหุน้
เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน คณะกรรมการบริษัท           
จะได้รับค่าตอบแทนรายเดอืน ภายในกรอบวงเงินเพือ่การน้ี
ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พจิารณา
การจัดสรร 

โบนัสกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจ�าปี
ในจ�านวนไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพจิารณา
การจดัสรรระหว่างกันเอง 

เจ้าหน้าทีห่รือพนักงานของบริษัทฯ ซึง่ได้รับเงินค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์อืน่ใดในฐานะทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีห่รือพนักงาน
ของบริษัทฯ หากได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการสามารถรับ      
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืนหรือโบนัสกรรมการได้ด้วย”

โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนข้างต้น มีรายละเอียด 
ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ ได้รับค่าตอบแทน       
รายเดอืน เดอืนละ 100,000 บาท โดยประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
200,000 บาท และ 150,000 บาท ตามล�าดับ
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รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2561

โบนัส
ประจำาปี 2560
จ่ายในปี 2561 

รวมเงินค่า
ตอบแทนทั้งหมด
ที่จ่ายในปี 2561

(บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

และความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหา และ
พิจารณา

ค่าตอบแทน  

 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

กรรมการอิสระ 

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

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

 รวม 2,499,700 29,261,700

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินส�าหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 

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

 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย   
ได้รับค่าตอบแทนเพิม่ตามความรับผิดชอบทีเ่พิม่ขึน้ ดงัน้ี

  (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับค่าตอบแทนรายเดอืน เดอืนละ 150,000 บาท 
และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดอืน 
เดือนละ 100,000 บาท

  (2) คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสีย่ง ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้ รับ               
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท และ
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้ รับ               
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 60,000 บาท

  (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท 
และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 60,000 บาท



63บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างการจัดการ

กลุ่มบริษัทฯ
ณ สิ้นปี 2559

จำานวนพนักงาน
(คน)

ณ สิ้นปี 2560
จำานวนพนักงาน

(คน)

ณ สิ้นปี 2561
จำานวนพนักงาน

(คน)

สายงานด้านการผลิต 3,202 3,553 3,383

สายงานด้านการจัดส่ง 492 664 544

สายงานด้านการตลาด และงานขาย 640 815 801

สายงานด้านการเงินและการควบคุมธุรกิจ 258 227 269

สายงานอื่น ๆ 467 643 703

รวม 5,059 5,902 5,700

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินส�าหรับคณะผู้บริหาร รวม 6 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85 ล้านบาท ซ่ึงรวมเงินเดือนและเงินรางวัลประจ�าปี          
2561 แล้ว 

สิทธิประโยชน์อื่น

กรรมการ: ไม่มี 

ผู้บริหาร: ได้แก่

 เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ มีจ�านวนทั้งสิ้น 4.8 ล้านบาท

 เงินสมทบส�าหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ให้กับคณะผู้บริหาร มีจ�านวน 500,000 บาท และได้จัดหา
รถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

5. บุคลากร 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ (รวมทัง้บริษัทย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ) มีพนักงานประจ�าทัง้หมดจ�านวน 5,700 คน บริษัทฯ ได้
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 4,884,055,080 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน 

จ�านวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ทกุคน 
ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานที่ส�าคัญที่สุดของ
ความยั่งยืนและการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความส�าเร็จ
และการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีค่านิยม
และสมรรถนะทีส่อดคล้องกับทศิทาง เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในระดับภูมิภาค และการตอบสนองต่อการเติบโต
ตามสายอาชพีของพนักงาน ดงัน้ันบริษัทฯ จงึมุ่งเน้นการพฒันา
และปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีภาวะผู้น�า 
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทกัษะการปฏบัิติงาน การคดิริเร่ิม
และการจดัการทีท่นัสมัยตามมาตรฐานระดบัสากลทีส่อดคล้อง
กับงานในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเตรียมพร้อมส�าหรับ        
การเติบโตของพนักงานเพือ่น�าพาองค์กรสูก่ารเป็นผู้น�าด้านธุรกิจ
วัสดุก่อสร้างทั้งภายในประเทศและภาคพื้นเอเชียในอนาคต 

นอกจากน้ีกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยงัส่งเสริมการท�างาน
เป็นทีมและมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
อยูร่่วมในชมุชนด้วยความช่วยเหลอืเก้ือกูล ใส่ใจในความปลอดภยั
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม  
ทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
และเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู ่การแข่งขัน       
สร้างสิ่งที่ดีที่สุดและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับพนักงานทุกคน 
องค์กร และสังคม

แนวทางและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร

ศูนย์การเรียนรู้อินทรี (INSEE Academy) ภายใต้สายงาน         
การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People and 
Organizational Performance) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงซึง่ครอบคลมุแผนระยะสัน้และระยะยาวในการพฒันา
บุคลากรของธุรกิจปูนซีเมนต์ และบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกตเพื่อการก่อสร้าง ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม คอนวูด ธุรกิจ
คอนกรีตมวลเบาอนิทรี ซุปเปอร์บล๊อก ธุรกจิการจดัการพฒันา

เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน ธุรกิจด้านบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม อินทรี อีโคไซเคิล และธุรกิจระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินทรีดิจิตอล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่าน
หลกัสตูรทีห่ลากหลายและสร้างโครงสร้างพืน้ฐานด้านการเรียนรู้
เพือ่สนับสนุนการฝึกฝนพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างยัง่ยนื

ด้วยความเชื่อม่ันในการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
จติส�านึก ความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้ หลกัการ 
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ เพื่อน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งงาน ให้เกิดผลงาน
ที่บรรลุเป้าหมายเกินความคาดหวังอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงให้
ความส�าคญัในการพฒันาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้ทีท่นัสมัย 
สอดคล้องกับทศิทางของธุรกิจและเหมาะกับกลุม่พนักงาน และ
หลกัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 70-20-10 ทีมุ่่งเน้นการพฒันาการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร (Experienced Learning / On the Job Practice -70) 
การสอนงาน (On the Job Coaching -20) การเรียนรู้ ใน
ห้องเรียนและการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง (Classroom and 
Self-Learning -10) ซ่ึงบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทกุที ่ทกุเวลา ทีต้่องการให้มากทีส่ดุผ่านระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning Management 
System ซ่ึงพนักงานสามารถเข้าระบบเพื่อค้นหาและเลือก
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 
ซ่ึงมีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้ ใน
รูปแบบห้องเรียน การฝึกปฏบัิติ บทเรียนออนไลน์ (E-learning) 
นอกจากน้ีบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ขององค์กร รวมถึงการแลกเปลีย่น 
แบ่งปันและจัดเก็บความรู้ที่ส�าคัญ (Critical Knowledge) 
ภายในองค์กรเพื่อการน�าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็น
รากฐานของการน�าไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ที่เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

ทั้งน้ี ได้มีการก�าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในทุกระดับต้ังแต่
พนักงานระดบัปฏบัิติการ พนักงานบังคบับัญชาระดบัต้น ระดบักลาง 

กลุ่มบริษัทฯ
งบการเงินรวม

2559 2560 2561

จ�านวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 5,059 5,902 5,700

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (บาท) 4,053,673,347 4,956,805,549 4,884,055,080

 จ�านวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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โครงสร้างการจัดการ

และระดับสูง โดยด�าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงาน ครอบคลุมต้ังแต่โปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหม่ 
(Induction & On-boarding Program) โปรแกรมพัฒนา          
ผู ้บริหารตามระดับการบังคับบัญชา (Management &          
Leadership Development Program) โปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะด้านภาวะผู้น�า (Leadership Competencies              
Development Program) ส�าหรับพนักงานทกุระดบั โปรแกรม
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช 
(Coaching & Performance Improvement Program) 
โปรแกรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิคและวิชาชีพ
ตามสายงานหลัก (Technical & Functional Skills                           
Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (OH&S and                 
Sustainable Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรม
ด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Development        
Program)  รวมถึงโปรแกรมการพัฒนาจิตส�านึกด้านคุณธรรม 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct &       
Compliance Program) 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในด้าน
ภาวะผู้น�า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจัดการ
ธุรกิจให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
และในต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นตามแผนการเติบโตในสายอาชีพ 
(Career Development) หรือแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน 
(Succession Plan) ทัง้น้ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายพฒันาระบบ 
และแนวทางการประเมินกลุ่มพนักงานผู้มีความสามารถและ
ศกัยภาพทีจ่ะเติบโตขึน้สูต่�าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู ในต�าแหน่ง
ส�าคญัของสายงานต่าง ๆ  ในองค์กร เพือ่วางแผนพฒันารายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ให้มีความพร้อมในการ
ขึ้นสู่ต�าแหน่งตามช่วงเวลาและความจ�าเป็นทางธุรกิจ ได้แก่       
การขยายการเติบโตของธุรกิจ หรือการเกษียณอายขุองผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นต้น โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีร่วมกับหน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องในสายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพ
องค์กร และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนา           
ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง (Leadership Development 
Program: LDP) โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านภาวะผู้น�า และ        
การจดัการให้กับบุคลากรกลุม่เป้าหมาย โดยการพฒันาโครงการ
ร่วมกบัสถาบนัการศกึษาชั้นน�า ทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ 
INSEAD, NUS, IMD, Sasin และยังมีการพัฒนาในรูปแบบ        
อื่น ๆ ได้แก่ โครงการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) 
โครงการพฒันาผลการปฏบัิติงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช 
(Operational Performance Improvement: OPI Coach) 
โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานในต่างประเทศ (Employee             
Exchange Program: EEP) ศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนา 

(Assessment Center for Development) การมอบหมายให้
เป็นผู้บริหารโครงการส�าคัญขององค์กร (Corporate Project 
Assignment) การสนับสนุนให้ศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือ
องค์กรชัน้น�ารวมถึง Startup ที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่ 
ยอดเยีย่มในหลากหลายธุรกิจรวมทัง้การบริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ 
ทัง้ภายในและต่างประเทศ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาเป็นความจ�าเป็นในทุกระดับ          
ไม่เพยีงแต่ระดบัผู้บริหารเท่าน้ัน บริษัทฯ ยงัให้ความส�าคญัในการ
พฒันาพนักงานระดบัปฏบัิติการ ทีถื่อเป็นก�าลงัหลกัซ่ึงเป็นส่วน
ส�าคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านสายการผลิต สายการขาย และ
การจัดการด้านขนส่ง รวมถึงพนักงานในสายงานสนับสนุน        
การด�าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ  โดยศนูย์การเรียนรู้อนิทรีได้ร่วมกับ
ผู้บริหารในสายงานเพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ระดับสายงาน 
(Functional Academy) เพือ่พฒันาทกัษะเฉพาะสายงานให้แก่
พนักงานผ่านรูปแบบการอบรมพัฒนาและสิ่งแวดล้อมด้านการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการก�าหนดหลักสูตรฝึกอบรม
มาตรฐานและหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะ
ทัง้ภายในองค์กร และส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันทาง
วิชาชีพเฉพาะจากภายนอกเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าพนักงานทุกคนมี
ความรู้และทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการปฏบัิติงานตามหน้าทีรั่บผิดชอบ
ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและ
มาตรฐานทีก่�าหนด เพือ่ให้ทกุผลติภณัฑ์และการบริการส่งมอบ
ถึงมือลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ บุคคล และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังสนับสนุนการเรียนรู้และการแบ่งปัน
ประสบการณ์ และการปฏิบัติร่วมกันกับปราชญ์ชุมชน ผู้น�าใน
สาขาต่าง ๆ ภายนอกองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ      
รวมถึงสื่อต่าง ๆ ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ            
การบริหารงาน การบริหารบุคลากร และการเป็นผู้น�า ที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการด�าเนินชีวิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม        
เป็นแบบอย่างที่ดี ต้ังอยู่บนความเชื่อและค่านิยมที่ถูกต้อง          
น�าไปสู ่ความส�าเร็จความเจริญก้าวหน้าขององค์กร สังคม 
ประเทศชาติโดยรวม ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวถือเป็น      
ส่วนหน่ึงที่บริษัทฯ พยายามส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ในองค์รวม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ขยายกรอบ
ความคดิและมุมมองทีก่ว้างขวางในการบริหารงานและบุคลากร 
ทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมสมัพนัธภาพและการประสานความร่วมมือ
ที่ดีซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงกับ
ชุมชนและสังคม
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จำานวนชั่วโมงอบรมในห้องเรียนต่อคนต่อปี
(ไม่รวมชั่วโมงการเรียนรู้ผ่านการโค้ช การสอนงาน

และฝึกปฏิบัติหน้างาน)
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

พนักงานและผู้บริหาร 49.51 32.08 26.84

หมายเหตุ 
โดยในปี 2561 ศูนยก์ารเรยีนรูอ้นิทรไีดว้างแผนการพัฒนาทีเ่น้นการน�าไปใช ้ผ่านการโคช้ การสอนงานและฝึกปฏิบติัหน้างานมากกว่าการเรยีนรู้ ในหอ้งเรยีน จึงไม่สามารถบนัทึก
เป็นจ�านวนชั่วโมงได้ ส่งผลให้จ�านวนชั่วโมงอบรมที่บันทึกได้ต่อคนต่อปีน้อยลง 

หมายเหตุ 
หลายปีที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้อินทรีมุ่งเน้นสร้างความสามารถของ “People Developer” เช่น การสอนงานของหัวหน้างาน ศูนย์การเรียนรู้ระดับสายงาน ผู้ฝึกสอนภายใน           
ผู้เชีย่วชาญ และผู้จดัการความรู้ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จงึท�าให้บริษัทฯ สามารถลดการพึง่พาผู้เชีย่วชาญจากภายนอกบริษัทฯ ส่งผลดต่ีอการลดค่าใช้จ่ายอบรมและพฒันาพนักงาน
ได้อย่างชัดเจน  

*ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

*ไม่รวม พีที คอนวูด อินโดนีเซีย, บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด, บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ากัด และบริษัท สยาม ซิตี้ 
ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด

ค่าใช้จ่ายอบรมและพัฒนา ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

พนักงานและผู้บริหาร เฉลี่ยต่อคนต่อปี 20,350.61 6,558.92 8,891.35

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี* 80,303,499.16 23,474,385.06 32,195,601.69

หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

หน่วย: บาท

สรุปข้อมูลการพัฒนาพนักงาน 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้อินทรีได้จัดการฝึกอบรม
และพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ดังนี้

1) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้น�า (Leadership Development 
Program) และหลักสูตรพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่       
ผู้บริหารระดบัสงู (Transitional Development Program) 
จ�านวน 17,977.62 ชั่วโมง

2) กลุม่หลกัสตูรพฒันาด้านเทคนิคและสายวิชาชพี (Technical/
Functional Skills Development Program) จ�านวน 
58,251.92 ชั่วโมง

3) กลุ ่มหลักสูตรพัฒนาพนักงานใหม่ (Induction & 
On-boarding Program) จ�านวน 6,310.32 ชั่วโมง

4) กลุม่หลกัสตูรด้านความปลอดภัยและการพฒันาเพือ่ความ
ยัง่ยนื (OH&S and Sustainable Development Program) 
จ�านวน 16,212.6 ชั่วโมง

5) กลุ่มหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency 
Development Program) จ�านวน 1,245.9 ชั่วโมง  

6) โดยเป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ผ่านระบบ Digital Learning 
จ�านวน 1,314 ชั่วโมง
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รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่งต่อผู้ถือหุน้

ในสภาวการณ์ปัจจบัุน ความเสีย่งและการบริหารความเสีย่งเป็น
องค์ประกอบส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการในการท�าให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง และสร้าง
ความยั่งยืนให้กับองค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
ชดัเจน และสามารถบริหารความเสีย่งได้ตามความเหมาะสมต่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะถือหุน้โดยตรงหรือโดยทางอ้อม 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 155 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้มี
มติให้แต่งต้ังคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง (GRC) 
โดยให้บริหารงานต่อเน่ืองจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
ความเสี่ยงและการก�ากับดูแลกิจการ (GRCC) เพื่อมุ่งเน้นการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างสูงสุด ส่วนงาน
ด้านการก�ากับดูแล ได้ส่งมอบให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบ 
(AC) เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ 
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย      
ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการธรรมาภบิาล
และความเสี่ยง (GRC) ประกอบด้วยนายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ 
เป็นประธาน และกรรมการอกี 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชยั โตสมบุญ  
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล และนายเต็ง เว อนั เอเดรียน

ใน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและ     
การก�ากับดูแลกิจการ (GRCC) และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสีย่ง (GRC) ได้ปฏบัิติหน้าที ่ดแูลรับผิดชอบงานทีร่ะบุ
ไว้ ในกฎบัตร โดยได้ด�าเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 คร้ัง เพื่อ
ก�าหนดทิศทางและก�ากับดูแลกิจการ สอบทานการบริหารและ
การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัธุรกิจ ตามกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติสากล อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ              
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยงได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนและให้ข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อที่จะช่วยให้สามารถจัดท�าแผน
ควบคุมการจัดการกับความเสี่ยงที่ส�าคัญได้ตามล�าดับ รวมทั้ง
ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารติดตามและรายงานโครงการใด ๆ 
ทีมี่ความเสีย่งทีส่�าคญัต่อบริษัทฯ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้ทกุหน่วยงาน
ม่ันใจว่าธุรกิจสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง และสอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ัน     
คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสีย่ง (GRC) ยงัมีส่วนร่วม
ในการผลกัดนัให้องค์กรก้าวไปสูวั่ฒนธรรมความปลอดภยัแบบ
พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน (Safety Interdependent 
Culture) และยังให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานระดับ
บริหารอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ นโยบาย และสามารถปฏิบัติหน้าที่       
ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย 

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการบริษัท            
จดทะเบียน (CGR) ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ในระดบั “ดเีลศิ” ต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 3 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง (GRC) ยังคงมุ่งมั่น
ก�ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่
ไปกับการด�าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภบิาลในการด�าเนินธุรกิจ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
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1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน           
จึงได้ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นในทุกระดับ
ขององค์กรมาโดยตลอด ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท        
คณะผู้บริหาร จนถึงระดับปฏิบัติงาน และเพื่อด�ารงความ
เป็นบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน และยกระดับการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น คณะกรรมการ
บริษัทมุ่งทีจ่ะก�ากับดแูลกิจการเพือ่ให้น�าไปสูผ่ล (governance 
outcome) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้และมี                       
ผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบระยะยาว          
(Competitiveness and performance with long-term 
perspective) โดยจะต้องประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
เคารพสทิธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้และผู้มีส่วนได้เสยี 
(Ethical and responsible business) เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Good corporate citizenship) และที่ส�าคัญต้องท�าให้
บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 
(Corporate resilience) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคญัในการสร้าง
และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันในจริยธรรม และ
ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น�าในการก�ากับดแูล
กิจการมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัทได้จดัท�านโยบายการก�ากับดแูลกิจการ
ในปี 2558 โดยแสดงถึงหลักการและแนวทางในการก�ากับ
ดูแลกิจการและแนวทางการด�าเนินงานเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้น�า เป็นผู้ริเร่ิมและ        
มีส่วนร่วมในการก�าหนดกรอบในการจัดท�านโยบาย และ
มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง 
(ชื่อเดิมคือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและ
ก�ากับดูแลกิจการ) เป็นผู้พิจารณาทบทวนในรายละเอียด
ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายดงักล่าว

บริษัทฯ เชือ่ม่ันว่านโยบายการก�ากับดแูลกจิการเป็นเคร่ืองมือ
ทีแ่สดงให้เหน็ถึงการมีระบบบริหารจดัการทีมี่ประสทิธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจะน�าบริษัทฯ ไปสู่
ความม่ันคงเจริญก้าวหน้าและส่งเสริมการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็น
อย่างดแีละยดึม่ันมาโดยตลอดว่าในการก�าหนดความส�าเร็จ
ของการด�าเนินกิจการน้ัน ต้องค�านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป ็นส�าคัญนอกเหนือจาก                   
ผลประกอบการทางการเงิน

นโยบายการก�ากับดแูลกิจการฉบับน้ีใช้บังคบักับคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ทุกแห่งด้วยอันเป็นสิ่งที่แสดงถึงหลักการและแนวทาง            
ในการด�าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ทุกคนในองค์กร
ยึดถือปฏิบัติ 

นอกจากนโยบายการก�ากับดแูลกิจการแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business 
Conduct) โดยฉบับทบทวนล่าสุด ตามความเห็นชอบและ
น�าเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสีย่ง คอื
ปี 2560 มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์  
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ม่ันใจว่า กรรมการ         
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุม่บรษิทัปนูซเีมนต์นครหลวง
ทัง้หมดปฏบัิติหน้าทีก่ารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อ
เสริมสร้างและรักษาชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์ ความเชือ่ม่ันของ
องค์กรในสายตาของบุคคลภายนอก รวมตลอดถึงผู้ถือหุน้ 
นักลงทุนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องและเพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ได้
ก�าหนดไว้ 

นอกเหนือไปจากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ         
จรรยาบรรณทางธุรกจิดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วน้ัน คณะกรรมการ
บริษัท  ยงัได้จดัให้มีนโยบายทีเ่ก่ียวโยงกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และระเบียบปฏบัิติในแต่ละเร่ือง เพือ่เป็นการก�าหนด
ชี้ชัดถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะพัฒนาน�าไปสู่การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องต่าง ๆ  ที่สนับสนุนการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องนโยบายการรับเรื่อง
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยก�าหนดมาตรการและขัน้ตอน
ในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเดน็เก่ียวกับ
การท�าผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ การรายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือการขาดการควบคุมภายใน
องค์กร และปกป้องสิทธิของบุคคลที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส       
โดยการนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียน และ/หรือ 
การแจ้งเบาะแส ซ่ึงดแูลโดยบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผู้เชีย่วชาญ 
ด้วยความเชื่อที่ว่า ช่องทางน้ีจะเป็นหลักประกันพื้นฐาน        
ให้แก่พนักงานหรือผู้ร้องเรียนในเร่ืองการรักษาความลับ
และความเป็นส่วนตัว 
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ส่วนนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงกับจรรยาบรรณทางธุรกิจที่
ประกาศและใช้บังคับ อาทิ นโยบายต่อต้านการทุจริต           
และคอร์รัปชัน นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบาย        
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
เป็นต้น รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ ในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ > การก�ากับดูแล
กิจการ (https://www.siamcitycement.com/th/         
investor/governance)

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีการสื่อสารอย่าง
สม�่าเสมอหลายช่องทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทกุคนเข้าใจ มีกลไกเพยีงพอทีเ่อือ้ให้มีการปฏบัิติ
จริงตามนโยบายต่าง ๆ ข้างต้น อาทิ ทางระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ภายในองค์กร (INSEE Portal) ระบบโทรทศัน์
ภายในองค์กร การพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ประจ�าไตรมาส (Town Hall) เป็นต้น

และเพื่อความทันสมัยและการพัฒนาอย่างต ่อเน่ือง              
คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดและก�ากับดแูลให้มีการ
พจิารณาติดตามผลการปฏบัิติ และทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจรวมตลอดถึงนโยบายที่เก่ียวข้องอยู่เสมอเป็น
ประจ�าอย่างน้อยปีละคร้ัง พร้อมทั้งจะต้องท�าการสื่อสาร 
อบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ รวมทั้งด�าเนินการ
ติดตามประเมินผลเป็นประจ�าทกุปี ในการน้ี ได้มีการพฒันา
ระบบ E-Learning Program เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้          
ในเร่ืองนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองด้วย เพื่อให้ม่ันใจ         
ได้ว่าทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ  อย่าง
ถูกต้องและเคร่งครัด 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดแูลให้มีการเผยแพร่นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง
นโยบายที่เก่ียวข้อง ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ 
เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บรษิัทฯ ในการเข้าถงึและใช้ในการอ้างอิง ทั้งยังได้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ การก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจเข้าดูได้อย่าง
สะดวกด้วย ซ่ึงเป็นที่ม่ันใจได้ว่าทุกคนเข้าใจและมีกลไก
เพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
 
ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัดและสม�่าเสมอ ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้รับรางวัลต่าง ๆ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  ผลประเมินการก�ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies - CGR) ประจ�าปี 2561 ในระดับดีเลิศ 
(Excellent) จากการส�ารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

  ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบัิติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากโครงการแนว
ร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 
(CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที ่18 สงิหาคม 2560 
ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและทบทวนโครงสร้าง       
คณะกรรมการและการจัดการ ให้มีการตรวจสอบและ         
ถ่วงดลุกันอย่างเพยีงพอและเหมาะสมอยูเ่สมอ เพือ่เสริมสร้าง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้
พจิารณาแต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อยเพือ่พจิารณาประเดน็
ส�าคัญเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อกลั่นกรอง
ข้อมูลและเสนอแนวทางก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบต่อไป

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบันประกอบด้วย         
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชดุ และรายชือ่ผู้บริหารปรากฏในหวัข้อโครงสร้างการ
จัดการ

รายละเอียดของขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด รวมทั้งการ
ประชุมซ่ึงปรับใช้หลักปฏิบัติที่ 3 ตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏใน
หัวข้อ 7

3. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บรหิาร
ระดับสูง

การสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมี
กระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
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ส�าหรับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงปรับใช้หลักปฏิบัติที่ 4  
ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่สี�าหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ปรากฏในหัวข้อ 7  

4. การกำากบัดูแลการดำาเนนิงานของบรษัิทย่อย
และบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลที่ท�าให้
สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ทัง้ในเงินลงทนุ และดแูลกิจการของบริษัทย่อยในประเทศไทย
โดยที่บริษัทย่อยทั้งหมดมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด         
แต่เพยีงผู้เดยีว จงึไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุน้อืน่ 
(shareholders’ agreement) ส�าหรับบริษัทร่วม (บริษัท 
ลานนา รีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน)) เป็นการลงทุนในระยะ
เวลายาวนาน จึงไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น 
แต่มีการเสนอตัวแทนไปเป็นกรรมการบริษัทเพื่อร่วม
พจิารณาในเร่ืองส�าคญั ส่วนบริษัทร่วมทนุในประเทศกัมพชูา 
ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุน้ข้างน้อย มีการท�าข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ 
กับผู้ถือหุ ้นอื่น โดยให้สิทธิในการคัดค้านหากบริษัทฯ             
ไม ่เห็นด ้วยกับการด�าเนินงานเร่ืองส�าคัญ เพื่อดูแล                     
ผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ อย่างมีความรอบคอบ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการน�าประเด็นที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มาพิจารณา เพื่อให้เกิดการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ         
อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน ซึ่งปรับใช้          
หลักปฏิบัติ 3.6 ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏในหัวข้อ 7 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
และซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) เป็น          
ลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันกรณีการใช้ข้อมูลภายใน        
เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
(Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น 
เช่น การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider 
Trading) โดยก�าหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ 
(Blackout Period) ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปิดเผย
รายงานด้านการเงิน

รายละเอียดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร
ในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน 
ซึ่งปรับใช้หลักปฏิบัติที่ 6 และแนวปฏิบัติ 6.3.1 ตามน�า   
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน          
ปี 2560 ปรากฏในหัวข้อ 7 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2561 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. ได้รับเงินค่าตอบแทนจาก
การสอบบัญช ี(audit fee) จากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็น
เงินจ�านวน 12,571,693 บาท และได้รับเงินค่าบริการอื่น 
(non-audit fee) จ�านวน 2,218,000 บาท

7. ระดับความเข้าใจและการนำาหลกัการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน         
ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซ่ึงประกาศโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มา
ปรับใช้ โดยในรายงานน้ี มีการเสนอข้อมูลตามหัวข้อของ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี (56-1) 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ท�าการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติตามหลักและแนวปฏิบัติ ตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และได้น�าเสนอผลวิเคราะห์ดงักล่าวแก่คณะกรรมการ
ธรรมาภบิาลและความเสีย่ง เม่ือวันที ่18 ตุลาคม 2561 เพือ่
ทบทวนพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เม่ือ
วันที ่1 พฤศจกิายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้บันทกึ
เหตุผล และมาตรการทดแทนหรือแผนด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่ากรณีที่มีความไม่สอดคล้อง จะไม่มี
ผลกระทบต่อการก�ากบัดูแลกจิการที่ดีขององคก์รโดยรวม 
อาท ิกรณกีรรมการอสิระด�ารงต�าแหน่งนานกว่า 9 ปีติดต่อกัน 
ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พจิารณากลัน่กรองและประเมินการท�างานของกรรมการอสิระ 
เพือ่ให้แน่ใจว่ากรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นเวลานาน 
มีการปฏบัิติหน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระต่อฝ่ายบริหารและผู้ถือหุน้
รายใหญ่อย่างแท้จริง อกีทัง้มีคณุสมบัติและความเชีย่วชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

สาระส�าคญัการด�าเนินการตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี
ของบริษัทฯ ในปี 2561 ตามแนวทางของหลักการก�ากับ       
ดูแลกิจการที่ดี 2560 สรุปได้ดังนี้
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การกำากับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ            
คณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่า        
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กร เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้น�าทีต้่องก�ากับดแูลให้องค์กรมีการบริหารจดัการทีด่ ีโดยเป็น
ผู้มีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกั
ของกิจการ อนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง 
นโยบาย และกลยทุธ์ รวมทัง้การจดัสรรทรัพยากรส�าคญัในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการพิจารณา       
ทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์เป็นประจ�าทกุรอบปีบัญชี 
เพือ่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีจดุมุ่งหมายไปในทศิทางเดยีวกนั 
และก�าหนดให้มีการพจิารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี
ทุกปีเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส�าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ รวมทั้งก�าหนดให้มี
การติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตาม
ทศิทางและกลยทุธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างใกล้ชดิ
ด้วย โดยจะต้องมีการประเมินผลและรายงานผลการด�าเนินงาน
อย่างสม�่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการประกอบธุรกิจให้ประสบ
ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนน้ัน นอกเหนือจากการดูแลบริหารงาน
ให้มีผลประกอบการทีด่แีล้ว จะต้องให้ความส�าคญัต่อการก�ากับ
ดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด�าเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระ
จากฝ่ายจัดการ 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ และจัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่างๆ  
โดยได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 
ปฏิบัติตาม และได้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�าปีฉบับน้ีและ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�ากับดูแล
ให้บริษัทฯ มีระบบงานและกลไกทีเ่พยีงพอที่ให้ความเชือ่ม่ันได้ว่า
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคบั มติทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ นโยบาย
การก�ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายอืน่ ๆ  
และแนวทางที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้  

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการและคณะ       
ผู้บริหารปฏบัิติหน้าทีด้่วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of 
care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแล
ให้แน่ใจได้ว่าการด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือ
แนวทางทีไ่ด้ก�าหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนการอนุมัติการด�าเนินงาน

ทีส่�าคญั (เช่น การลงทนุ การท�าธุรกรรมทีมี่ผลกระทบต่อกิจการ
อย่างมีนัยส�าคญั การท�ารายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน การได้มา/
จ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�าหนด

คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
เก่ียวกับขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์
ของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทั้งหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) ก�าหนดมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นรายการทีบ่ริษัทฯ กระท�าเป็น
ปกติในการประกอบธุรกิจ อน่ึง การเข้าท�ารายการทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนัยส�าคัญต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะผู้บริหารจะต้องขออนุมัติการเข้าท�า
รายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้น้ี บริษัทฯ จะเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับ
บุคคลทีมี่ส่วนได้เสยีและรายงานการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่
มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�าทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการบริหาร
อย่างมีความรับผิดชอบ กล่าวคอื คณะกรรมการได้มีการอนุมัติ 
คูมื่ออ�านาจด�าเนินการ (Manual of Authority) เป็นข้อปฏบัิติ
เพิม่เติมเพือ่ให้การตัดสนิใจของบริษัทฯ มีการพจิารณาทบทวน
และอนุมัติตามระดับความส�าคัญ ทั้งกรณีที่ต้องพิจารณาและ
อนุมัติโดยฝ่ายปฏิบัติการ คณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการเป็นอย่างดี มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร 
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารทีช่ดัเจน โดยแยกบุคคลทีด่�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการออกจากบุคคลทีด่�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส          
อกีทัง้คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก�าหนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ       
คณะผู้บริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนได้ติดตามดูแลให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ       
มอบหมายอย่างใกล้ชิด โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและคณะผู้บริหาร จะครอบคลมุ
ทั้งเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัท ควรดูแลให้มีการด�าเนินการ 
เร่ืองที ่คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการร่วมกับคณะผู้บริหารและ
เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารได้
ด�าเนินการ
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คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าทีพ่จิารณาและให้ความเหน็ชอบใน
เรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหาร
ความเสี่ยง ส่วนคณะผู้บริหาร มีหน้าที่น�าวิสัยทัศน์ ภารกิจ          
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดจนระบบการควบคุมดูแลและ        
การก�ากับดแูลทีด่ ีซ่ึงคณะกรรมการพจิารณาและให้ความเหน็ชอบ
ไปสูก่ารปฏบัิติและบรรลผุลอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
ภายใต้ระบบควบคุมภายใน นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 2
กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

ในการด�าเนินงานเพือ่ความยัง่ยนืของบริษัทฯ น้ัน คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 
(objectives) ทีส่อดคล้องกบัการสร้างคณุค่าให้ทัง้กิจการ ลกูค้า 
ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม  

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายหลกัทีช่ดัเจน เหมาะสม ส�าหรับใช้เป็นแนวคดิหลกั
ในการก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้
ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จัดท�า
เป็นวิสยัทศัน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and values) 
ดังนี้

วิสัยทัศน์ 

เราจะสบืสานความไว้วางใจและความผูกพนัทีด่ ีเพือ่สร้างความ
เชื่อมั่นต่อกันให้กับคู่ค้า พนักงาน และชุมชน เราต้องการสร้าง
สิ่งที่ดีที่สุด และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน

ค่านิยมองค์กร

ท�างานเป็นทมี ท�าสิง่ถูกต้อง กล้าคดิ กล้าท�า ห่วงใย ใส่ใจอนาคต

การก�าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกัดงักล่าวคณะกรรมการ
บริษัทค�านึงถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัย          
ต่าง ๆ  และการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใช้อย่างเหมาะสม 
ความต้องการของลกูค้าและผู้มีส่วนได้เสยี ตลอดจนความพร้อม 
ความช�านาญ และความสามารถในการแข่งขันของกิจการ         
และต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการก�ากับกิจการที่ดี 
ความรับผิดชอบในผลการกระท�า (accountability) ยึดมั่นใน
ความซ่ือสตัย์สจุริต (integrity) ความโปร่งใส (transparency) 
ความเอาใจใส่ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (due consideration of 
social and environmental responisbilities) ซ่ึงคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและ 
การด�าเนินงานของบุคลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายทั้งที่เป็น      
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจและศกัยภาพของกจิการ ซ่ึงได้ตระหนักถึงความเสีย่งของ
การต้ังเป้าหมายที่อาจน�าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือ
ขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้การจัดท�ากลยุทธ์และ       
แผนงานประจ�าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ โดยต้องค�านึงถึงปัจจยัแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะน้ัน 
ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้งได้สนับสนุน
ให้มีการจัดท�า ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ส�าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และ
แผนงานประจ�าปีได้ค�านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น 
และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

ในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีน้ัน คณะกรรมการ
บริษัทได้ดูแลให้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจัยและ       
ความเสีย่งต่าง ๆ  ทีอ่าจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง
ตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการ
บรรลเุป้าหมายหลกัของกิจการ (รายละเอยีดโปรดดใูนหวัข้อ 10. 
ความรับผิดชอบต่อสังคม) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทส่งเสริม      
การสร้างนวัตกรรมและน�านวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใช้ในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้ก�ากับดูแล
ให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ
แผนงานให้ทัว่ทัง้องค์กร  รวมทัง้ดแูลให้มีการจดัสรรทรัพยากร
และการควบคุมการด�าเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการ
ด�าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี 

หลักปฏิบัติ 3 
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวน
โครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาดและองค์ประกอบ 
สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระ ทีเ่หมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพา
องค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�าหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.1
โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ      
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและน�าเสนอเพื่อพิจารณาในการ
ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง
ขนาดและองค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสม
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การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดูแลให ้       
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทีมี่คณุสมบัติครบถ้วน
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง มีคณุสมบัติหลากหลาย          
ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะ
เฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอาย ุทีจ่�าเป็นต่อการบรรลวัุตถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ และสามารถเข้าใจและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องมีกรรมการที่          
ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนทีมี่ประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อตุสาหกรรมหลกัทีบ่ริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู ่ซ่ึงได้พจิารณาตาม
ตารางองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของกรรมการ (skills 
matrix) เพื่อให้ม่ันใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ�านาจที่ถ่วงดุลกัน
อย่างเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เกินกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น      
ผู้บริหาร 11 คน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน ซึ่งเป็น
ขนาดคณะกรรมการที่เหมาะสมตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี 
(ต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน) และ
เหมาะกับขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ 
และมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจ�านวน 2 คน ซ่ึงหน่ึงในน้ันเป็น
กรรมการอสิระด้วย จะเหน็ได้ว่ากรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารจงึสามารถให้ความเหน็เก่ียวกับ
การท�างานของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทฯ มีกรรมการอสิระซ่ึงสามารถ
ให้ความเห็นเก่ียวกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ 
อย่างน้อยในจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด  
แต่ไม่น้อยกว่าสามคน และมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจ�านวนสามคน ปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อบังคับ ตลท. 
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระมีจ�านวนสองในสามของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม
ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายในการ
ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย 
และข้อมูลกรรมการ อาท ิอาย ุเพศ ประวัติการศกึษา ประสบการณ์ 
สัดส่วนการถือหุ้น จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และ         
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในรายงาน
ประจ�าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3.2 
ประธานกรรมการ และองค์ประกอบการดำาเนินงานของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 1 ใน 3 
ของคณะกรรมการทั้งหมด และโดยการน�าของประธาน
กรรมการ ได้ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคญั และไม่เอือ้ต่อ
ผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัและมีการแบ่งแยก
หน้าทีอ่ย่างชดัเจน ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี

การแบ่งแยกบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้นว่า บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่าง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการ     
ถ่วงดุลอ�านาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใสเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีน้ัน หน้าที่หลักของประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จ�าแนกได้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ มีหน้าทีต่ามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องและเป็นผู้น�า
ของคณะกรรมการบริษัทในการด�าเนินการต่อไปนี้

 ก�ากับดูแลและติดตามให้ม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ 

 ดูแลให้ม่ันใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

 ดแูลให้มีมาตรการทีด่แูลให้เร่ืองส�าคญัได้ถูกบรรจเุป็นวาระ
การประชุม และในการก�าหนดระเบียบวาระการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทประธานกรรมการได้หารือร่วมกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ต้องจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเร่ือง
และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�าคัญกันอย่าง
รอบคอบโดยทั่วกัน โดยส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้
ดุลพินิจที่รอบคอบ ดูแลให้การด�าเนินการประชุมได้เปิด
โอกาสให้มีการหารือและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
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 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็น                
ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้รับการเลือกต้ังจาก         
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของ         
คณะกรรมการบริษัท 

อน่ึง ประธานกรรมการของบริษัทฯ  มิได้เป็นกรรมการอสิระ  แต่
ได้ปฏบัิติหน้าทีด้่วยความอสิระจากฝ่ายจดัการและผู้ถือหุน้ใหญ่ 
โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู ้ที่คณะกรรมการบริษัท          
เชือ่ม่ันว่ามีความเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
อย่างยิ่ง

บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท�าหน้าที่เป็นประธานของคณะ          
ผู้บริหารโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการบริหารงานของ 
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย

เพือ่ให้เร่ืองส�าคญัได้รับการพจิารณาในรายละเอยีดอย่างรอบคอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลั่นกรองงาน
ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อ         
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีกฎบัตรของ
คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ ก�าหนดบทบาท หน้าที ่รับผิดชอบ 
กระบวนการท�างาน การประชมุและการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน 

คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิม่เติม) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศ
ที่เก่ียวข้องก�าหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น        
ทีเ่ก่ียวข้อง อกีทัง้ต้องมีความหลากหลายทางด้านทกัษะวิชาชพี
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและมีประสบการณ์ทีเ่ป็น
ประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ นอกจากน้ียงัพจิารณาคณุสมบัติอืน่ ๆ เพือ่ให้มีความ
หลากหลายของกรรมการทัง้คณะ ทัง้พืน้ฐานการศกึษา อาย ุเพศ 

และความหลากหลายทางด้านทกัษะวิชาชพี ความรู้ความเชีย่วชาญ
เฉพาะด้าน อาท ิด้านอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมาย และบัญชี
และการเงิน เป็นต้น และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท โดยต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน       
ที่มีประสบการณ์การท�างานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ปัจจบัุนมีกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารซ่ึงมีประสบการณ์การท�างาน
ทีเ่ก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ จ�านวน 3 คนใน 12 คน)

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

บริษัทฯ ก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการเป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของ         
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการ
จ�านวนหน่ึงในสามจะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญประจ�าปีทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทต้องใช้ความดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ต้องดูแลการบริหารกิจการให้เป็น
ไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดย
มีหน้าที่ส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) 

2)  การปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อรักษา              
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)

3)  การปฏบัิติหน้าทีต่ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคบั และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

4)  การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
โปร่งใส (Duty of Disclosure)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

1)  การพจิารณาให้ความเหน็ชอบในเร่ืองทีส่�าคญัเก่ียวกับการ
ด�าเนินงานของบริษัท อันได้แก่ การก�าหนด และทบทวน 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ 
และการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

2)  การติดตามและดูแลให้คณะผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ      
ด�าเนินงานตามนโยบาย ยทุธศาสตร์และแผนงานทีก่�าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3)  การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง รวมทัง้กลไก
ในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส
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การกำากับดูแลกิจการ

4)  การดูแลให้การด�าเนินธุรกิจมีความต่อเน่ืองในระยะยาว 
รวมทัง้แผนการพฒันาพนักงาน ความต่อเน่ืองของผู้บริหาร 
(Succession Plan)

5)  การจดัให้มีนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็น
ลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว 
โดยทบทวนนโยบายและการปฏบัิติตามนโยบายเป็นประจ�า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6)  การส่งเสริมให้จดัท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพือ่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนเข้าใจ
ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ริษัทฯ ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ        
ดังกล่าวอย่างจริงจัง

7)  การพิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ การพจิารณาการท�ารายการทีอ่าจมีความขดัแย้ง
ของผลประโยชน์ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อ      
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ 
โดยทีผู้่มีส่วนได้เสยีต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ และ
คณะกรรมการบริษัทต้องก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม     
ข้อก�าหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการด�าเนินการและการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้
ถูกต้องครบถ้วน

8)  การก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk  
Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้
ฝ่ายจัดการเป็นผู ้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้          
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�า และมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 
และในทุกระยะเวลาที่พบว ่าระดับความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

9)  การให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�าปี

10)  การจดัให้มีแนวทางการด�าเนินการทีช่ดัเจนกับผู้ทีป่ระสงค์
จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์หรือ
รายงานตรงต่อบริษัทฯ

11)  การมีกลไกก�ากับดแูลบริษัทย่อย เพือ่ดแูลรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทนุของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ และการท�ารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการชุดย่อย

(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ
จ�านวนสามคน โดยได้รับการแต่งต้ังและคดัเลอืกจากกรรมการ
อสิระทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหารด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
บริษัท 

ส�าหรับรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการ            
คณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยูภ่ายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการ
บริหารจัดการ” 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกคนเป็น 
“กรรมการอสิระ” โดยมีคณุสมบัติตามข้อก�าหนดของ ตลท. และ 
ก.ล.ต. อกีทัง้บริษัทฯ ก�าหนดเพิม่เติมให้ สมาชกิคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ควรเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทมหาชนอื่นมากกว่าสองบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการ          
ของบริษัทฯ จะเหน็ว่าการเป็นสมาชกิในคณะกรรมการตรวจสอบ
ของหลายบริษัทในเวลาเดียวกันน้ันไม่ท�าให้ความสามารถของ
กรรมการคนน้ันด ้อยลงในอันที่จะปฏิบัติหน ้าที่สมาชิก                
คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ 
เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจ�าปีและแบบแสดงรายข้อมูลประจ�าปีด้วย

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบน้ันต้องเป็นผู้ซ่ึงมีความรู้
ทางด้านการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ
หมายถึงว่า อย่างน้อยต้องเคยปฏิบัติงานด้านการเงินและ          
การบัญชีขั้นพื้นฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนต้องเป็นผู้ซึ่งมีความช�านาญอย่าง
เพียงพอในด้านการบัญชีหรือการบริหารจัดการทางการเงิน      
ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ

ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 
และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งน้ี              
คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่จบ        
การศึกษาด้านบัญชี ได้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประธานมีวาระในการด�ารง
ต�าแหน่ง 3 (สาม) ปี
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของ          
ทัง้บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เพือ่ให้แน่ใจว่ารายงานเหล่าน้ัน
มีความถูกต้องและเพียงพอ และท�าหน้าที่ประสานงานกับ         
ผู ้สอบบัญชีภายนอก และคณะผู้บริหาร (Executive            
Committee) ผู้รับผิดชอบในการจดัท�ารายงานทางการเงิน
รายไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
แนะน�าให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบในเร่ืองที่เกิดเป็น
ประเด็นหรือเป็นปัญหาโดยผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในระหว่าง
ทีผู้่สอบบัญชปีฏบัิติงานตรวจสอบบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน 
รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ให้แน่ใจว่าสิง่ทีก่ล่าวมาน้ันมีความเหมาะสม
และประสิทธิภาพ

3. ให้ความเหน็ชอบในเร่ืององค์กรและคณุสมบัติของบุคลากร
ในสงักัดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และก�าหนดระดบั
ของความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายในจากฝ่ายบริหาร
ตลอดจนอนุมัติการแต่งต้ัง โยกย้าย และการเลิกจ้าง         
บุคลากรในสังกัดหรือที่สังกัดหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่          
รับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน

4. สอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับ
ของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องอนัว่าด้วยเร่ือง
ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ

5.  พิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสม
ทีจ่ะได้รับแต่งต้ังและเสนอเปลีย่นแปลงผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ 
รวมทั้งให้ค�าแนะน�าค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชน้ัีน เพือ่เป็น
หลกัประกนัความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบพึงค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน้ีด้วย คือการ
ให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือไปจากตรวจสอบ 
ซ่ึงมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์       
อนักระทบต่อความเป็นอสิระ ประสทิธิภาพ และการปฏบัิติงาน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เพื่อความเป็นอิสระ
ในการปรึกษาหารือในเร่ืองทีส่�าคญัให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ประชมุเป็นการส่วนตัวทีมี่แต่สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ
กับผู้สอบบัญชโีดยไม่มีผู้แทนของฝ่ายบริหารอยู่ในทีป่ระชมุ
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันอันอาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งการน้ีให้รวมถึงความถูกต้องและ       
ความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการ        
เก่ียวโยงน้ันๆ ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งน้ี เพื่อให้แน่ใจว่า 

รายการเก่ียวโยงกันเหล่าน้ันเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของ ตลท. และมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
เผยแพร่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ รายงานน้ีให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงชือ่และรายงานดงักล่าวน้ี
อย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 - ความเห็นในด้านความถูกต้อง ครบถ้วน และความ        
เชือ่ถือได้ของข้อมูลในรายงานและในการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทฯ

  - ความเหน็ในด้านความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ

  - ความเห็นในด้านความเหมาะสมของการแต่งต้ัง                  
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

  - ความเห็นในด้านการปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ประกาศ และ 
ข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้ง      
กฎและข้อบังคับของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที ่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

  - ความเหน็ในด้านการท�ารายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์

  - จ�านวนคร้ังของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จ�านวนคร้ังของการเข้าประชมุของสมาชกิคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน

  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ         
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร       
คณะกรรมการตรวจสอบนี้

  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ       
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได ้ รับมอบหมายจากที่ประชุม          
คณะกรรมการบริษัทด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการ          
ตรวจสอบ
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การกำากับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง         
ในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน นอกจากการประชุม
ตามปกติที่กล่าวมานี้แล้ว สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
คนหน่ึงคนใดจะเรียกประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นการประชมุคร้ังพเิศษก็ได้ตามความจ�าเป็นแห่งสถานการณ์ 
ส่วนวิธีการเรียกประชมุและระเบียบวิธีในการประชมุให้เป็น
ไปตามที่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกัน

2. องค์ประชมุต้องประกอบด้วยสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�านวนเกินก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชกิ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมด

3. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับเชิญ      
เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการถาวร แต่ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารต้องออกจากทีป่ระชมุในระหว่างทีมี่การพดู
ในเร่ืองทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมีส่วนได้เสยีอยูด้่วย หรือ
เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะประชุมโดยไม่มี
บุคคลอื่นนอกจากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเท่าน้ัน
ที่ร่วมอยู่ในที่ประชุม

4. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดบันทึก
รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้การก�ากับ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2)  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

ส�าหรับรายนามคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสีย่ง และ
เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แสดงอยู่
ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการบริหารจัดการ” 

คุณสมบัติกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง 

สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 
รวมถึงเข้าใจหลักการและการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารและจัดการความเสี่ยง

ปัจจุบันสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง          
ของบริษัทฯ ทกุคนเป็นผู้ทีมี่ความรู้และประสบการณ์และมีความ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็น
กรรมการในบริษัทชั้นน�าที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง มีวาระในการด�ารง
ต�าแหน่งเท่ากับวาระการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง  
ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสีย่ง 
ดังนี้

1. ก�าหนดและเสนอขอบเขตการก�ากับดูแลกิจการของ            
กลุ่มบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและมอบหมาย
ให้ฝ่ายบริหารด�าเนินงานและติดตามการปฏิบัติงาน

2. สอบทานการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญของ      
กลุ่มบริษัทฯ ที่ด�าเนินการโดยฝ่ายบริหาร

3. สอบทานเร่ืองการก�ากับดแูลและความเสีย่งของบริษัทย่อย
ที่อยู่ในต่างประเทศ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง จะจัดให้มีการ
ประชมุอย่างน้อย 4 (สี)่ คร้ังต่อปี สมาชกิของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยง อาจเรียกประชุมพิเศษตาม           
ที่ต้องการ วิธีการเรียกประชุมและขั้นตอนการด�าเนินการ
ประชมุ ต้องได้รับการยอมรับจากสมาชกิของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยง 

2. องค์ประชมุต้องประกอบด้วยสมาชกิจ�านวนเกินกึง่หน่ึงของ
จ�านวนสมาชิกทั้งหมด

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและควบคุม ก�ากับดูแล อาจได้รับเชิญเข้าประชุม
คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสีย่ง เพือ่รายงานการ
ติดตามในเรื่องของความเสี่ยงหลัก ๆ และแผนบริหารและ
จัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและควบคุม 
ก�ากับดูแล ต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการหารือ      
ในเร่ืองที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและควบคุม ก�ากับดูแล มีส่วนได้เสียอยู่
ด้วย หรือเม่ือคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง  
ประสงค์จะประชมุโดยไม่มีบุคคลอืน่นอกจากสมาชกิเท่าน้ัน
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4. ให้เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง  
เก็บรักษารายงานการประชมุ ตามทีค่ณะกรรมการธรรมาภบิาล
และความเสี่ยงก�าหนด

(3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดย
อย่างน้อยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการอิสระ 

ส�าหรบัรายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการบริหารจัดการ” 

คุณสมบัติกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ต้อง
เป็นผู้ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์การท�างานที่เก่ียวข้อง และ 
มีความเข้าใจในธุรกิจ และการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างถี่ถ้วน

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รวมทัง้ประธาน
มีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง 2 (สอง) ปี

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

การสรรหา องค์ประกอบและโครงสร้าง 

1. ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมทัง้
โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
ทัง้หมดภายในกลุม่บริษัทฯ และโครงสร้างของคณะกรรมการ
ชดุย่อยของบริษัทฯ การทบทวนดงักล่าวให้กระท�าทกุปี และ
เสนอผลการทบทวนดงักล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

2. พิจารณา ประเมิน และเสนอแนะบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ      
เหมาะสมแก่การได้รับการเสนอเข้ารับเลือกต้ัง และ/หรือ 
เข้ารับการแต่งต้ังให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไป ตามทีไ่ด้รับ
การเสนอจากผู้ถือ หรือจากกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
จากผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา 

ทั้งน้ี ต้องกระท�าในเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนเสนอต่อ       
ทีป่ระชมุใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุน้ หรือไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ก�าลังจะ
มาถึง ในกรณีที่เป็นการแต่งต้ังบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการทีว่่างลงโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เน่ืองจาก
มีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ

3. ก�าหนด ประเมิน และเสนอแนะบุคคล ผู้ที่มีศักยภาพ               
อนัเหมาะสมแก่ต�าแหน่งทีส่�าคญัๆ ภายในกลุม่บริษัทฯ เช่น

  ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทฯ

  สมาชิกในคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย 

  กรรมการของบริษัทย่อย 

  บุคคลซ่ึงจะเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในการเข้าไปเป็น
กรรมการในบริษัทร่วม

4. พิจารณาทบทวนข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         
ของบริษัทฯ ในเร่ืองบุคคลทีมี่ศกัยภาพเหมาะสมทีจ่ะได้รับ
การแต่งต้ังเป็นสมาชกิในคณะผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็น
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารของบริษัทย่อย และท�าการประเมิน
อย่างเป็นอสิระในตัวบุคคลผู้ได้รับการเสนอชือ่ดงักล่าวมาน้ี 
ในด้านความเชีย่วชาญ (expertise), ทกัษะ (skill), ประสบการณ์ 
(experience), ผลการปฏิบัติงาน (performance) รวมทั้ง
คณุสมบัติส่วนตัวและคณุสมบัติด้านวิชาชพี ให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�าการเสนอแนะผู้ได้รับ
การเสนอชื่อที่เห็นว่ามีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ   
ของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

การพัฒนาผู้บริหารและการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 

1. สอดส่องดแูลบุคคลต่าง ๆ  ทีมี่ศกัยภาพ (talent pipeline) 
สอดส่องดูแลกระบวนการของการพัฒนา และแผนการ
พัฒนาบุคลากรส�าหรับผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับ
สงูสดุ (Top Management Level - TML) และส�าหรับเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต�าแหน่งไปเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดภายในกลุ่มบริษัทฯ 

2. ทบทวนแผนงานการสร้างผู้สืบทอดการด�ารงต�าแหน่ง
ส�าหรับสมาชกิในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ซึ่งการทบทวนดังกล่าวให้กระท�าเป็นรายปี
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การกำากับดูแลกิจการ

3. ทบทวนแผนการสร้างผู้สืบทอดการด�ารงต�าแหน่งส�าหรับ
สมาชกิในคณะกรรมการของบริษัทย่อย และส�าหรับผู้ทีเ่ป็น
ผู้แทนของบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม          
ซึ่งการทบทวนดังกล่าวให้กระท�าเป็นรายปี

4. ทบทวนแผนการสร้างผู้สืบทอดการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงสุดภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งการทบทวนดังกล่าวให้
กระท�าเป็นรายคร่ึงปี และให้กระท�าร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

ค่าตอบแทน   

1. จดัให้มีการท�านโยบายและแผนค่าตอบแทน (compensation 
policies and programs) ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้       
กลุม่บริษัทฯ และบริษัทต่าง ๆ  ภายในกลุม่บริษัทฯ ใช้ในการ
รับบุคลากร รักษาบุคลากรให้ท�างานอยูภ่ายในกลุม่บริษัทฯ 
และสร้างเสริมให้พนักงานมีความมุ่งหวังและค่านิยมหลัก 
ทีเ่ป็นอย่างเดยีวกันกับของกลุม่บริษัทฯ และในขณะเดยีวกัน
สร้างความเชื่อมโยงเพื่อให้ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับ
ผลการปฏิบัติงาน

2. พจิารณากลัน่กรองและเสนอค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่กรรมการ
ของบริษัทฯ และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคน 
รวมทั้งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ และน�าเสนอ         
ค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของ 
บริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

3. ทบทวนผลการปฏบัิติงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และ
น�าเสนอค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแก่           
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

4. อนุมัติผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของสมาชิกใน 
คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย 
รวมถึงอนุมัติการจ่ายโบนัสประจ�าปีของบริษัทฯ และการขึน้
ค่าจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ต้องประชมุ
อย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน 
สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

ท่านใดท่านหน่ึงจะเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นการประชุมคร้ังพิเศษก็ได้ตาม
ความจ�าเป็นแห่งสถานการณ์ ส่วนวิธีการเรียกประชุมและ
ระเบียบวิธีในการประชมุ ให้เป็นไปตามทีส่มาชกิคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตกลงกัน 

2. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน จ�านวนเกินก่ึงหน่ึงของจ�านวน
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งหมด  

3. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้รับเชญิเข้าประชมุคณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ�า แต่ประธาน       
เจ้าหน้าทีบ่ริหารต้องออกจากทีป่ระชมุในระหว่างทีมี่การพดู
ในเร่ืองทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมีส่วนได้เสยีอยูด้่วย หรือ
เม่ือคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประสงค์
จะประชมุโดยไม่มีบุคคลอืน่นอกจากสมาชกิคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเท่าน้ันทีร่่วมอยู่ในทีป่ระชมุ 

4. ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
มีหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน ภายใต้การก�ากับของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร  
6 คน  ซึ่งเป็นผู้บรหิารสูงสุดของสายงานการตลาดและการขาย 
สายงานการเงินและการควบคุมธุรกิจ สายงานการบริหาร
บุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร สายงานกิจการสระบุรี และ
สายงานการจัดส่งสินค้า และมีหนึ่งในนั้นคือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นประธานคณะผู้บริหาร และเป็นกรรมการ 

รายนามคณะผู้บริหาร ปี 2561 แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง
การบริหารจัดการ”  

คุณสมบัติ 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทั้งในด้านธุรกิจ 
การบริหารจัดการ มีความเป็นผู้น�าที่ดีมีทักษะในการวางแผน
กลยทุธ์ มีความรับผิดชอบสงู และมีความสามารถในการบริหาร
จดัการให้บรรลตุามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัทฯ 

บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารจะต้องรายงานผลการด�าเนินงาน ชี้แจงและให้        
ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและ
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เป็นสาระส�าคญั รวมทัง้การพฒันาตลาด เป้าหมาย และกลยทุธ์ 
และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทันทีที่มีกรณี      
ผิดปกติไปจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร ถือเป็นกลุ่มส�าคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้มีทั้ง       
ผลประกอบการที่ดี มีความเป็นบรรษัทภิบาลและเป็นบริษัทฯ   
ทีด่งึดดูบุคลากรทีมี่ศกัยภาพให้เข้ามาร่วมงาน คณะผู้บริหารจงึ
ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจ     
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่น�าไปสู่การบรรลุซ่ึง      
พันธกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดระเบียบ ด�าเนินการ และก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจ          
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณรายปี

2. จัดเตรียมการด�าเนินธุรกิจเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท 
และน�ามติคณะกรรมการบริษัท มาใช้ด�าเนินการใช้บังคับ
นโยบายต่าง ๆ  ของบริษัทฯ และพฒันานโยบายเหล่าน้ันต่อไป

3. จดัท�างบประมาณของบริษัทฯ และสิง่ทีจ่ะท�าให้เกิดงบประมาณ
ของกลุ่มบริษัทฯ

4.  รับผิดชอบต่อการด�าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ของ
กลุ่มบริษัทฯ ในมุมมองที่สร้างการเพิ่มมูลค่าความยั่งยืน     
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ

5. ท�าให้เป็นที่ม่ันใจได้ว่าการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และ         
ฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปในทางเดียวกัน

6. ทบทวนผลงานของบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากฝ่ายจดัการ
ของกลุ่มบริษัทฯ

7.  น�าเคร่ืองมือการวัดความถูกต้องที่จ�าเป็นมาใช้และแจ้ง        
คณะกรรมการบริษัทในเวลาที่สมควรในกรณีที่มีผลใน     
เชงิลบเกิดขึน้จากงบประมาณของบริษัทฯ หรือกลุม่บริษัทฯ

การประชุม

คณะผู้บริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้งและอาจเพิ่มเตมิตาม
ความจ�าเป็นของธุรกิจ ประเด็นที่น�าเข้าสู่การประชุมพิจารณา
ของคณะผู้บริหารจะเป็นประเด็นด้านความปลอดภัยและ         
อาชวีอนามัย การผลติ การบริหารจดัการทางธุรกิจ ทางการเงิน
และบัญชี การบริหารความเสี่ยง ธุรกรรมทางการเงินที่ส�าคัญ 
แผนงานของบริษัทฯ งบประมาณของบริษัทฯ และพิจารณา       
เบ้ืองต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
และ/หรืออนุมัติต่อไป

หลักปฏิบัติ 3.3
การสรรหากรรมการ 

ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกมีกระบวนการ
ทีโ่ปร่งใสและชดัเจน จงึได้แต่งต้ังและมอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ด�าเนินการ ซึง่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกลั่นกรองและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจธุรกิจเป็น
อย่างด ีและสามารถบริหารงานให้บรรลวัุตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการ
ก�าหนดไว้ได้ เพื่อให้ได้กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�าหนดไว ้
และน�าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  
ก่อนคณะกรรมการบริษัทจะน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับ
กรณีการแต่งต้ังกรรมการ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทฯ มีการสรรหาโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหา              
ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
จากฐานข้อมูลกรรมการ และผ่านกระบวนการสัมภาษณ์และ      
คดัเลอืก และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็น
ผู้กลั่นกรองเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่ากรรมการอิสระมีความรู้ 
ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้กระบวนการสรรหาผู้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง 
มีความโปร่งใสและชัดเจน ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มี
อ�านาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความม่ันใจให้กับ
บุคคลภายนอก และให้โอกาสผู้ถือหุน้ในการเสนอชือ่กรรมการ
เพื่อการพิจารณาเป็นประจ�าทุกปี

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกิน      
ก่ึงหน่ึง และในทกุปีคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเหมาะสมให้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

ทั้งน้ี กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลง
คะแนนเสยีงน้ัน ต้องมีคณุสมบัติตามข้อบังคบับริษัทฯ ข้อก�าหนด
ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต. และ       
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

การแต่งต้ังกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งเม่ือ
ครบวาระในการประชมุสามัญประจ�าปี ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้เลอืกต้ัง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
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การกำากับดูแลกิจการ

1. ผู้ถือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสยีงเท่ากับหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง

2. ไม่ใช้วธีิการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม ผู้ถือหุน้จะใช้คะแนน
เสียงที่ตนมีอยู่เลือกต้ังบุคคลคนเดียวเป็นกรรมการใน
แต่ละครั้งที่ใช้คะแนนเสียงเท่านั้น

3. หากมีการเสนอชือ่เพือ่รับเลอืกต้ังมากกว่าจ�านวนกรรมการ
ที่ว่างลง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
เลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันให้ผู้เป็น
ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ถ้าต�าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอืน่นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการ       
ที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลอืน้อยกว่าจ�านวนทีจ่ะ
เป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะท�าการในนามของ
คณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ 
เลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

กรรมการซ่ึงได้รับเลือกต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งแทนตามที่กล่าว     
ข้างต้นให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

การสรรหากรรมการอิสระ

กระบวนการสรรหากรรมการอสิระด�าเนินการโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้คัดสรรบุคคลที่มีความรู้
ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้อง โดยพจิารณารายชือ่
จากผู้ทรงคุณวุฒิในท�าเนียบกรรมการซึ่งจัดท�าโดยสมาคม          
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดย
บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหา และจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดย           
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น       
รายใหญ่ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทตามค�าแนะน�าของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
ทบทวนปรับนิยามกรรมการอิสระให้มีคุณสมบัติที่เข้มกว่า           
ที่กฎหมายก�าหนด ซ่ึงข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ได้ก�าหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง 
(ร้อยละ 1) ของจ�านวนหุน้ทีมี่ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ หรือ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของ       
ผู้ทีเ่กีย่วข้อง ของกรรมการอสิระรายน้ัน ๆ  ด้วย คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละหน่ึง 
(ร้อยละ 1) เป็นร้อยละศูนย์จุดห้า (ร้อยละ 0.5)

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจ�านวนหุ ้นที่มีสิทธิ         
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ  
บริษัทฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการ
ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา      
ทีไ่ด้เงินเดอืนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั
โดยมี บริษัทใหญ่ร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 
ทั้งน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ          
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา           
คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตรของผู้บริหาร 
ผู้ถือหุน้รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคมุ หรือบุคคลทีจ่ะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคมุของผู้ทีมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ           
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันทีย่ืน่ค�าขออนุญาต
ต่อ ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึง
การท�ารายการทางการค้า ที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบ
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กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกีย่วกับ
สินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท�านองเดยีวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหน้ี
ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งน้ี การค�านวณภาระหน้ี             
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการ         
ที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
และหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่
ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นับรวมภาระหน้ีทีเ่กิดขึน้
ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุม หรือและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึง
การให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการเงิน  
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย        
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ
น้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนทีมี่นัยในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า 
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุน้ทีมี่สทิธิออกเสยีง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย

9. ไม่มีลกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 

หลักปฏิบัติ 3.4 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท            
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด�าเนินการตามกระบวนการที่โปร่งใสและน�าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจ�าทุกปี โดยต้องน�าเสนอนโยบาย   
วิธีการ หลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละ
ต�าแหน่ง และต้องมีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ 
เพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งต้องหลีกเลี่ยง     
การจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ 
บริษัทฯ โดยมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน รวมถึง        
การเป็นสมาชกิและการมีบทบาทหน้าทีเ่พิม่ขึน้ในคณะกรรมการ
ชุดย่อยด้วย 

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยการก�าหนด           
ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบัุนเป็นไปตามมติทีป่ระชมุสามัญ
ประจ�าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 25 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ได้
อนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและหลกัเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทตาม        
ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้
น�าเสนอ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์
การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รูปแบบและจ�านวนค่าตอบแทน
ทีส่ะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ซึ่งปัจจุบันไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ผู้แทนของบริษัทฯ ในการเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นผลตอบแทนที่
จูงใจและเหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดูแลให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ได้ท�าความตกลงไว้กับประธาน       
เจ้าหน้าที่บริหาร ซ่ึงประเมินจากผลประกอบการของบริษัทฯ  
ผลงานเก่ียวกับการปฏบัิติตามวัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ในระยะยาว 
และการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งมีการเสนอผล การประเมินให้         
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเป็นประจ�าทุกปี และ
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การกำากับดูแลกิจการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้สือ่สารผลการพจิารณาให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้รับทราบ

ส�าหรับโครงสร้าง คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในส่วนที่เก่ียวกับค่าตอบแทน
กรรมการ ปรับใช้ตามหลักปฏิบัติ 3.2 

หลักปฏิบัติ 3.5
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการก�าหนดวันประชมุล่วงหน้าเป็นรายปีก่อนเร่ิมปีใหม่ 
และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก�าหนดการดงักล่าวพร้อมทัง้
วาระที่ส�าคัญตามรอบระยะเวลาของการประชุมแต่ละคร้ัง เพื่อ
ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ังประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาก�าหนดเร่ืองที่จะ         
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาให้
แน่ใจว่าได้รวมเร่ืองส�าคัญไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนมีอสิระทีจ่ะเสนอเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่
วาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมการประชุม

จ�านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้
เหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงในปี 2561        
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 6 คร้ัง และมีการ          
จัดประชุม ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
(เมืองโฮจมิินห์ ประเทศเวียดนาม) เพือ่ให้โอกาสแก่คณะกรรมการ
ในการพบปะนักลงทนุและผู้ร่วมทนุในประเทศเวียดนาม ก่อนการ
พิจารณาวาระการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ 
ครบถ้วนและรอบคอบในการพิจารณา และมีการส่งรายงาน        
ผลการด�าเนินงานและแผนการพัฒนาตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้คณะผู้บริหารด�าเนินการ ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถก�ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
ได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

กรรมการทัง้คณะเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการเฉลีย่รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่
จดัในปี 2561 โดยรายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ
เป็นรายบุคคลแสดงอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการ
จะน�าเสนอเร่ืองและอภิปรายปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบ 

โดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจ             
ทีร่อบคอบ กรรมการทกุคนได้ให้ความสนใจกับประเดน็ทกุเร่ือง
ที่น�าสู ่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ ทั้งน้ี 
กรรมการทีมี่ส่วนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่าง
การพิจารณาวาระนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เชญิ
ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพือ่ให้ข้อมูลและรายละเอยีดเพิม่เติมในฐานะทีเ่ก่ียวข้อง
กับวาระการประชมุโดยตรงและเพือ่มีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงู
ส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

กรรมการทกุคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดถึีงหน้าทีค่วามรับผิดชอบ
ของกรรมการและลกัษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทกุคน
ได้อทุศิเวลาและความพยายามในการปฏบัิติหน้าที ่เพือ่เสริมสร้าง
ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้ 
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

คณะกรรมการบริษัทได้ถือนโยบายในการจ�ากัดจ�านวนบริษัท
จดทะเบียนทีก่รรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง  
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งใน
ปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท   
จดทะเบียนเกิน 5 แห่ง  ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งอืน่ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่
อนุญาตให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นมากกว่า          
2 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัท
ร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับ
ดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ต้องได้รับความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัด
ให้มีระบบการรายงานการด�ารงต�าแหน่งอื่นของกรรมการและ
เปิดเผยในรายงานประจ�าปี

คณะกรรมการบริษัทถือนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
มีโอกาสทีจ่ะประชมุระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นเพือ่อภปิราย
ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         
ทราบถึงผลการประชุมน้ันด้วย เม่ือครบรอบปีการด�าเนินงาน 
2561 หลงัจากการรวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายคณะและรายบุคคล 
ประธานกรรมการ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยไม่มีกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร 1 คร้ัง เพื่อมีการหารือและ      
น�าข้อเสนอแนะมาจัดท�าแผนพัฒนาและติดตามผล 
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หลักปฏิบัติ 3.6 
การกำากับดูแลนโยบายและการดำาเนินงานของบริษัท
ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน     

การก�ากับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเบ้ืองต้น
น้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท�าการ
สรรหาและกลัน่กรองบุคคลทีเ่หมาะสม โดยน�าเสนอในทีป่ระชมุ
ของคณะกรรมการบริษัท เพือ่ท�าการพจิารณาอนุมัติและเสนอต่อ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน โดยการแต่งต้ัง
กรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารส�าคัญที่จะเข้ารับผิดชอบบริหาร
งานและกิจการในบริษัทย่อย มีจ�านวนและต�าแหน่งทีส่อดคล้อง
กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 
โดยการน้ี กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัทตามทีก่ล่าวมาข้างต้น จะมีภาระหน้าที่ในการ
บริหารจดัการงานและกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แนวนโยบายและทศิทางทีบ่ริษัทฯ 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดนโยบายให้กรรมการและ/
หรือผู้บริหารท�าหน้าทีอ่ย่างดทีีส่ดุเพือ่ประโยชน์ของบริษัทย่อย 
และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่       
โดยก�าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหารทีไ่ด้รับแต่งต้ังอย่างชดัเจน ซึง่จะมีการทบทวนเป็น
คร้ังคราวตามความเหมาะสม และมีการติดตามดแูลให้กรรมการ
และผู้บริหารบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความ      
รับผิดชอบตามกฎหมายด้วย 

ส�าหรับการตัดสนิใจในการด�าเนินกิจการทีส่�าคญัในบริษัทย่อยน้ัน 
บริษัทฯ จะก�าหนดกรอบมูลค่าของโครงการหรือกิจการให้       
คณะกรรมการของบริษัทย่อยน�าเสนอเพือ่ขอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมที่ส�าคัญ 
อาทิ การเพิ่ม-ลดทุน และการเลิกกิจการของบริษัทย่อยก็         
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทก่อน
เสมอ 

ส่วนในการด�าเนินกิจการโดยทัว่ไป บริษัทฯ จะก�าหนดแนวนโยบาย
ด้วยการสื่อสารผ่านการพิจารณาก�าหนดงบประมาณประจ�าปี 
รวมถึงการทบทวน และการรายงานผลการด�าเนินกิจการเป็น
รายไตรมาส ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ซ่ึงมี
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการและผู้บริหารของ       
บริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดให้มีวาระประจ�าในการพิจารณารับทราบ              
ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยด้วย จึงม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ        
มีกลไกการก�ากับดูแลและระบบควบคุมภายในบริษัทย่อยที่
เหมาะสมรัดกุมเพยีงพอ ทีมี่ผลให้การท�ารายการระหว่างบริษัทย่อย

กับบุคคลทีเ่ก่ียวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิ หรือ
การท�ารายการส�าคญัอืน่ใดของบริษัทย่อยได้รับมติจากทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ 
ของบริษัทย่อยให้เป็นรูปแบบและโครงสร้างในลักษณะเหมือน
หรือใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการก�ากับดูแลกิจการ 
ตลอดจนก�าหนดวางแบบผังองค์กรให้เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการ 
ในแผนกและฝ่ายต่างๆ ในบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายงาน ตลอดจน
ปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ร่วมกับผู้บริหารและผู้จดัการ
ของบริษัทฯ ที่ดูแลและรับผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจ               
ที่เก่ียวข้อง ฉะน้ัน มาตรการ และ/หรือ ระบบในการควบคุม
กิจการภายในบริษัทย่อย จึงมีลักษณะสอดคล้องหรือเป็นแบบ
เดียวกับระบบของบริษัทฯ โดยก�าหนดกลไกการก�ากับดูแล
กิจการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทย่อย จะต้องท�างาน
ทั้งเชิงรุกและรับร่วมกันกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
ซ่ึงได้มีการติดตามดแูลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่างกัน 
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญ การเพิ่มทุน 
การลดทุน การท�ารายการส�าคัญต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง

หลักปฏิบัติ 3.7 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ ไข           
ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการน้ันมีการ
ประเมินแบบคณะและแบบรายบุคคล โดยได้ก�าหนดบรรทดัฐาน
ที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ และน�า
ประเดน็ในการประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการมา
หารือเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ โดยมี
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้ 

เลขานุการบริษัทจดัท�าและทบทวนแบบประเมินผลการปฏบัิติงาน
ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงาน
ก�ากบัดแูลก�าหนด และน�าเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภบิาลและ
ความเสีย่ง เพือ่ให้ความเหน็ชอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพือ่ด�าเนินการประเมินผลการปฏบัิติงาน จากน้ัน เลขานุการ
บริษัทสรุปผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดแีละ
ข้อที่ควรปรับปรุง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พจิารณาและด�าเนินการปรับปรุงการปฏบัิติงานให้มีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 



85บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

การกำากับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มใน
แต่ละข้อ (ระดับการประเมิน 0-5) โดยการประเมินระดับ 5 =      
ดีเยี่ยม การประเมินระดับ 4 = ดีมาก การประเมินระดับ 3 = ดี 
การประเมินระดบั 2= พอใช้ การประเมินระดบั 1= ควรปรับปรุง 
และการประเมินระดบั 0 = ไม่มีการด�าเนินการใดเลย ทัง้น้ี ผลการ
ประเมินประจ�าปี 2561 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและ  
คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและหลักในการปฏิบัติ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”         
ของบริษัทฯ โดยมีผลการปฏบัิติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดเียีย่ม

การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบคุคลนั้น ใช้กระบวนการ
ในการประเมินผลการปฏบัิติงานและหลกัเกณฑ์การประเมินผล
งานเช่นเดยีวกับการประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งผลประเมินพบว่า 
กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่         
และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทาง 
การปฏบัิติทีด่ขีองกรรมการ ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้น�าผลการประเมิน        
ดงักล่าวไปปรับใช้เพือ่การพฒันาการปฏบัิติหน้าทีแ่ละพจิารณา              
องค์ประกอบคณะกรรมการอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 3.8 
การอบรมและพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทถือนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก
ให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบการก�ากับ
ดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เช่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ 
เลขานุการบริษัท และบุคลากรในงานที่เก่ียวข้องกับการก�ากับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏบัิติงานอย่างต่อเน่ือง ทัง้การเข้ารับการอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
สถาบันในต่างประเทศ การอบรมหลกัสตูรอืน่ ๆ  ของหน่วยงานอืน่ 
และการอบรมภายในบริษัทฯ 

ทั้งน้ีคณะกรรมการของบริษัท มากกว่าร้อยละ 75 ได้เข้าร่วม 
ในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ
สนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา       
ทั้งของสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ
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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ลำาดับ รายชื่อกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้

กรรมการในปี 2561

รวมการเข้าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

จนถึงสิ้นปี 2561

5 นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก*

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

- Inaugural CG Conference 2018, 
SEC

- DAP 71/08, DCP 126/09, 
ACP 30/10, FGP 1/10, MFM 2/10, 
MFR 10/2010, MIA 7/10, 
MIR 9/10, SFE 7/10, M&A 1/11, 
RCC 14/12, RNG 2/12, CDC 7/13, 
HRP 4/13, ACEP 7/2013, 
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
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ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง 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

การกำากับดูแลกิจการ

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้

กรรมการในปี 2561

รวมการเข้าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

จนถึงสิ้นปี 2561

12 นายศิวะ มหาสันทนะ - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก*

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

- Role of the Chairman Program 
RCP 43/18

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

*EEC: คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก โดยนายคณศิ แสงสพุรรณ เลขาธิการ ซ่ึงเป็นการบรรยายพเิศษแก่คณะกรรมการ

บริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

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

ในการแต่งต้ังกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการส่งมอบ
เอกสารและข้อมูลส�าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการใหม่ อาทิ คู่มือกรรมการ ระเบียบปฏิบัติองค์กร 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการเข้าใหม่โดยการแนะน�าลักษณะธุรกิจ นโยบายและ
แนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่เพือ่
ให้มีความคุน้เคยกับธุรกิจและการก�ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ 
ซึง่เชือ่ม่ันได้ว่ากรรมการใหม่ได้รับการแนะน�าและมีข้อมูลทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบัิติหน้าที ่รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลกั 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ        
และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานให้ทราบเป็นประจ�าถึงแผนพัฒนาและการสืบทอดงาน 
ซึ่งจะมีการร่วมจัดท�ากับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา         
ค่าตอบแทนเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้มีการเตรียมพร้อมและเป็น
แผนทีต่่อเน่ืองในการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารระดับสูงทุกต�าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีโครงการส�าหรับพฒันาผู้บริหาร 
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ถึงผลการด�าเนินโครงการเป็นประจ�าควบคูกั่บการพจิารณาแผน
สืบทอดงาน
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หลักปฏิบัติ 3.9
การดำาเนนิงานของคณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีก�าหนด
ประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการแม้ตามข้อบังคับของ 
บริษัทฯ จะก�าหนดไว้ ให้มีการประชุมเป็นรายไตรมาส แต่ในปี 
2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดให้มีการประชุม     
คณะกรรมการ 6 คร้ัง เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ลกัษณะการด�าเนินธุรกจิของบริษัทฯ อกีทัง้ยงัได้ก�าหนดให้ฝ่าย
จดัการรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการทราบทกุเดอืน 
เพือ่ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ากับควบคมุและดแูลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน 
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด รวมทั้งคณะผู้บริหารและฝ่าย
จดัการสามารถเสนอเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทได ้อย ่างอิสระ และในการประชุม                  
คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
เชญิผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุเพือ่ให้รายละเอยีดเพิม่เติม
ในวาระการประชมุทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
ได้รู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส�าหรับใช้ประกอบการพจิารณาแผนการ
สืบทอดต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศทีจ่�าเป็นเพิม่เติม
ได้จากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอืน่
ทีไ่ด้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่�าหนด และในกรณี
ที่จ�าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจาก 
ที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทเพื่อท�าหน้าที่ 
ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  และดแูลกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้
เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง
ด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
อย่างสม�า่เสมอ รวมถึงหลกัสตูรรับรอง (certified programme) 
ต่างๆ ที่เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคณุสมบัติและประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษัททีเ่หมาะสมทีจ่ะปฏบัิติหน้าที่ในการให้ค�าแนะน�า
เก่ียวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทจะต้องทราบ ดแูลการจดัการเอกสารการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท เอกสารส�าคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ

บริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏบัิติตามมติคณะกรรมการ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการได้เปิดเผยคณุสมบัติ และประสบการณ์
ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ�าปี และบนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 4  
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 
การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ              
ผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทนด�าเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการ         
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และคณุลกัษณะทีจ่�าเป็นต่อการขบัเคลือ่นองค์กร
ไปสู่เป้าหมาย

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พจิารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัทให้เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมตาม         
ข้อเสนอของกรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ทีเ่สนอ
ชื่อบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

ในการได้มาซ่ึงบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์น้ัน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้อง
ทบทวนและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการ
บรษิทัทบทวนและอนุมัติ 

ส�าหรับบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรองประธาน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอ�านาจที่จะอนุมัติข้อเสนอ        
รายชื่อบุคคลของกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามที่ก�าหนด 
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การกำากับดูแลกิจการ

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองคณะกรรมการ
บริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง (succession 
plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนสืบทอดต�าแหน่งต่อ           
คณะกรรมการบริษัทเพือ่ทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 
การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมและ
พฒันาแก่กรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรภายในทีเ่ก่ียวข้องกับ
การก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งการอบรมและพัฒนาด้านต่างๆ       
ที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ         
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดการพัฒนาผู้บริหาร ปรากฏในหัวข้อแนวทางและ 
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักปฏิบัติ 4.2 
โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม

คณะกรรมการบริษัทตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนได้ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ป็น          
เคร่ืองจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และ
บุคลากรอืน่ ๆ  ทกุระดบัปฏบัิติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของกิจการในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน 
ผลการด�าเนินงานระยะสั้น ได้แก่ โบนัส และผลการด�าเนินงาน
ระยะยาว ได้แก่ โครงการให้สิทธิผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร (EJIP) ซ่ึงมี  
ระยะเวลา 7 ปี ต้ังแต่ปี 2559 - 2565 โดยมีการจดัสดัส่วนอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้ ในการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนนั้น 
ได้ค�านึงถึงระดับค่าตอบแทนที่สูงกว ่าหรือเท่ากับระดับ
อตุสาหกรรม และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัทดูแลให้มีการก�าหนดและสื่อสารนโยบายเก่ียวกับเกณฑ์
การประเมินผลงานส�าหรับทั้งองค์กรอย่างชัดเจน

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีบทบาทเก่ียวกับค่าตอบแทน
และการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร โดยมีส่วนร่วม
ในการใหค้วามเหน็ชอบหลักเกณฑ์การประเมนิผลงานประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
น�าเสนอ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลงานที่จูงใจให้ประธาน        
เจ้าหน้าที่บริหารให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ                

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงได้สื่อสารให้ประธาน       
เจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า 

การประเมินประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารน้ันท�าเป็นประจ�าทกุปีโดย
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ประเมิน และน�าเสนอผลการประเมินและการจ่าย             
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารต่อคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้ร่วมพิจารณาด้วยเสมอ

ประธานกรรมการซ่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ           
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาและ
ประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

การอนุมัติค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้
พจิารณาผลประเมินการปฏบัิติหน้าที ่และปัจจยัอืน่ ๆ  ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาเหน็ชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยั
ในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน         
ดังกล่าว

ส�าหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ
คณะผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ น้ัน 
พิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยได้ก�าหนดเป็น
ร้อยละของ EBITDA และวัดจากงานที่ส�าคัญ ความสามารถ        
การพฒันาตนเอง การปฏบัิติตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การน�าผลส�ารวจ
ความคิดเห็นจากพนักงานมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

การตรวจสอบและประเมินผลการท�างานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา        
ค่าตอบแทนร่วมพจิารณาประเมินผลการปฏบัิติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา               
ค่าตอบแทนจะน�าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพจิารณา
จากผลการปฏบัิติงานในปีปัจจบัุน ประกอบไปด้วยปัจจยัต่างๆ 
ดังต่อไปนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ 
EBITDA และ FoCF เทียบกับเป้าหมายที่บริษัทฯ ก�าหนด       
ค่าร้อยละของ EBITDA และ FoCF ในปีน้ัน ๆ  เพือ่เป็นเกณฑ์
ในการประเมินเปรียบเทียบ
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2. ผลการปฏบัิติงานส่วนบุคคล โดยพจิารณาจาก 3 ปัจจยัตาม
หลักเกณฑ์ และเป้าหมายที่ได้ท�าการตกลงไว้กับประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

 2.1  งานที่ส�าคัญ (KPIs)  
 2.2  ภาระหน้าที่หลัก (Critical Task)
 2.3  ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (Leadership         

Competency)

นอกจากน้ัน ยังได้น�าการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้ประกอบการ
พจิารณาในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนด้วย

หลักปฏิบัติ 5 
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 
การสร้างนวัตกรรม

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนต์นครหลวง 

บริษัทฯ ตระหนักดถึีงการให้ความส�าคญักบันวัตกรรม อนัเน่ืองจาก
การเปลีย่นแปลงของโลกและของเทคโนโลย ีซ่ึงท�าให้เกิดความ
คาดหวังของลกูค้า คูค้่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีส�าคญั ทีต้่องการ
เห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ หรือ
สร้างคุณค่าร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยการเปลี่ยนแปลงน้ันอยู่บนพื้นฐานของ 
หลักจริยธรรมที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ

โดยการสนบัสนนุของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะผู้บรหิาร  
บริษัทฯ ได้ ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริม     
ให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ด้านการส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของพนักงาน การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่

จากการส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม กลุม่บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของนวัตกรรม
อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพ
แวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ ได้มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
อนัเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจดัเสวนาและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างสม�่าเสมอตลอดทั้งปี การน�าเสนอ 
ผลงานด้านนวัตกรรมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ         
ในการด�าเนินธุรกิจ (นวัตกรรมหลัก) รวมถึงการสนับสนุน         

การพัฒนาความคิดริเร่ิมของกลุ่มพนักงานนักคิดรุ่นใหม่เพื่อ
ค้นหารูปแบบธุรกิจใหม่ในการสร้างรายได้และเป็นกลไกที่จะ
ช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกยุคใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไป (นวัตกรรมใหม่) โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้      
ก่อต้ังกลุ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ด้านการอ�านวยการและการสนับสนุนการเป็นองค์กรนวัตกรรม
อย่างยั่งยืน (Innovation Infrastructure) 

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการสร้าง สนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยในการน้ี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        
ได้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับการก�าหนดนโยบาย           
การบริหารและการด�าเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
ต่างๆ รวมถึงการให้การสนับสนุน อ�านวยความสะดวกต่อพนักงาน
ในการริเร่ิม และด�าเนินโครงการนวัตกรรมต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้การสนับสนุน             
งบประมาณเพื่อการศึกษาหรือวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ
การพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ ให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงใน         
รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model)

บริษัทฯ ถือว่า นวัตกรรมเป็นเร่ืองส�าคัญที่จะช่วยสร้างคุณค่า
ร่วมให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ ลูกค้า คู ่ค้า และผู้มี           
ส่วนได้เสียส�าคัญที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม  
โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการท�างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ส่งเสริมให้ได้มาซ่ึงนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง
ต่อไปในอนาคต

หลักปฏิบัติ 5.2 
การประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ค�านึงถึงและให้ความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์คุณค่า     
ให้กับผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่าย (Create Value for all Stakeholders) 
อย่างต่อเน่ือง ผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ  
ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับ
บริษัทฯ และต้องมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน
โดยรอบสถานประกอบการ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า 
เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ และ
ที่ส�าคัญต้องไม่มีการกระท�าใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสีย และก�าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสีย        
ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
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การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีกลไกที่ท�าให้มั่นใจว่า บริษัทฯ 
ประกอบธุรกจิอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม ไม่ละเมิดสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยี โดยมีแนวปฏบัิติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง  

พนักงานเป็นทรัพยากรทีมี่คณุค่าและเป็นรากฐานของความ
ส�าเร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่าง
ยติุธรรมและเท่าเทยีม โดยต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของ 
บริษัทฯ และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม
และเคารพสิทธิมนุษยชน อันได้แก่การก�าหนดค่าตอบแทน
และค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การก�าหนดนโยบาย
ที่เก่ียวข้องกับการไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก 
และแรงงานสตรีมีครรภ์ การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายก�าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล
สขุภาพอนามัยและความปลอดภยัในการท�างาน การอบรม
ให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึง
เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท�างาน         
ในด้านอื่น ๆ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีนโยบายและหรือแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลเร่ือง           
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานตลอดจนนโยบาย
ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท�างานโดยเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ ให้เป็นที่รับทราบเสมอ 
อันได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
ทกุคน ถือเป็นทรัพยากรทีมี่ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในการ
ที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้บริษัทฯ ไปสู ่เป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ บุคลากรทุกคนถือเป็นหน่ึงในปัจจัยแห่งความ
ส�าเร็จขององค์กร ในการที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งการปฏิบัติงานต้อง
เป็นไปตามค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร โดยมิได้          
มุ่งหวังในเร่ืองของผลส�าเร็จในการท�างานเท่าน้ันแต่ต้องถึง
พร้อมด้วยจริยธรรมและการปฏิบัติงานโดยเน้นการท�างาน
เป็นทีม ท�าสิ่งถูกต้อง กล้าคิด กล้าท�า และห่วงใย ใส่ใจ
อนาคตตามค่านิยมขององค์กร

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดการบริหารค่าตอบแทนบนหลักการ
และพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาค โดย
ปัจจัยที่ ใช้ ในการบริหารการพิจารณาค่าตอบแทนของ

พนักงานประกอบไปด้วย ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละต�าแหน่งงาน, อตัราการจ่ายของตลาดแรงงาน และ
ความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ โดยอาศยัเทคนิคการ
วิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน, การส�ารวจตลาดแรงงาน
และโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเคร่ืองมือในการช่วยพจิารณา 
รวมทัง้การพจิารณาผลการปฏบัิติงานของพนักงานประจ�าปี
ถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกับผลการปฏบัิติงานเพือ่สนับสนุนและเป็นขวัญ
และก�าลังใจให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่า
มาตรฐานที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจ่าย
โบนัสให้กับพนักงานทุกคนขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ 
บริษัทฯ ในแต่ละปีเพือ่ตอบแทนความทุม่เทในการปฏบัิติงาน
อย่างเต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมา 

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มี
สวัสดกิารอืน่ๆ แก่พนักงานทกุคนเพือ่บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ในการด�ารงชีพ และคงมาตรฐานการครองชีพให้เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกจิได้ เช่น เงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 
ค่าครองชีพ รถรับส่งพนักงาน เงินกู้ฉุกเฉิน ประกันชีวิต 
ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของ 
บริษัทฯ อยู่เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น 
เช่น เปิดทางเลือกให้พนักงานสามารถเลือกประกันสุขภาพ
ประเภทความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกแบบก�าหนดจ�านวน
ต่อคร้ังต่อปี หรือแบบคุ้มครองต่อปีไม่ก�าหนดจ�านวนคร้ัง 
เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู ้        
ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส�ารอง   
เลีย้งชพีอยูเ่สมอ รวมทัง้ได้จดัให้มีโครงการร่วมทนุระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment           
Program: EJIP) อีกด้วย 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภยัให้แก่ลกูค้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มี
การปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้อง 
และค�านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม            
การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอด
ช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้ง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales 
conduct) ต้องกระท�าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท�าให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของ
ลกูค้า ซึง่มีบริบทสอดคล้องตามวิสยัทศัน์ด้านอาชวีอนามัย
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และความปลอดภัย โดยพันธกิจหลักของบริษัทฯ มุ่งม่ัน        
ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และลูกค้าทุกคนต้องมีความรู้         
ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนการท�างาน 
เพือ่ความปลอดภยัของทัง้ตนเองและผู้อืน่ ทกุกิจกรรมต้อง
ได้รับการด�าเนินการภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภยัอย่างมีประสทิธิผล ปัจจยัเชงิบูรณาการ
เพือ่ความส�าเร็จอย่างยัง่ยนืตามแนวเจตนารมณ์ของบริษัทฯ 
คือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้างทัศนคติ 
ทีด่ด้ีานความปลอดภยั และให้ฝังแน่นในกลุม่คนขององค์กร 
และต้องถ่ายทอดไปสู่กลุ่มลูกค้าเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามกระบวนต่าง ๆ ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  

บริษัทฯ จงึมุ่งเน้นในเร่ืองการสือ่สาร แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร 
ถ่ายทอดความรู้ เช่น เก่ียวกับกฎระเบียบและขั้นตอน           
การท�างาน การประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็น
อันตรายในสถานประกอบการ การซ่อมบ�ารุงไซโลอย่างไร
ให้เกิดความปลอดภัย ให้แก่ลูกค้าอย่างเป็นประจ�า
สม�่าเสมอ ทั้งยังรณรงค์ในเร่ืองการขับขี่อย่างปลอดภัย
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟรนไชส์ปีละสองครั้ง เพื่อให้เกิด
การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยในระดับ
มาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลให้แก่ผู้ขนส่ง  สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายด้านความ
ปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ของลูกค้าแฟรนไชส์

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และเง่ือนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการ
ผลิตและให้บริการให้ ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้                  
คูค้่าเคารพสทิธิมนุษยชนและปฏบัิติต่อแรงงานตนเองอย่าง
เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู ่ค้า เพื่อพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

และเพือ่เป็นการคดัสรรพนัธมิตรทางธุรกิจทีมี่วิสยัทศัน์ และ
แนวทางการด�าเนินธุรกิจในทศิทางเดยีวกับบริษัทฯ จงึมีการ
ก�าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกคู่ค้าอันเป็น
หนึ่งในผู้มีส่วนได้เสีย จากคุณสมบัติเบื้องต้นของคู่ค้าดังนี้ 

 1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
 2. ความสมเหตุสมผลด้านราคาและคุณภาพ 
 3. นโยบายด้านการให้บริการ 
 4. การจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างาน 

 5. การปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง          
การบังคับใช้แรงงาน 

 6. การต่อต้านการทุจริตติดสินบน 
 7. การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 8. การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดวิธีการจัดการด้านการจัดซื้อ
จัดหาเชิงกลยุทธ์ และแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับ          
คูค้่า การคดัสรรคูค้่าต้องเป็นไปอย่างมีศกัยภาพ  เพือ่แสดง
ให้เหน็ถึงการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบในระบบห่วงโซ่
อุปทาน หากคู ่ค้ารายใดไม่ผ่านคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ 
บริษัทฯ จะวางแผนปฏิบัติให้แก่คู่ค้าเพื่อแก้ไขข้อจ�ากัด          
ดังกล่าวให้ลุล่วงและติดตามผลประเมินความคืบหน้า    
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่อคู่ค้าเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถและปรับปรุงผลการท�างานให้ดยีิง่ขึน้ไป  เพือ่
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ขยายไปยังคู่ค้า  

บริษัทฯ ได้จัดท�าจรรยาบรรณของคู่ค้า (SCCC Supplier 
Code of Conduct) เมื่อปี 2555 เพื่อก�าหนดเงื่อนไขการ
ร่วมกันทางธุรกิจ โดยคู่ค้าจะต้องลงนามตอบรับค�าม่ัน
ยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวเพื่อเป ็น          
พันธสัญญาระหว่างกันก่อนเริ่มท�าธุรกิจกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ ให้ความส�าคญักับคูค้่า อนัเป็นผู้มีส่วนได้เสยีส�าคญั
ในการด�าเนินธุรกจิซ่ึงกันและกัน โดยในปี 2558 คณะกรรมการ
บริหารมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนนโยบายการจัดซ้ือ
จัดหา เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดหาสินค้าหรือ
บริการที่สร้างความคุ ้มค่าสูงสุด ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่า
กระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม 
โปร่งใสในทกุขัน้ตอน ทัง้การประกวดราคา การประเมินและ
คัดเลือกคู่ค้า และสนับสนุนให้คู่ค้าด�าเนินการธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน

คณะกรรมการบริษัทได ้ดูแลให ้มีการน�าความรู ้และ
ประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถ          
สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ติดตามและวัดผลความคบืหน้าและความส�าเร็จในระยะยาว

บริษัทฯ มุ่งม่ันสร้างคุณค่าร่วม (Create Shared Value) 
และความผูกพันที่ดีต่อชุมชนรอบโรงงาน ในเขตอ�าเภอ
แก่งคอยและอ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทฯ 
ได้จัดกิจกรรม เข้าไปมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน           
การพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนืในทกุชมุชนรอบโรงงานรวมทัง้
สาธารณชนโดยรวมใน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการศกึษา 
การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน และ              
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การกำากับดูแลกิจการ

การสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่าง        
ต่อเน่ือง โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการ
ปฏิบัติไว้ ให้เป็นทราบอย่างสม�่าเสมอ

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการป้องกัน ลด จดัการและ
ดแูลให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ          
การใช้พลังงาน (ส�าหรับการผลิต ขนส่งหรือในส�านักงาน) 
การใช้น�้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟู 
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจดัการของเสยีทีเ่กิดจาก
การประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

บริษัทฯ น�าระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาใช้ ในการปฏิบัติงาน
ควบคูไ่ปกับด�าเนินธุรกิจผลติปูนซเีมนต์ของบริษัทฯ โดยน�า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO: 14001) มาใช้เพื่อให้
เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งยัง
ช่วยให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบและ
พลังงาน การบ�าบัดมลพิษ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ให้กับ
องค์กร 

(6) การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มี การประกอบธุรกิจอย่าง
เปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างไม่เป็นธรรมบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ทีจ่ะด�ารงการค้าขาย
และส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดย
บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจ
ท�าให้เกิดความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงของคูแ่ข่ง ทัง้น้ี บริษัทฯ 
ได้ก�าหนดนโยบายดงักล่าวไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
องค์กร รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้าง นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม 
เป็นต้น

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้ม่ันใจได้ว่าการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได้ปฏบัิติตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้อง 
และก�าหนดให้บริษัทฯ ประกาศนโยบายการต่อต้านการทจุริต
และคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั รวมถึงสนับสนุนให้
บริษัทอืน่ ๆ  และคูค้่ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการ
ทจุริตและ คอร์รัปชนั รวมทัง้เข้าร่วมเป็นภาคเีครือข่ายด้วย

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ตั้งแต่ปี 2555 และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรดังอุดมการณ์
ทีไ่ม่อนุญาตให้มีการให้สนิบนหรือคอร์รัปชนัอย่างเดด็ขาด
มาโดยตลอด  โดยในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏบัิติ (Collection Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้
ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของระบบระเบียบการ
ปฏบัิติภายในให้ชดัเจนและบังคบัได้จริง และมีประสทิธิภาพ 
จนได้ รับการรับรองเป ็นสมาชิกแนวร ่วมปฏิบัติของ                 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2560  

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ

หลักปฏิบัติ 5.3 
การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรที่ใช้ ใน
กระบวนการผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรบุคคล  
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด้านสังคมและความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
โดยก�าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ ให้เป็น         
ที่ทราบ 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเชิงอนุรักษ์
อย่างมีประสทิธิภาพ ดแูลรักษาแหล่งทรัพยากรทีไ่ม่อาจทดแทน
ได้ และน�าวัสดทุติุยภูมิ (secondary materials) กลบัมาใช้ใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ม่ันใจได้ว่าการประกอบธุรกิจ      
ของบริษัทฯ ด�าเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดม่ันใน  
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
ด�าเนินธุรกิจ โดยได้ค�านึงถึงความจ�าเป็นและผลกระทบการน�า
ทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ และผลกระทบต่อกันและกันในการใช้
ทรัพยากรแต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากร
ตลอดสาย value chain มาโดยตลอด โดยตระหนักว่า รูปแบบ
ธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท�าให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังน้ัน ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
ธุรกิจ บริษัทฯต้องค�านึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะ          
เกิดขึ้นต่อทรัพยากร บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความ       
รับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้ดแูลให้ม่ันใจว่า ในการบรรลวัุตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวน พัฒนา
ดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล โดยค�านึงถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและ
ภายนอกอยู่เสมอ
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คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรม
พนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดเป็นนโยบายและ          
เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ ให้เป็นที่ทราบ

หลักปฏิบัติ 5.4  
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบการก�ากับดูแลและการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกจิการ โดยก�ากับดแูลให้บริษัทฯ ด�าเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และมาตรฐานต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการใช้เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้บริษัท อินทรี ดิจิตอล 
จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านเทคนิค 
การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลแก่บริษัทในกลุ ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นผู้ดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทในกลุ่ม

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายในเร่ืองการจดัสรร
และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม          
ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการ       
ด�าเนินธุรกิจ และการก�าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่            
ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก�าหนดไว้ โดย      
ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการก�าหนดล�าดับ  
ความส�าคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น         
ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วน ในการใช้งาน งบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และความสอดคล้อง
กับรูปแบบธุรกิจ (business model) ในการน้ี บริษัท อินทรี 
ดจิติอล จ�ากัด ได้ให้บริการครอบคลมุต้ังแต่การวางแผนกลยทุธ์
ทางด้านเทคโนโลยด้ีานสารสนเทศและดจิติอลเพือ่ให้สอดคล้อง
และส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงจนไปถึงการดูแลและพัฒนาระบบที่มีอยู่ให้สามารถ
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตาม              
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริษัท            
ได้ดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึง           
การบริหารและจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศด้วย 
เช่น การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (business continuity 
management) การบริหารจดัการเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (incident               
management) การบริหารจดัการทรัพย์สนิสารสนเทศ (asset 
management) เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งบริษัท อินทรี 
ดิจิตอล ได้ด�าเนินการอย่างยอดเยี่ยมจนได้รับประกาศนียบัตร 
ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวัลการบริหารข้อมูลความ
ปลอดภัยยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification 
(Thailand) Ltd. ซึ่งครอบคลุมระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษา
ความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(availability) รวมทั้งป้องกัน มิให้มีการน�าข้อมูลไปใช้ในทาง
มิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลักปฏิบัติ 6 
ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏบัิติ
ในการรักษาความลับ (confidentiality) เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูล 
รั่วไหล การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อม
ใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive information) 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร
ระดบัสงู และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่ก่ียวข้อง อาทิ 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท�าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสทิธิผล การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องทั้ง
ของในประเทศและในระดับสากล จึงได้ก�าหนดให้มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจและการด�าเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการด�าเนินงานและ
สร้างความม่ันใจว่ามีมาตรการป้องกันการทจุริตอย่างสมเหตุสมผล

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสีย่ง กลัน่กรองในการ
พิจารณาเพื่ออนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การระบุความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (operational risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน                 
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การกำากับดูแลกิจการ

(financial risk) และความเสีย่งด้านการปฏบัิติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ (compliance risk) ที่ได้พิจารณาปัจจัยทั้งภายนอก
และภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ การอนุมัตินโยบายการบริหารความ
เสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส�าหรับเป็นกรอบการ       
ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนใน
องค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซ่ึงได้มีการประเมินผลกระทบ
และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดล�าดับ
ความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคญัในการติดตามและประเมิน
ผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ และ
ให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการ
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่งเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 6.2 
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบทกุคนเป็นกรรมการอสิระ มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of 
Audit Committee) (รายละเอียดปรากฏตามหลักปฏิบัติ 3 
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล บทบาทหน้าที่ของ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ          
ชุดย่อย) ซ่ึงครอบคลุมหน้าที่ตามที่ระบุในหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะท�าให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการ
ปฏบัิติหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย เช่น เอือ้อ�านวยให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือ
ร่วมกับผู้สอบบัญชี การแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจาก               
ที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ             
คณะกรรมการตรวจสอบได้ อีกทั้งได้จัดให้มีบุคคลหรือ          
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าทีเ่ป็นผู้รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธิภาพ
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและให้ความเหน็ถึง
ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ�าปี

ทัง้น้ี รายละเอยีดเร่ืองการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง 
ปรากฏในหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 6.3  
การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ 
และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทฯ            
ในลักษณะที่ไม่สมควร

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏบัิติ
ในการรักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเชือ่ถือ 
(integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability)          
รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 
(market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน  
ตลอดจนที่ปรึกษาภายนอกที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามระบบการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

เพือ่ปฏบัิติตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีในเร่ืองมาตรการ
ป้องกัน กรณทีีก่รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน
เพือ่หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อืน่ในทางมิชอบ (Abusive 
self-dealing) คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายการ
ก�าหนดวันห้ามซ้ือขายหุ้นบริษัทฯ (Blackout Period Policy) 
ซ่ึงต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Insider Trading Policy) ห้ามกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่ส่วนรู้ข้อมูลภายใน
ท�าการซ้ือหรือขายหุน้ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วัน ก่อนวันเผยแพร่
ข้อมูลงบการเงิน และข้อมูลส�าคญัทางการเงิน ทัง้น้ีเพือ่ให้ม่ันใจ
ได้ว่าไม่มีการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลทีย่งัมิได้มีการเปิดเผย
ต่อสาธารณชนอันจะน�าไปสู่การเอาเปรียบบุคคลภายนอก และ
กรรมการและผู้บรหิารต้องแสดงรายงานและจัดส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ ตามข้อก�าหนดของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันทีมี่การ
เปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�า
สรุปจ�านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล



96 รายงานประจำาปี 2561

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
รวม

จำานวนหุ้น
เพิ่ม/(ลด) 
ระหว่างปี 

(หุ้น)

จำานวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ร้อยละ

จำานวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ร้อยละ
กรรมการ/

ผู้บริหาร

คู่สมรส และ
บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุ 
นิติภาวะ

กรรมการ/
ผู้บริหาร

คู่สมรส และ
บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุ 
นิติภาวะ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ - - - - - - -

2. นายชัชชน รัตนรักษ์ - - - - - - -

3. นายวันชัย โตสมบุญ 89,723 - 0.0301 81,887 - 0.0275 7,836

4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล - - - - - - -

5. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ - - - - - - -

6. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง - - - - - - -

7. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ 38,483 - 0.0129 31,221 - 0.0105 7,262

8. นายเต็ง เว อัน เอเดรียน - - - - - - -

9. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข - - - - - - -

10. นายประดาป พิบูลสงคราม - - - - - - -

11. นายชรินทร์ สัจจญาณ - - - - - - -

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

12. นายศิวะ มหาสันทนะ 211,992 - 0.0711 207,504 - 0.0696 4,488

ให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม คณะกรรมการ
บริษัททุกคร้ัง และเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์              
ดังกล่าวในรายงานประจ�าปี โดยได้แจ้งบทลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อก�าหนดดังกล่าวด้วย

นโยบายข้างต้นยงัเป็นส่วนหน่ึงของการปฏบัิติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในเร่ืองการใช้ทรัพย์สิน และข้อมูลของ 
บริษัทฯ อีกด้วย 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ก�าหนดเร่ืองการใช้ข้อมูล
ภายในว่า “การน�าเอาข้อมูลภายในจากเอกสารข้อมูลทีไ่ม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ มาใช้ประกอบต่อการตัดสนิใจของนักลงทนุในการ
ซ้ือ ขาย หรือถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ เป็นเร่ืองทีผิ่ดจริยธรรม
และผิดกฎหมาย และส่งผลให้มีการด�าเนินการทางวินัยและ       
ทางอาญา”  

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายใน ให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
และกิจการบริษัท บริษัทฯ จะมีการทบทวนรายชือ่บุคคลภายใน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก�าหนดแนวทางการรักษา

ข้อมูลภายใน และท�าการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้       
ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการทบทวนรายชื่อผู้ ใช้ข้อมูล
ภายในซ่ึงเป็นบุคคลที่รับรู้และถือครองข้อมูลส�าคัญและที่ยัง      
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบัุน และ
ท�าการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทกุคนในองค์กรไม่ว่า
จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติและ       
ได้ตระหนักถึงบทลงโทษกรณฝ่ีาฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามนโยบาย
และข้อก�าหนดดังกล่าวด้วย โดยติดตามผลการปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ

สรุปรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์โดยกรรมการและ        
ผู้บริหาร ปี 2560 และปี 2561 มีดังนี้

การถือหุ้นบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดย
กรรมการและผู้บริหาร
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รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
รวม

จำานวนหุ้น
เพิ่ม/(ลด) 
ระหว่างปี 

(หุ้น)

จำานวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ร้อยละ

จำานวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ร้อยละ
กรรมการ/

ผู้บริหาร

คู่สมรส และ
บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุ 
นิติภาวะ

กรรมการ/
ผู้บริหาร

คู่สมรส และ
บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุ 
นิติภาวะ

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

การกำากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของปี 2560 และปี 2561 ค�านวณจากทุนจดทะเบียน 2,980 ล้านบาท ซึ่งเรียกช�าระแล้ว 2,980 ล้านบาท

การท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากการควบคมุดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในแล้ว การดแูล
เร่ืองการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ เป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดูแลให้มี
การจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ               
ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การ
ท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด�าเนินการและการ
เปิดเผยข้อมูล ตามทีก่ฎหมายก�าหนดและเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุน้โดยรวมเป็นส�าคญั โดยทีผู้่มีส่วนได้เสยี
ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก�าหนดเร่ืองความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ว่า “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็น
สถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัว จากการกระท�าของเรา ทั้ง
ด้านการเงินหรือรูปแบบอืน่ แต่ผลประโยชน์ดงักล่าวส่งผลกระทบ
หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พนักงานควร 
หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่พนักงานคิดว่าอาจเป็นการขัด             
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
พนักงานควรรายงานให้หวัหน้างานทราบเพือ่แก้ไขสถานการณ์
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส”                  
                                                                             

ทัง้น้ี บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางปฏบัิติให้บุคลากรทีเ่ป็นผู้เก่ียวข้อง
กับการอนุมัติหรือตัดสินใจสั่งซ้ือสั่งจ้างมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
ทีต่นหรือญาติของตนเข้าท�าธุรกรรมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ย่อยในรอบระยะ 12 เดอืนทีผ่่านมา การเปิดเผยข้อมูลน้ีต้องท�า
ปีละ 1 คร้ัง การเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวน้ีสามารถกระท�าโดยผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์          
ทับซ้อนน้ัน ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา         
หน่ึงแล้ว และบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีความตระหนักมากขึน้ใน
ความส�าคญัในเร่ืองความโปร่งใส และการไม่ยุง่เกีย่วกับกิจกรรม
ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระ          
การประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทด้วยทุกคร้ัง และคณะกรรมการบริษัท        
ยังได้ดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญใน
ลกัษณะทีอ่าจท�าให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเหน็
ได้อย่างอิสระ และงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระน้ัน นอกจากน้ีกรรมการและผู้บริหารจะต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เก่ียวข้องเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงและส่งรายงานให้เลขานุการบริษัทจัดท�ารายงาน
สรุปให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท      
ทุกครั้งด้วย
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หลักปฏิบัติ 6.4
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการ
คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัต้ังแต่
ปี 2555 และปลกูฝังวัฒนธรรมองค์กรดงัอดุมการณ์ทีไ่ม่อนุญาต
ให้มีการให้สนิบนหรือคอร์รัปชนัอย่างเดด็ขาดมาโดยตลอด และ
ในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏิบัติ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย      
ในการต่อต้านการทุจริต และได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
สมาชกิแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 
จากโครงการแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ก ่อนได ้ รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร ่วมปฏิบัติของ                   
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและ
เตรียมความพร้อมของระบบระเบียบการปฏบัิติภายในให้ชดัเจน
และบังคับได้จริงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท        
ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันภายใต้
กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับปรับปรุงที่ผ ่านการ
พจิารณากลัน่กรองและน�าเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภบิาล
และความเสี่ยงแล้ว และเพื่อให้นโยบายน้ีมีผลบังคับใช้อย่างมี
ประสทิธิผล จงึได้ก�าหนดแนวทางในการติดตามผลการปฏบัิติการ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1) ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึง
บุคคลใด ๆ  ทีเ่ป็นตัวแทน มีหน้าทีรั่บผิดชอบและปฏบัิติตน
ตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

2) ก�าหนดแนวปฏบัิติในเร่ืองของการบันทกึข้อมูลทางการเงิน 
และมาตรการควบคุมภายใน โดยให้หน่วยงานบันทึกบัญชี
ท�าหน้าที่ควบคุมดูแล ทวนสอบเอกสารหลักฐานแสดง
เหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกอย่าง
เคร่งครัด เช่น ห้ามมิให้มีการบันทึกรายการลับนอกบัญชี 
ห้ามการปกปิดรายการจ่ายที่มิชอบ 

3)   ก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ ในการ       
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ และ         
ท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงเร่ืองการทุจริต ตรวจสอบ         
การแสดงข้อมูลทีไ่ม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง และพฤติการณ์
ที่อาจน�าไปสู่การทุจริตเป็นประจ�าทุกปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง และทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอ
รายงานการประเมินผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสีย่ง และคณะกรรมการ
บริษัทตามล�าดบั เพือ่ก�าหนดแนวทางการจดัการควบคมุต่อไป 

4) หากกระบวนการเสาะหาข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลตรวจสอบ 
หรือข้อร้องเรียนมีมูลเหตุอันเชื่อว่า มีการทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมถึงฝ่าฝืน การกระท�าผิดกฎหมายหรือ        
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะท�างานกลั่นกรอง
จะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสีย่ง 
เหน็สมควรเพือ่ให้เกิดการตรวจสอบข้อเทจ็จริง ผู้ร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสจะสามารถม่ันใจได้ว่า การรายงานหรือแจ้ง
เบาะแสตามช่องทางดังกล่าวปลอดภัยและเป็นความลับ          
มีความเป็นอิสระ และโปร่งใส คณะท�างานกลั่นกรองเป็น         
ผู้ ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ    
ความเสีย่ง เพือ่ท�าหน้าที่ในการกลัน่กรอง และจดัต้ังทมีงาน
เสาะหาข้อเทจ็จริง รวมทัง้สรุปรายละเอยีดของเหตุดงักล่าว
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยง และ
ก�ากับดแูลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณา
ข้อเสนอแนะ และด�าเนินการแก้ไขเยียวยาหรือด�าเนินการ
ทางกฎหมายส�าหรับการกระท�าความผิดดังกล่าวต่อไป

5) บริษัทฯ จดัให้มีการสือ่สารแนวทางต่อต้านการให้สนิบนและ
คอร์รัปชันอย่างเป็นประจ�าสม�่าเสมอทั้งผ่านการฝึกอบรม
และแบบผ่านสือ่ออนไลน์ อกีทัง้การฝึกอบรมในเร่ืองนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันน้ียังถูกบรรจุให้เป็น           
ส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และรวมถึงสื่อสาร
กับบรรดาผู้ขายสินค้า หรือผู้ ให้บริการ ผู้รับเหมา คู่ค้า          
นับต้ังแต่เร่ิมก่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จากนโยบายและ
แนวปฏิบัติดังกล่าว ซ่ึงท�าให้บริษัทฯ ม่ันใจ ได้ว่า บริษัทฯ 
ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทจุริตและห้ามจ่าย
สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ที่มีกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการ ทุจริตคอร์รัปชัน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน 
และมีการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งการจัดให้      
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชภีายนอก สอบทาน
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการด้วย

(รายละเอยีดของนโยบายการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชนัสามารถ
ดไูด้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.siamcitycement.com)  
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การกำากับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 6.5
กลไกในการรับเร่ืองร้องเรยีนและการดำาเนนิการกรณีมี
การชี้เบาะแส

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการ
จดัการ โดยมีการบันทกึ ติดตามความคบืหน้า แก้ไขปัญหา และ
รายงานข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัด     
ช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่า
หน่ึงช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไว้ใน 
เว็บไซต์และรายงานประจ�าปี

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน
ในกรณีที่มกีารชี้เบาะแส โดยได้ก�าหนดให้มชี่องทางในการแจ้ง
เบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด�าเนินการ 
และรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลได้ ให้มีมาตรการ
คุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนา
สุจริต 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน
และแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพือ่ให้ผู้มีส่วนได้เสยี
สามารถรายงานและแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด หรือการ
ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจ อาทิ      
การทจุริตงบการเงิน  การติดสนิบน และคอร์รัปชนั การลกัทรัพย์ 
การทุจริตประพฤติมิชอบ การบันทึกผิดทางบัญชี การใช้
ทรัพย์สนิและข้อมูลบริษัทฯ ในทางทีผิ่ด การฝ่าฝืนนโยบายเก่ียวกับ
การให้หรือรับของก�านัล การเลีย้งรับรอง เพือ่ให้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลร้องเรียนตามกระบวนเสาะหาข้อเท็จจริง และรายงาน       
ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและ
ความเสี่ยง อีกทั้งยังได้ก�าหนดกลไกส�าหรับคุ้มครองผู้รายงาน
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. แอปพลเิคชนั: “SpeakingUp” รหสัการเข้าถึง: InseeSpeakup

กระบวนการดังกล่าวจึงเป็นช่องทางและขั้นตอนที่ท�าให้ผู้มี       
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจ
ท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือที่ถูกละเมิดสิทธิต่อ  
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีผู้รับเร่ืองร้องเรียน มีกระบวนการ
สอบสวน มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการ

จัดการเร่ืองที่ร้องเรียน มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้อง
พนักงานหรือผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน มีการ
พฒันาขัน้ตอนการสบืหาข้อเทจ็จริงในแต่ละเบาะแสทีไ่ด้รับแจ้ง 
และจัดให้มี INSEE Speak Up Ambassador เพื่อเป็นตัวแทน
ของบริษัทฯ ในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสต่างๆ 
นอกจากน้ี ผู้มีส่วนได้เสยีสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
บริษัทได้ที่ companysecretary@siamcitycement.com

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงในเรื่อง
ของการก�ากับดแูลกิจการทีด่ดีงัค�าม่ันว่าบริษัทฯ จะเป็นองค์กร
ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และความโปร่งใส เช่นน้ี 
การแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจนั้น สามารถช่วยให้บริษัทฯ มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ 
ได้รับการคุม้ครองจากสภาพแวดล้อมในการท�างานทีเ่หมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7 
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1
การจัดทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
สำาคัญ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดแูลให้ระบบการ
จัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ 
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�าคญัทีเ่ก่ียวข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วน
และทันเวลา ทั้งในส่วนของข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน เช่น ผลงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาของ       
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย          
การก�ากับดูแลกิจการ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
และนโยบายสิง่แวดล้อมและสงัคม และการปฏบัิติตามนโยบาย
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่ก�าหนดโดย 
ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกับหน้าทีค่วามรับผิดชอบ และมีจ�านวน
เพียงพอ โดยบคุลากรดังกล่าวหมายรวมถงึผูบ้ริหารสงูสดุสาย
งานบัญชีและการเงิน ผู ้จัดท�าบัญชี ผู ้ตรวจสอบภายใน 
เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีกระบวนการจัดท�ารายงาน
ทางการเงินทีมี่คณุภาพ และม่ันใจได้ว่าข้อมูลทีแ่สดงในรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
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รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ 
และต้องมีการรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินควบคู่รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับความ 
เห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจ�าปี โดยในการ
ให้ความเหน็ชอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินน้ัน คณะกรรมการ
บริษัทได้พจิารณาปัจจยั เร่ืองผลการประเมินความเพยีงพอของ
ระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชเีก่ียวกับระบบควบคมุ
ภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารใน       
ช่องทางอื่น ๆ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และ
นโยบายของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึง      
งบการเงิน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงินและ
ผลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ       
จดัท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (management 
discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการ         
เปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้น้ี เพือ่ให้นักลงทนุได้รับทราบ
ข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพยีงอย่างเดยีว และในกรณี
ที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการรายใด     
รายหน่ึงเป็นการเฉพาะกรรมการรายน้ันต้องดแูลให้การเปิดเผย
ในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้อง

หลักปฏิบัติ 7.2
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำาระหนี้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและ
ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อ       
คณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ โดยร่วมกับฝ่ายจดัการเพือ่หาทาง
แก้ ไขโดยเร็วหากเร่ิมมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ 

หลักปฏิบัติ 7.3
การแก้ไขปัญหาทางการเงิน

ในการอนุมัติการท�ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้          
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการต้องม่ันใจได้ว่า การท�า
รายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด�าเนิน
กิจการสภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการช�าระหน้ี

คณะกรรมการบริษัทต้องดแูลให้ม่ันใจได้ว่ากิจการมีแผนในการ
แก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอืน่ทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ได้ และติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจ
ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการ 
เปิดเผยข้อมูล โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย   

ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้ี ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้        
ฝ่ายจัดการรายงาน สถานะอย่างสม�่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทจะต้องม่ันใจได้ว่า การพจิารณาตัดสนิใจใดๆ ในการแก้ไข
ปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็น
ไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4
การจัดทำารายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผย
ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัตอิย่างเป็นธรรม และการเคารพ
สทิธิมนุษยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
โดยค�านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศ
หรือในระดับสากล ซ่ึงได้ก�าหนดไว้เป็นนโยบายและเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจ�าปี 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้ข้อมูลทีเ่ปิดเผยเป็นเร่ืองทีส่�าคญั
และสะท้อนการปฏิบัติที่จะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการ
อย่างยั่งยืนอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มี         
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท�าหน้าที่         
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกัน และทนัเวลา
 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคญัต่อการท�าหน้าที ่“ผู้แถลงข่าว” 
ของบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี          
ผู ้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท�าหน้าที่น้ีต้องท�าหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวัง จึงได้ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่        
รับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติ                  
ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure       
Policy) และนโยบายหรือแนวปฏบัิติการสือ่สาร (Communication 
Policy)  และจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานเก่ียวกับ “นักลงทุน
สัมพันธ์” (Investor Relations หรือ IR)  เพื่อสื่อสารกับบุคคล
ภายนอก เช่น ผู ้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป                
นักวิเคราะห์ และภาครัฐทีเ่ก่ียวข้องอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตาม
ความเหมาะสม เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดย
ข้อมูลทีเ่ปิดเผยต้องถูกต้อง ไม่ท�าให้ส�าคญัผิด และเพยีงพอต่อ
การตัดสินใจของนักลงทุน และต้องม่ันใจได้ว่าการสื่อสารและ
การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม        
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การกำากับดูแลกิจการ

เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับ
และข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้
เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ
ต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส            
ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารส�าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
และได้รับความสะดวกในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ และ
ทีส่�าคญัในการประชมุผู้ถือหุน้จะต้องไม่มีการเพิม่วาระการประชมุ 
หรือเปลีย่นแปลงข้อมูลส�าคญัใด ๆ  โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุน้ทราบ
ล่วงหน้า

ในการสร้างสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ  
มอบหมายให้ผู ้ รับผิดชอบงานเก่ียวกับนักลงทุนสัมพันธ์            
ผู ้ รับผิดชอบงานเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และ                
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนดูแลจัดกิจกรรม
อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการท�า
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดสามารถดูได้
จากหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของรายงานประจ�าปี)

หลักปฏิบัติ 7.5
ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2561 ได้มีการพบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน 
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยได้มีการท�าจดหมายข่าวราย
ไตรมาส นอกจากน้ันยังมีการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และมีการ
ตอบข้อซักถาม และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ และในกรณีที่นักลงทุนต้องการติดต่อ
สอบถามข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง       
ต่อไปนี้ 

 ที่อยู่    ฝ่ายการเงินและการควบคุม
    บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
    199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 11
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์  +66 2797 7165
 อีเมล  kasem.makrailert @siamcitycement.com 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการก�าหนดทิศทางและ
สนับสนุนงานด้านนักลงทนุสมัพนัธ์ เช่น การจดัให้มีหลกัปฏบัิติ
ในการให้ข้อมูล นโยบายหรือหลักปฏิบัติการจัดการข้อมูลที่มี
ผลต่อราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ
ของนักลงทนุสมัพนัธ์ให้ชดัเจน เพือ่ให้การสือ่สารและการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม�่าเสมอ เช่น การพบปะ       

นักวิเคราะห์เก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ การท�าจดหมายข่าว
เพื่อน�าเสนอฐานะการเงินของบริษัทฯ เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 7.6 
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ทีก่�าหนดและผ่านช่องทาง
ของ ตลท. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�าปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการ       
เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ที ่www.siamcitycement.com ซ่ึงมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและครบถ้วนตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

หลักปฏิบัติ 8  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1
การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรือ่งสำาคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของ     
ผู้ถือหุ้น (รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน) อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยบริษัทฯ ต้องไม่กระท�าการอันเป็นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและอ�านวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุน้ใช้สทิธิพืน้ฐานตามกฎหมายและส่งเสริม 
สนับสนุน อ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ถือหุน้ อนัได้แก่ 
การเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ  ผู้ถือหุน้ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ การเลือกตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทกุรูปแบบ 
และการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ  
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสนิใจในเร่ืองส�าคญัของบริษัทฯ ประเดน็ทีก่�าหนดในกฎหมาย
และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด�าเนินงานของ
กิจการ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณา  
และ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทดูแลสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 
โดยได้ก�าหนดให้มีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ ้น           
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เป็นวาระการประชุม ซ่ึงหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธ
เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุม



102 รายงานประจำาปี 2561

ผู้ถือหุน้ทราบ อกีทัง้ได้ก�าหนดให้มีกระบวนการในการทีจ่ะท�าให้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งต้ัง
กรรมการ ซึ่งได้ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือ
หลายคนซ่ึงถือหุน้และมีสทิธิออกเสยีงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
14,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ        
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ) ซ่ึงเป็นจ�านวนหุน้ทีต่�า่มาก อนัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการที่ท�าให้ม่ันใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเลือกต้ังกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์  
แทนตนได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อน       
วันประชมุสามัญประจ�าปีผู้ถือหุน้ รวมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้
ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชมุ โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์การส่ง
ค�าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ด้วย 

ส�าหรับการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอเพิม่วาระการประชมุ ชือ่บุคคลเพือ่
ด�ารงต�าเหน่งกรรมการ และส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 15 มกราคม 
2562 โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าที่ชัดเจน 
และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
https://www.siamcitycement.com/th/investor/annual 
ทั้งน้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม           
แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมี
ข้อมูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอต่อการใช้สทิธิของผู้ถือหุน้  
ได้มีการก�าหนดวาระการประชมุไว้เป็นเร่ือง ๆ  อย่างชดัเจน มีการ
ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้
บริษัทฯ แจ้งก�าหนดการประชมุพร้อมระเบียบวาระและความเหน็
ของคณะกรรมการต่อ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ก่อนวันประชุมนานเพียงพอ ซึ่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสารที่เก่ียวข้องได้จัดท�าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และ        
เผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย

หลักปฏิบัติ 8.2
การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา 
สถานที ่และวาระการประชมุ โดยมีค�าชีแ้จงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือใน
เอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยไม่กระท�าการใด ๆ ทีเ่ป็น      
การจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศของ 
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลหนังสือนัดประชุม              
ผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย

(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่อ
อนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระ           
ทีเ่ก่ียวกับกรรมการ ได้แยกเร่ืองการเลอืกต้ังกรรมการและ
การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง

 ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูล
ประกอบ ในกรณทีีเ่สนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผล
และข้อมูลประกอบเช่นกัน

 ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ - ระบุ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา
และการท�างาน จ�านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัท 
ทั่วไปที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอและในกรณีที่     
เป็นการเสนอชือ่กรรมการเดมิกลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
อกีคร้ัง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชมุปีทีผ่่านมา และ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

 ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ - นโยบายและหลกัเกณฑ์
ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ละต�าแหน่ง
และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงิน
และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

 ง. วาระแต่งต้ังผู้สอบบัญช ี- ชือ่ผู้สอบบัญช ีบริษัททีส่งักดั 
ประสบการณ์ท�างาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี       
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

(4)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด

(5)  ข้อมูลประกอบการประชมุอืน่ ๆ  เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีง
ลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสยีง สทิธิของหุน้แต่ละ
ประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่          
ผู้ถือหุน้ต้องแสดงก่อนเข้าประชมุเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะและแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การด�าเนินการในวันประชุม            
ผู้ถือหุน้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสทิธิภาพ และ
เอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

การก�าหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระชมุ ได้ค�านึงถึงความสะดวก
ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เป็นช่วงเวลาการประชุม
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การก�ากับดูแลกิจการ

ทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการอภิปราย และสถานทีจ่ดัประชมุ
ทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพยีงพอ
เพือ่ให้ผู้ถือหุน้สามารถเดนิทางเข้าร่วมการประชมุได้อย่างสะดวก

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลไม่ให้มีการกระท�าใด ๆ ที่เป็นการ
จ�ากัดโอกาสการเข้าประชมุ หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุน้จนเกินควร 
และได้ดแูลให้จดัส่งหนังสอืมอบฉนัทะไปพร้อมหนังสอืเชญิประชมุ 
อีกทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamcitycement.com) เพื่อให้           
ผู ้ถือหุ ้นมีทางเลือกและได้รับการอ�านวยความสะดวกจาก      
บริษัทฯ ในกรณทีีไ่ม่สามารถเข้าประชมุได้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้
ก�าหนดให้ผู้ถือหุ ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน�าเอกสารหรือ        
หลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ ในแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งได้จัดเตรียมอากร
แสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะด้วย

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ หรือบุคคลอืน่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ          
แบบ ข และเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็น        
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น   

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน         
เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดให้มีการติดต่อประสานงานระหว่าง   
บริษัทฯ กับผู้ถือหุ ้นประเภทสถาบันและ/หรือคัสโตเดียน         
(custodian) ทีเ่ป็นผู้รับฝากและดแูลหุน้ให้นักลงทนุต่างประเทศ
ในการตรวจสอบรายชื่อ จ�านวนหุ้น และเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะก่อนการประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารในวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้น�าระบบคอมพิวเตอร์และระบบ 
Barcode มาใช้ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพือ่ให้การด�าเนินการประชมุสามารถกระท�าได้รวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นย�า และเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้            
ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแล
ให้การประชมุให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง และ
ข้อบังคบัของบริษัทฯ จดัสรรเวลาส�าหรับแต่ละวาระการประชมุ
ทีก่�าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชมุอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและต้ังค�าถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

เพือ่ให้ผู้ถือหุน้สามารถร่วมตัดสนิใจในเร่ืองส�าคญัได้ กรรมการ
ในฐานะผู้เข้าร่วมประชมุและในฐานะผู้ถือหุน้จะไม่สนับสนุนการ
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการทุกคน รวมทั้งคณะ        
ผู้บริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม          
ผู ้ถือหุ ้นทุกคร้ัง เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถซักถามในเร่ืองที่
เกี่ยวข้องได้ 

บริษัทฯ ด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานมอบหมายให้
เลขานุการบริษัท แจ้งจ�านวนและสดัส่วนผู้ถือหุน้ทีเ่ข้าร่วมทีเ่ข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองและของผู้ถือหุน้ทีม่อบฉนัทะหลกัเกณฑ์และ 
วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้       
ที่ประชุมทราบ รวมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  และในรายงาน
การประชมุผู้ถือหุน้ได้มีการบันทกึค�าถามค�าตอบและผลคะแนน
ในแต่วาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็น
อย่างไร รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
และกรรมการที่ลาประชุมด้วย

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานเปิดให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความคดิเหน็ ให้ค�าแนะน�า หรือซักถาม ประธานคณะกรรมการ
และสมาชกิคณะผู้บริหารทีเ่ก่ียวข้องเป็นผู้ตอบค�าถาม พจิารณา
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุน้เพือ่ด�าเนินการต่อไป
ตามเหมาะสม 

ในกรณทีีว่าระใดมีหลายรายการ ประธานทีป่ระชมุได้จดัให้มีการ
ลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งต้ัง
กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งต้ังกรรมการ การลง
คะแนนเสยีงด�าเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ถือหุน้มีอสิระ   
ในการอนุมัติ ปฏเิสธ หรืองดเว้นการออกเสยีงในแต่ละเร่ืองของ
วาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น             
ทีเ่ข้าร่วมประชมุและออกเสยีง หน่ึงหุน้นับเป็นหน่ึงเสยีง ในกรณี
ที่นับคะแนนได้เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
 
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในวาระทีส่�าคญั และส่งเสริมให้มีบุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผู้ตรวจนับ
หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระ
ให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ ในรายงาน 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและ     
การจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยได้ดูแลให้บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น       
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โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภท
คะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” 
โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน              
วันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการ 
ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
ด�าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น 
หรือซักถาม มีการบันทึกค�าถามค�าตอบ และผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง
อย่างไร รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
และกรรมการที่ลาประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การจัดส่งส�าเนารายงาน              
การประชมุผู้ถือหุน้ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 
14 วันนับจากวันประชมุผู้ถือหุน้ โดยดแูลให้รายงานการประชมุ
ผู้ถือหุ้นบันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วน
กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการ      
ลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ งดออกเสยีง) ของแต่ละวาระ

(3) ประเด็นค�าถามและค�าตอบในที่ประชุมที่ส�าคัญ

8.	การปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
ในเรื่องอื่น	ๆ	

การปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ       
ในเรือ่งการปกป้องสิทธขิองผู้ถอืหุ้น การปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุ้น
ทุกกลุ ่มอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย         
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ มีดังนี้

 1.  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้น
ไขว้หรือการถือหุน้แบบพรีะมิดในกลุม่บริษัทฯ และไม่มี
โครงสร้างแบบกลุม่ธุรกิจทีมี่การท�ารายการระหว่างกัน
ในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

 2.  บริษัทฯ มีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่
ออกแล้วทั้งหมด

 3.  บริษัทฯ เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ ในรายงานประจ�าปีทุกปี  

และคณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกัน
เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด

 4.  คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผย
โครงสร้างผู้ถือหุน้อย่างโปร่งใสโดยแจกแจงกลุม่ผู้ถือหุน้
รายใหญ่และสดัส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อยของบริษัทฯ 
ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีการเปิดเผยการถือหุ้นของ
กรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ ใน
รายงานประจ�าปีทุกปี  

 5.  ในกรณทีีมี่การซ้ือคนืหุน้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่ละเลย
ต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 6.  บริษัทฯ ไม่มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

 7.  บริษัทฯ ไม่ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่าง 
ผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคญัต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุน้รายอืน่ (ถ้ามี)

 8.  ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ ้นประเภทเดียว คือหุ ้นสามัญ            
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 9.  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความ 
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

 10.  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูก
ลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์

 11.  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑ์การท�ารายการระหว่างกัน หรือหลกัเกณฑ์
การซื้อขายสินทรัพย์

 12.  บริษัทฯ ได้จดัท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานประจ�าปี โดยมีการเปิดเผย GRI 
Index

 13.  แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านต่าง ๆ  เช่น 

    (1) คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการก�าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย 
และสุขภาพอนามัยในสถานที่ท�างาน และเปิดเผย
สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรือ
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างานอย่างสม�่าเสมอ
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การก�ากับดูแลกิจการ

    (2) การก�าหนดวิธีการและแนวปฏบัิติในการไม่ละเมิด
ต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคญัต่อภาระความ
รับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหน้ีทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดม่ัน 
ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือ และ      
เป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้ี โดยมีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้ 

     1. ปฏิบัติตามพันธสัญญา และเง่ือนไขการช�าระ 
หน้ีต่าง ๆ  ทีต่กลงไว้อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน 
ทั้งในแง่การช�าระคืนเงินกู้ และดอกเบ้ียตาม
ก�าหนดเวลา ดแูลหลกัทรัพย์ค�า้ประกัน รวมถึง
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

     2. บริหารจดัการเงินทนุให้มีโครงสร้างทีเ่หมาะสม 
เพื่อให้เจ้าหน้ีม่ันใจในฐานะการเงิน และความ
สามารถในการช�าระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ 

     3. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข
ข้อหน่ึงข้อใดได้ หรือตามที่ตกลงไว้ บริษัทฯ 
จะแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิด     
ข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา

    (3) การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิใน
ทรัพย์สนิทางปัญญาของบุคคลอืน่ โดยมีนโยบาย
ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลอื่นใดที่
กระท�าการในนามของบริษัทฯ เคารพและปกป้อง 
และหลกีเลีย่งการล่วงละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทาง
ปัญญาของบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ             
ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระท�าการ 
ในนามของบริษัทฯ จะต้องปกป้องและตรวจสอบ
ดแูลทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ เพือ่ประโยชน์
ของบริษัทฯ ทั้งน้ี ตามที่ก�าหนดไว้ ในหลักในการ
ปฏิบัติ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ขององค์กร        
รวมถึงก�าหนดไว้ ในนโยบายที่เก่ียวข้อง เช่น 
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม นโยบายการจ�าแนกชัน้
ความลับและจัดการข้อมูล เป็นต้น

 14.  ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่การเงิน

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจและได้รับความพึงพอใจ
สงูสดุในบริการ บริษัทฯ จดัให้มีศนูย์บริการอนิทรีที่ให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้
ค�าปรึกษาเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลัง 
การขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหา 
และจดัให้มีกระบวนการบริหารจดัการเพือ่สร้างสมัพนัธ์
ที่ดีกับลูกค้า คือจัดให้มีการส�ารวจวัดผลของคุณภาพ
บริการต่อความผูกพนัระยะยาวของลกูค้า (Net Promoter 
Score หรือ NPS) เพื่อน�ามาปรับปรุงการท�างานและ
การให้บริการเพือ่ยกระดบัความพงึพอใจของลกูค้าให้
สงูขึน้ และความรู้สกึโดยรวมว่าจะสนับสนุนบริษัทฯ ต่อ
ไปหรือไม่ ในระดบัใด ลกูค้าของบริษัทฯ จงึม่ันใจได้ว่า 
การบริการหลังการขาย การดูแลใกล้ชิดต่อคุณภาพ
สนิค้า ท�าให้สนิค้าของบริษัทฯ เข้าไปอยู่ในใจของลกูค้า 
จนเกิดความภักดีต่อตราสินค้าของบริษัทฯ จากระดับ
การเป็นผู้สนับสนุนองค์กร (Net Promoter Score 
หรือ NPS) ของปี 2561 ซ่ึงรักษาระดับที่ดีไว้อย่าง        
ต่อเนื่อง 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ



106 รายงานประจำาปี 2561
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน	

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินธุรกิจ
ตลอดระยะเวลา 49 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจบัุน โดยยดึม่ันในแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสยีส�าคญัทกุฝ่าย รวมถึงการสร้าง
คณุค่าให้กับสงัคม ตลอดจนสิง่แวดล้อม  โดยอยูบ่นพืน้ฐานของ
หลกัธรรมาภิบาลทีด่ีในการด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษัทฯ เชือ่ว่าจะเป็น
รากฐานของการเจริญก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยนื

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ไว้เป็นแนวทางหลกัในการด�าเนินงาน ทัง้หมด 7 ประการส�าคญั 
ดังนี้ 

1.	 การประกอบกิจการตามหลักการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีเพือ่
ให้เกิดความโปร่งใส เคารพในสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน

2.	 การดแูลพนักงาน	และเคารพสิทธมินุษยชนอย่างเท่าเทยีมกัน 
ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎหมายแรงงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.	 การดูแลและใส่ใจในลูกค้า	(Customer)	และผู้จัดหาสินค้า	
(Supplier)  โดยรับฟังความคดิเหน็ เพือ่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันกับ
ผู้จัดหาสินค้าอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างมูลค่าร่วมกัน

4.	 ความใส่ ใจในส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน              
ส่งเสริมและให้ความส�าคญักับการปกป้องสิง่แวดล้อม และ
ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยยึดมาตรฐาน
สูงสุดในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

5.	 การใส่ใจในชุมชน	และการพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุน
การพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนื ในทกุชมุชนในพืน้ทีป่ระกอบการ 
และสาธารณชนโดยรวม 

6.	 การก�ากับดแูล	และรายงาน	ให้มีการติดตามดแูลและรายงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงาน รวมถึงทางด้าน
สงัคม ให้สาธารณชนรับทราบทางช่องทางต่าง ๆ  เพือ่รับฟัง
ข้อคดิเหน็ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และน�าข้อเสนอแนะเหล่าน้ัน
มาพิจารณา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7.	 การต่อต้านทุจริต	 และคอร์รัปชัน โดยจะด�าเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และมีจรรยาบรรณ รวมถึงการปฏิบัติตาม      
ข้อก�าหนด ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

การให้ความส�าคัญและการส่งเสรมิความผูกพัน
กบัผู้มส่ีวนได้เสยี

บริษัทฯ เชื่อว่าการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย
ส�าคัญถือเป็นรากฐานส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ  โดยบริษัทฯ  
ก�าหนดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดกว้างและ
สม�า่เสมอ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงข้อมูล ความคดิเหน็ และความผูกพนั
ที่ดีต่อกันอันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ดังต่อไปนี้ 

 รากฐานส�าคญัให้ธุรกิจของบริษัทฯ ด�าเนินงานได้อย่างเข้มแขง็

 ท�าให้ธุรกิจสามารถก�าหนดนโยบาย แผนงานต่าง ๆ  ได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการท�างาน หรือในการแก้ไขปัญหา

 ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ และสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนด และวิเคราะห์ความต้องการของผู้มี  
ส่วนได้เสยี รวมถึงการสือ่สารสร้างความผูกพนักับผู้มีส่วนได้เสยี
ส�าคัญไว้เป็นแนวทาง และมีการน�าข้อมูล ความเห็นของผู้มี       
ส่วนได้เสียเหล่านั้น มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ และ
กิจกรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึ้นอย่างสม�่าเสมอ

โดยสรุปบริษัทฯ มีเป้าหมายและแนวทางการสร้างความผูกพัน
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ ดังนี้
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ลูกค�า
ตอบสนองทุกความต�องการเพ�อ่เป�นส�วนหนึ�ง
ของความสำเร�จลูกค�า

แนวทางการสร�างความผูกพันที�สำคัญ
• การสำรวจความคิดเห ็นลูกค �าอย �าง
 สม่ำเสมอ
• การจัดการประชุมกลุ�มย�อย และการเยี�ยม
 เยียนลูกค�าอย�างสม่ำเสมอ
•  การพัฒนาช�องทางการสื�อสาร การทำธุรกิจ
 ย�อยด�วยระบบออนไลน� เพื�อความสะดวก
 รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ�น
•  การพัฒนาผลิตภัณฑ�

พนักงาน
ดูแลพนักงานให�มีสภาพแวดล�อมและความ
ปลอดภัยที�ดีในการทำงาน รวมถึงความเป�นอยู�
ที �ด ี  ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาความ          
ก�าวหน�าในการทำงาน

แนวทางการสร�างความผูกพันที�สำคัญ
•  การพัฒนาให�ผู�บังคับบัญชามีภาวะผู�นำ
 ใส�ใจดูแลพนักงาน
•  การส�งเสริมการมีส�วนร�วม และการสื�อสาร
 แบบสองทางในองค�กร
•  พัฒนาสภาพแวดล�อม และวัฒนธรรม
 ความปลอดภัยในการทำงาน
•  สำรวจความคิดเห็นพนักงานเป�นประจำ

ผู�จัดหาสินค�า
และบร�การ
ส�งเสร�มความร�วมมือ และให�การสนับสนุน
ที�ดีต�อกัน เพ�่อสร�างโอกาสทางธุรกิจ และ
ความเจร�ญก�าวหน�าเติบโตไปด�วยกัน

แนวทางการสร�างความผูกพันที�สำคัญ
• การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณ
 ของผู�จัดหาสินค�าและบริการ (Supplier 
 Code of Conduct)
•  การประกาศนโยบายการจัดหาอย�าง
 ยั�งยืน และการนำไปปฏิบัติ (Sustainable 
 Procurement & Guidelines)
•  การจัดประชุมเพื�อการสื�อสารที�ดี และ
 การฝ�กอบรมพัฒนาด�านต�างๆ

ผู�ถือหุ�น
ดำเนินธุรกิจด�วยหลักธรรมาภิบาลพร�อมไป
กับการเจร�ญก�าวหน�าอย�างยั �งยืนให�กับ
องค�กร

แนวทางการสร�างความผูกพันที�สำคัญ
•  การประชุมผู�ถือหุ�นประจำป�
• การสื �อสาร และการจัดกิจกรรมดูงาน 
 รวมถึงการมีส�วนร�วมในกิจกรรม CSR 
 หรือด�านอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมต�างๆ อย�าง
 สม่ำเสมอ

ภาคราชการ
และองค�กรภายนอก
การปฏิบัติตามกฎหมาย และการให�ความ
ร�วมมือกับทางราชการ ตลอดจนมองหา
โอกาสในการมีส�วนร�วมให�การสนับสนุน
กิจกรรม หร�อโครงการต�าง ๆ ที�เป�นประโยชน� 
ต�อสังคมและประเทศชาติ

แนวทางการสร�างความผูกพันที�สำคัญ
•  ศึกษากฎหมาย และการดำเนินงานทุก
 ด�านให�สอดคล�องกับข�อกำหนดของ
 กฎหมาย
•  การเข�าร�วมประชุม สัมมนา แลกเปลี�ยน
 ข�อคิดเห็นกับทางราชการพร�อมกับการ
 ให�การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ 
 หรือสัมมนาต�างๆ
• การมีส�วนร�วมสนับสนุน หรือดำเนิน
 โครงการเพื�อสังคม ประเทศชาติของ
 ทางราชการ หรือองค�กรภายนอกต�างๆ 
 เช�น มูลนิธิชัยพัฒนา

สื�อมวลชน
เพ�อ่ให�สื�อมวลชนต�าง ๆ มีความเข�าใจที�ดีต�อ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ รวมถึงนโยบาย
และโครงการสำคัญต�าง ๆ  ทำให�สามารถสื�อสาร
ได�ถูกต�อง และเหมาะสมต�อไปยังผู�มีส�วนได�เสีย
และสังคมโดยทั�วไป

แนวทางการสร�างความผูกพันที�สำคัญ
•  การสนับสนุนข�อมูลข�าวสาร ผลการ
 ดำเนินงาน และความก�าวหน�าในโครงการ
 สำคัญต�างๆ ให�กับสื �อมวลชนอย�าง
 สม่ำเสมอ
•  การเป�ดโอกาสให�สื �อมวลชนเข�าพบ
 ผู�บริหาร เยี�ยมชมโรงงาน รวมถึงการทำ
 กิจกรรมเพื�อสังคม และส่ิงแวดล�อมร�วมกัน
 อยู�เสมอ

ชุมชน
ดำเนินงานด�านความร�บผิดชอบต�อชุมชน
ทั�ง CSR-In Process คือ การป�องกันหร�อ
ลดผลกระทบจากการดำเนินงานที�มีต�อ
ชุมชนรวมถึงการทำโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาอย�างยั�งยืนต�าง ๆ ของชุมชน หร�อ
ที � เร �ยกว�า CSR-After Process อย�าง
ต�อเนื�อง

แนวทางการสร�างความผูกพันที�สำคัญ
•  การสำรวจความคิดเห็นชุมชนอย�างเป�น
 ทางการเป�นประจำ
•  การพัฒนาช�องทางสื�อสาร ทั�งที�เป�นทาง
 การและไม�เป�นทางการ
•  การเป�ดให�ผู�นำชุมชน และประชาชนเข�า
 เยี�ยมชมโรงงาน
•  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการ
 พัฒนาและบริหารโครงการสำคัญต�างๆ
•  การจัดตั �งกองทุนพัฒนาชุมชนและ
 สิ่งแวดล�อม ตลอดจนคณะกรรมการ
 ที�ปรึกษา (Advisory Panel) ด�านการ
 สร�างสัมพันธภาพกับชุมชน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
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การด�าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี	

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ยดึหลกัธรรมาภบิาล
ที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสยี ในช่วงปีทีผ่่านมา 
บริษัทฯ ได้มีการพฒันาการบริหารจดัการและส่งเสริมธรรมาภบิาล 
ที่ส�าคัญ ดังนี้

ผลการประเมนิมาตรฐานการก�ากบัดูแลกจิการ	ระดบั	“ดีเลศิ”	
เป็นปีที	่3

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการก�ากับ
ดูแลกิจการ ระดับ ‘ดีเลิศ’ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากสมาคม            
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน (CAC - Collective Action Coalition against 
corruption)

บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบตัิในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 
สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยในปี 2561 
บริษัทฯ ยงัคงให้ความส�าคญัในการสือ่สารและจดัอบรมเก่ียวกับ
นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างโปร่งใส

คู่มอืจรรยาบรรณทางธรุกจิ	(Code	of	Business	Conduct)		
กุญแจส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจในภูมิภำค

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้บังคบัใช้คูมื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ืองกับบริษัทในกลุ ่มบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและ                
ในภูมิภาค เช่น ศรีลังกา เวียดนาม บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมคู่มือจรรยาทางธุรกิจ ให้กับ

พนักงานที่เข ้าใหม่ในทุกระดับ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึง             
แนวปฏบัิติในการท�าธุรกจิกับผู้มีส่วนได้เสยีทกุกลุม่ และเพือ่ให้
ม่ันใจว่าพนักงานของบริษัทฯ จะปฏบัิติหน้าทีด้่วยความซ่ือสตัย์
สุจริตและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

และเพือ่เป็นการสนับสนุนความมุ่งม่ันในการให้บริการแก่ลกูค้า
และการท�างานร่วมกับพันธมิตรของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส 
ซ่ือสตัย์สจุริต บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบาย “No-Gift Policy” 
โดยขอความร่วมมือจากพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ 
ปฏเิสธการรับของขวัญ ของทีร่ะลกึ หรือผลประโยชน์อืน่ใด และ
ในกรณทีีไ่ด้มีการรับของมา พนักงานจะต้องรายงานการรับของ
ในช่องทาง “E-Gift Disclosure” เพื่อแสดงความโปร่งใสของ
พนักงานเอง

ช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในระดับภูมิภาค	
(INSEE	Speak	Up)

ในปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงด�าเนินการให้บริการช่องทางร้องเรียน
และแจ้งเบาะแส ที่เรียกว่า “INSEE Speak Up” ครอบคลุมใน
ทกุประเทศทีบ่ริษัทฯ มีการด�าเนินการอยู ่ช่องทาง INSEE Speak Up 
ให้บริการโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ และมีการจัดต้ัง        
คณะกรรมการกลัน่กรองข้อร้องเรียนทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร 
เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และสอบสวนเร่ืองที่มีการร้องเรียน      
เข้ามา เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างาน การก�ากับดูแล และ
วัฒนธรรมของบริษัทฯ 

การควบคุมก�ากับดูแล

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ของการควบคุมก�ากับดูแล ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใน
ประเทศไทย และบริษัทย่อยในต่างประเทศ นอกเหนือไปจาก
การจัดระบบการควบคุมก�ากับดูแลแล้ว บริษัทฯ ได้ท�ารายงาน 
Compliance Dashboard และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการ
ควบคุมก�ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย 
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่จะมีการฝ่าฝืนกฎหมาย
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โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคม	และ
ชุมชนที่ส�าคัญในปี	2561	

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนพัฒนาการ
ของสังคมโดยภาพรวม ทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชน      
โดยรอบหน่วยผลติในพืน้ทีต่่าง ๆ  ทีบ่ริษัทฯ ได้เข้าไปด�าเนินการ  
โดยบริษัทฯ จะศึกษาความต้องการ ความคาดหวังของสังคม
และชมุชน และน�ามาก�าหนดโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ทั้งที่เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ด�าเนินธุรกิจ (CSR-In Process) รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมทีไ่ม่เก่ียวข้องกับกระบวนการด�าเนินธุรกิจ (CSR-After 
Process) โดยอาศัยองค์ความรู้ ความช�านาญ และทรัพยากร    
ของบริษัทฯ เป็นเครื่องมือส�าคัญในการให้การสนับสนุนเพื่อให้
สังคมและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาของ
ชมุชนอย่างยัง่ยนื ซึง่โครงการต่าง ๆ  ของเราส่วนใหญ่ มีลกัษณะ
เป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “เพื่อโลกน่าอยู่ 
คู่หัวใจสีเขียว”

โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคมในระดับประเทศ	
(CSR	at	Large)

	 โครงการโรงเรียนสีเขียว	(INSEE	Green	School)

ได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาเป็นปีที่ 9 เพื่อสนับสนุน
พัฒนาการด้านการศึกษาให้กับสังคมไทย โดยบริษัทฯ          
ได้ร่วมมือกับกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ในการ
ปรับปรุงหรือสร้างสถานศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนในพื้นที่
ห่างไกลความเจริญ และเพื่อสนองแนวพระราชด�าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปี 
2561 บริษัทฯ ได้เริ่มท�าการก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่ที่
บ้านห้วยปุ้ม อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา โดยมุ่งหวัง           
ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กในชุมชน และเป็น 
ศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิง่แวดล้อม โดยอาคารเรียนทีบ้่านห้วยปุ้มน้ี ถือเป็นอาคาร
เรียนแห่งที่ 31 ในช่วงระยะเวลา 9 ปีของโครงการโรงเรียน
สีเขียว และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของโครงการฯ มีเด็ก  
ทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีห่่างไกลความเจริญมากกว่า 50,000 คน 
ที่ได้รับประโยชน์ด้านการศึกษาจากโครงการนี้ 

	 สวนม่ิงมงคล	เฉลิมพระชนมพรรษา	84	พรรษา	
(INSEE	Green	Park)	

บริษัทฯ ได้จัดสร้างสวนมิ่งมงคลฯ ขึ้นบนพื้นที่ของบริษัทฯ 
ติดกับถนนมิตรภาพ อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี            
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที ่9 เน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 
84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อสะท้อนถึง
ปรัชญาส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ใส่ใจถึงเร่ือง
ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ปัจจบัุนสวนม่ิงมงคลฯ ได้ช่วย
สร้างคณุค่าให้กับประชาชนในท้องถ่ินในการน�าสนิค้า OTOP 
มาจ�าหน่ายเพือ่เพิม่รายได้ เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้
ออกก�าลงักายและท�ากิจกรรมสนัทนาการต่าง ๆ  เป็นจดุพกัรถ
ให้กับประชาชนที่เดินทาง ตลอดจนเป็นสวนสาธารณะ
ต้นแบบด้านความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ถือเป็นห้องเรียน
สเีขยีวทีช่่วยให้ความรู้ และส่งเสริมจติส�านึกรักษ์สิง่แวดล้อม
ให้กับประชาชน และเยาวชนทัว่ไป โดยสวนม่ิงมงคลฯ ถือเป็น
สวนสาธารณะต้นแบบที่ได้รับรางวัล Thailand Energy 
Awards จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy 
Awards ในปี 2558 ระดับดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน 
ประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคาร
ออกแบบ ส�าหรับภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	



112 รายงานประจำาปี 2561

	 โครงการ	อินทรีปะการัง	สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	
(INSEE	Artificial	Reef)

เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกับ     
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการฟื ้นฟูระบบนิเวศและ
ทรัพยากรสัตว์น�้าตามแนวชายฝั ่งทะเลให้มีความอุดม
สมบูรณ์ขึ้น ด้วยการน�าคอนกรีตที่เหลือคืนจากลูกค้ามา      
ขึ้นรูปเป็นบ้านปะการังเทียม ตามแนวคิด CSR ที่เรียกว่า 
การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) 
เพื่อให้ ได้ประโยชน์ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ             
สิ่งแวดล้อม ช่วยคืนความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย       
ช่วยความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของอาชพีประมงชายฝ่ัง และยงัช่วย
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการจัดการเศษคอนกรีตเหลือใช้
ด้วยการน�าไปฝังกลบอีกด้วย โดยในต้นปี 2561 บริษัทฯ  
ได้ท�าการส่งมอบและวางบ้านปะการังเทียมลงในทะเล
บริเวณเกาะมันนอก จังหวัดระยอง จ�านวน 200 แท่ง 

	 โครงการ	“อินทรีผู้เชี่ยวชาญ	แบ่งปันความรู้”	
(INSEE	Share)	ประกอบไปด้วย	2	กิจกรรมหลักๆ	คือ	

“อินทรห่ีวงใย...ปลอดภยัไปด้วยกนั”	(INSEE	Safety	First)	

ด้วยบริษัทฯ มีมาตรฐานการจดัการด้านความปลอดภัยเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีพนักงานที่มีความรู ้         
ความช�านาญเก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างาน จงึจดัให้
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ด้านความปลอดภัยในการท�างานให้กับแรงงานไทยและ 
กลุ่มนักศึกษาอาชีวะในวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในความปลอดภัยระดับพื้นฐาน รวมถึงการ 
กระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกด้านความปลอดภัย ไม่เฉพาะใน
สถานที่ท�างานเท่าน้ัน แต่รวมถึงการปฏิบัติตนที่บ้านและ  
บนท้องถนน โดยเฉพาะในปี 2561 นี้ได้มีการเสริมความรู้
เร่ืองกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่แรงงาน
ควรรู้ ซึ่งมีผู ้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 3,000 คน                 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ 
ในหลายจังหวัดของประเทศ  

“การฝึกทักษะการติดตั้งผนัง-พื้นไม้คอนวูด”	
(Conwood	Wall	-	Deck	Installation	Training)	

การอบรมเชงิปฏบัิติการ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้
และได้ฝึกปฏิบัติการติดต้ังไม้ผนังและพื้นด้วยผลิตภัณฑ์           
คอนวูด เพื่อเสริมทักษะฝีมือให้มีความเชี่ยวชาญ จ�านวน 
18 ชัว่โมง ซ่ึงผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรร่วมระหว่าง 
บริษัทฯ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน        
สร้างโอกาสในการมีงานท�า และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ที่มี
รายได้น้อย สนองตอบต่อนโยบายภาครัฐในการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศไทยด้านสาขา
วิชาชพีก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองเพือ่ยกระดบัฝีมือแรงงานไทย 
ทั้งน้ี มีช่างและแรงงานไทยที่ผ่านการอบรมในปี 2561           
ไปแล้วกว่า 300 คน 

	 โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่าง
ก่อสร้างทักษะงานปูน	และงานคอนกรีต								     

บริษัทฯ ได้ ให้การสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ            
ช่างก่อสร้าง สาขางานปูน และงานคอนกรีต ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติของวิทยาลัยเทคนิคในสังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
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ในเวทีน้ีมากกว่า 30,000 คน โดยมุ่งหวังยกระดับทักษะ 
งานปูน และงานคอนกรีตของนักศึกษาให้มีมาตรฐาน
ทัดเทียมระดับสากล โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจดัการแข่งขนั รวมทัง้ผลติภณัฑ์ปูนซเีมนต์ 
และของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท ส�าหรับการ
แข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ในปีน้ีผู้เข้า
แข่งขนัจะได้มีโอกาสทดลองใช้งานปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ของ 
บริษัทฯ ท�าให้ผู้เข้าแข่งขันได้รู้จักวัสดุและการใช้งานเพื่อ 
เป็นทางเลอืกมากขึน้ คอื ปูนไฮโดรลคิซีเมนต์ หรือปูนอนิทรี
เพชรพลัส

	 กิจกรรม	ชมรมโลกน่าอยู่	คู่หัวใจสีเขียว	
(Green	Heart	Club)

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมโลกน่าอยู่ คู่หัวใจ
สีเขียว (Green Heart Club) ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งการที่พนักงานมีจิตอาสาได้
ไปร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ นอกจากจะได้ความภาคภูมิใจ         
ที่ได้ท�าประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนแล้ว ยังส่งเสริม       
การท�างานเป็นทีม และความผูกพันกันในระหว่างพนักงาน 
และระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมของชมรมฯ ปีละ 4 ครั้ง  ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ได้จัดในปี 
2561 คือ กิจกรรม “อินทรีอาสามาด้วยใจสร้างให้ด้วยรัก” 
เป็นกิจกรรมสร้างฝายเขตป่าชมุชน ณ ส�านักสงฆ์พหุางนาค 
จงัหวัดสพุรรณบุรี กิจกรรม  “จติอาสาท�านาอนิทรี”  ให้พนักงาน
ได้ร่วมกันปลูกข้าวแบบปลอดสารพิษที่สวนม่ิงมงคลฯ 
จงัหวัดสระบุรี กิจกรรม  “อนิทรีอาสามาท�าด”ี  โดยพนักงาน
ได้ร่วมกันเทคอนกรีตเพือ่ท�าทางเดนิเข้าโรงเรียน พร้อมทัง้
ให้ความรู้แก่นักเรียนเก่ียวกับขยะและการคดัแยก ณ โรงเรียน
วัดทองเลื่อน จังหวัดอ่างทอง และกิจกรรมสุดท้ายส�าหรับ
ปี 2561 คอืกิจกรรม “Green Heart Run & Ride” กิจกรรม
เพื่อพนักงานที่ชื่นชอบการออกก�าลังกายด้วยการว่ิงและ   
ป่ันจกัรยาน ในเส้นทางสวนม่ิงมงคลฯ - ศนูย์ศกึษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าสระบรุ ีนอกจากได้ออกก�าลังกายแลว้ พนกังาน
ยงัได้ร่วมกันอนุรักษ์สิง่แวดล้อมด้วยการปลกูป่า สร้างฝาย 
และท�าแนวกันไฟป่าอีกด้วย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	

	 โครงการอนิทรีเพือ่ความยัง่ยนื	2561	(INSEE	Care	2018)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับ
พนักงานที่รับผิดชอบงานด้าน CSR และงานชุมชนสัมพันธ์ 
ของทุกบริษัทในกลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อ         
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นระหว่าง
หน่วยงาน เพือ่ให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของทกุบริษัทในกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จะเป็น
ไปตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื นอกจากน้ันยงัได้รับ
ความรู้ ใหม่ๆ ให้ทราบถึงพัฒนาการของงาน CSR และ
ทิศทางในอนาคตเพื่อปรับแนวคิดและกลยุทธ์ ในการท�า
โครงการต่าง ๆ  เพือ่ให้เกิดคณุค่าร่วมสงูสดุทัง้กับชมุชน สงัคม
และองค์กร นอกจากน้ันยงัมีการไปศกึษาดงูานด้านการพฒันา
ชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่คุ ้งบางกะเจ้า 
อ�าเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ เพือ่น�ามาประยกุต์
ใช้ในการสนับสนุนการพฒันาชมุชนทีย่ัง่ยนือย่างเป็นรูปธรรม

โครงการสนบัสนนุพัฒนาการของสงัคมในระดับชมุชน	โดย
รอบหน่วยผลิต	(Community	Relations)

บริษัทฯ ตระหนักดถึีงการให้ความส�าคญักับการสร้างความผูกพนั
ที่ดีกับชุมชนโดยรอบของหน่วยผลิตที่บริษัทฯ ต้ังอยู่ โดยมุ่ง
ด�าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุน
พัฒนาการของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 ได้มีการด�าเนินโครงการ
ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง และโครงการที่พัฒนาขึ้นใหม่  โดยมุ่งเน้น
แนวทางการพัฒนาชุมชนบนหลักพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

และในปี 2561 น้ี โรงงานในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง       
ทีจ่งัหวัดสระบุรี ทัง้โรงงานผลติปูนซีเมนต์ทกุโรงงาน โรงงานผลติ
อินทรีมอร์ตาร์ โรงงานอินทรี อีโคไซเคิล และบริษัท สยามซิตี้ 
พาวเวอร์ จ�ากัด (โรงไฟฟ้าจากลมร้อน) ทุกโรงงานได้รับรางวัล 
CSR-DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นับเป็นความส�าเร็จ         
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมทีส่�าคญัของบริษัทในกลุม่บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง   

โดยสรุปในปี 2561  มีการด�าเนินโครงการสนับสนุนพฒันาการ
ของชุมชนที่ส�าคัญ ดังนี้ 

	 โครงการหมู่บ้านสีเขียว	(INSEE	Green	Village)

เป็นโครงการต่อเน่ืองที่ด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2554 โดย      
ได้มีการขยายผลโครงการภายใต้บริบทและความต้องการ
ของหมู่บ้านที่แตกต่างกันออกไป กิจกรรมประกอบด้วย   
การอบรมให้ความรู้  “สเีขยีว”  การปลกูต้นไม้เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
การจัดการระบบน�้าดื่มน�้าใช้ การคัดแยกขยะและจัดต้ัง
ธนาคารขยะของหมู่บ้าน ในปี 2561 ได้ขยายกิจกรรม          
เพิ่มเติมที่หมู่ที่ 1 ในกิจกรรม “เรอืนเพาะช�ากล้าไม้เพื่อการ
ฟื้นฟูเหมืองแร่ ปูนอินทรี” โดยมีกลุ่มเยาวชนหมู่ที่ 1 เป็น     



114 รายงานประจำาปี 2561

ผู้ด�าเนินการ ผลผลติจากกิจกรรมน้ีจะป้อนให้แก่ฝ่ายเหมือง
วัตถุดิบของปูนอินทรี ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน 
ได้อีกทางหน่ึง กิจกรรม “บ้านน่าอยู่ คู่ผักปลอดสาร” ได้
ด�าเนินการที่หมู่ที่ 4 และ 5 ต�าบลทับกวาง มีผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจ�านวน 30 ครอบครัว เป็นการส่งเสริมการออกแบบ
พื้นที่ ใช้สอยที่มีจ�ากัดเพื่อจัดท�าแปลงปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ พร้อมน�าวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงตกแต่ง
แปลงปลกู นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรม “ครอบครัวนักอนุรักษ์” 
ซ่ึงด�าเนินการที ่หมู่ที ่2 ต�าบลทบักวาง โดยร่วมมือกับบริษัท 
สยามซิต้ี พาวเวอร์ จ�ากัด ให้ความรู้แนะแนวคิดเร่ืองการ  
ลดใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนจากการปรับพฤติกรรม         
ในชีวิตประจ�าวัน โดยจัดการประกวดการลดใช้ไฟฟ้า ซ่ึง      
ในระยะที่หนึ่งนี้ ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถลด   
ค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 37 ตลอดระยะเวลาสี่เดือน 

	 โครงการอินทรีค่ายเยาวชนทับกวาง	

โครงการพัฒนาเยาวชนเร่ิมต้นในปลายปี 2556 โดย             
ปูนอนิทรีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเพือ่ให้ความรู้แก่เยาวชน
ทับกวางอายุระหว่าง 9 - 20 ปีเพื่อสร้างจิตส�านึกการมี        
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท�ากิจกรรมสีเขียว ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนต�าบลทบักวาง 

โดยในปี 2561 ได้ด�าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนจ�านวนสองค่าย 
ได้แก่ ค่ายเยาวชนทบักวางจติอาสา เพือ่เปิดพืน้ที่ให้เยาวชน
ได้แสดงความคิดเห็นและร่วมออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนตามศักยภาพและความสามารถของตน มีเยาวชน
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน และค่ายเยาวชนรักษ์                 
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ สร้างเสริมจิตส�านึกและความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเยาวชน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของพนักงานปูนอินทรีในการร่วมถ่ายทอดความรู้
และปลูกฝังวัฒนธรรมหัวใจสีเขียว (Green Heart) มี
เยาวชนเข้าร่วมค่ายนี้ 78 คน

	 กองทนุพัฒนาชมุชนและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนทีต่�าบลทบักวาง	
บมจ.	ปูนซีเมนต์นครหลวง	(กพปน.)	

เป็นโครงการที่ด�าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองและย่างเข้าปีที่ 
10 กพปน. เป็นกองทนุทีจ่ดัต้ังขึน้และด�าเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการร่วม โดยมีกรรมการภาคประชาชนที่มาจาก
การเลือกต้ังเพื่อเข้ามาบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา
ชมุชนในเขตต�าบลทบักวาง ทีบ่ริษัทฯ จดัสนับสนุนให้รายปี 
กรรมการกองทุนที่ได้รับการเลือกต้ังมาจากแต่ละหมู่บ้าน 
จะท�าหน้าที่ในการประสานงาน จัดท�าประชาคมในแต่ละ
หมู่บ้านเพือ่จดัท�าโครงการพฒันาชมุชน โดยมีคณะกรรมการ
จากภาครัฐและจากบริษัทฯ เข้าร่วมด้วย โครงการส�าคัญๆ 
ที่ด�าเนินการในปี 2561 น้ี ประกอบไปด้วย โครงการด้าน      
การดแูลและอนุรักษ์สิง่แวดล้อมของชมุชน การปรับภมิูทศัน์
ของชมุชน โครงการด้านการพฒันาการศกึษา ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน รวมทั้งการสนับสนุน
ครอบครัวผู้เสยีชวิีตในลกัษณะฌาปนกิจสงเคราะห์

	 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษส�าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา	

ด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลยัใน
พื้นที่ จัดครูอาสาสมัครชาวต่างชาติสอนเสริมวิชาภาษา
อังกฤษรายสัปดาห์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา        
ปีที่ 5-6 ใน 8 โรงเรียนเขตต�าบลทับกวางและต�าบลบ้านป่า 
อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวมนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการกว่า 300 คน ทัง้น้ี เพือ่เป็นการช่วยยกระดบัความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน	

แผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
(SD	Roadmap)

จากการศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ ที่มีต่อ
ธุรกิจของเราในประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน รวมถึงการ
พิจารณาเปรียบเทียบ ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้น
ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในระดับโลก บริษัทฯ ได้ก�าหนด
หัวข้อส�าคัญด้านความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นทั้งหมด 6 หัวข้อ และมี
เป้าหมายในระยะยาว ในช่วงปี 2552 ถึงปี 2563 เพื่อที่จะสร้าง
คุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ในช่วงทีผ่่านมา แผนงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืโดยรวมของบริษัทฯ 
มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่น่าพอใจ แม้ว่าในบางหัวข้อจะ        
มีผลงานต�่ากว่าแผนงานที่ก�าหนด อันเนื่องจากปัจจัยภายนอก
ที่มีความท้าทายมากขึ้น และยากต่อการควบคุม อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินการ และพัฒนาให้แผนงาน 
ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืของเรา มีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง
ต่อไปในอนาคต

   การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ	

บริษัทฯ มีอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2561 
เท่ากับ 695 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ ซ่ึงเป็นปีทีบ่ริษัทฯ มีผลงาน  
การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูอ่ากาศดขีึน้จาก
ในช่วงปีที่ผ่าน ๆ มาอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีสาเหตุส�าคัญจาก
การทีบ่ริษัทฯ สามารถใช้เชือ้เพลงิทดแทน (Alternative Fuels) 
ได้มากขึ้น จากโครงการร้ือร่อนขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ
ขยะชมุชน (RDF Project) มาใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทน และสาเหตุ
ส�าคญัอกีประการหน่ึงมาจากนวัตกรรมในการพฒันาผลติภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมและการส่งเสริมการใช้งาน
มากขึ้น เรียกว่า ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค (Hydraulic Cement)  
ซ่ึงมีอัตราส่วนผสมของปูนเม็ด (% Clinker Factor) ที่ลดลง 
ท�าให้มีความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ โดยทีมี่คณุสมบัติ
ในการใช้งานที่ดีขึ้น 

โดยสรุปรวม ผลงานการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สูอ่ากาศ ต้ังแต่ปีฐาน 2550 ทีผ่่านมา บริษัทฯ สามารถลดได้แล้ว 
55 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ หรือลดลงแล้วร้อยละ 7.3 ถึงแม้ว่า
ยงัห่างจากเป้าหมายทีต้่องการให้ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันใส่ใจด�าเนินงานเร่ืองน้ี        
อย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคต

   การส่งเสริมจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวคิด “โลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” (Green 
Heart) เพือ่รณรงค์กิจกรรมเสริมสร้างจติส�านึกรักษ์สิง่แวดล้อม
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญ ได้แก่ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า       
คูค้่า มาต้ังแต่ ปี 2552 ซ่ึงประสบความส�าเร็จเป็นอย่างด ีจนเป็น
ผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทย       
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5        
“เครือข่ายสเีขยีว” (Green Industry Level 5 - Green Network) 
ส�าหรับทุกโรงงานผลิตต้ังแต่ปี 2557 และได้มีการด�าเนินงาน
และพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนได้รับการตรวจประเมินเพือ่ต่ออายุ
มาตรฐานอตุสาหกรรมระดบัที ่5 ในปี 2561 และได้รับการรับรอง
อีกครั้ง ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการแบ่งปันความรู้ 
และประสบการณ์ให้กับหน่วยงานของรัฐ และเอกชนหลายหน่วยงาน
ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานด้านนี้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 
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   การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
	 	 	 สิ่งแวดล้อม	

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีความมุ่งม่ันในการพัฒนา
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง       
ความต้องการของลกูค้าและแนวโน้มการเติบโตของการก่อสร้าง
อย่างยัง่ยนื โดยในปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายรวมของผลติภัณฑ์
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่ากับร้อยละ 37 ของ       
ยอดขายทัง้หมด ซ่ึงเพิม่ขึน้อย่างมากจากปี 2560 ทีผ่่านมา โดย
ความส�าเร็จส�าคญัมาจากผลของการท�าวิจยัและพฒันา รวมทัง้
ผลักดันผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ที่มีความเป็นมิตรกับ        
สิ่งแวดล้อมและให้คุณภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ที่เรียกว่า              
ไฮดรอลกิซีเมนต์ (Hydraulic Cement) ทัง้ในส่วนของอนิทรีเพชร 
Easy Flow และอินทรเีพชรพลัส ซึ่งได้รับการตอบรบัอย่างดียิ่ง
จากลูกค้าทั้งภาคเอกชนและราชการ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมี
ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิกับสมาคมอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย 
(Thai Cement Manufacturers Association) ในการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานไฮดรอลิกซีเมนต์เพิ่มขึ้น 
ซึ่งช่วยสนับสนุนเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยอีกด้วย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 40 ภายในปี 2563

 
										 	 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า	

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณค่า อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และบริษัทฯ เอง ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายการลดอตัราการใช้น�า้ต่อการผลติปูนซีเมนต์ ให้ลดลง
ร้อยละ 20 ได้แล้วจากปีฐาน 2555 โดยความร่วมมือของ
พนักงานทุกฝ่ายงานในการรเิริ่มและด�าเนินกิจกรรมอนุรกัษ์น�้า
ต่าง ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

โดยเพือ่ให้งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน�า้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง
และเพื่อประโยชน์ทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้ศึกษาและก�าหนด               
เป้าหมายใหม่ของการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า เป็นการมุ่งเน้น       
การใช้น�า้ผิวดนิ (Surface Water) ให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด ภายในปี 2566 เม่ือเทียบกับอัตรา 
การใช้น�้าผิวดินร้อยละ 27 ของปีฐาน 2561 

   การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ เชือ่ว่า การได้รับการยอมรับ สนับสนุนจากชมุชนรอบด้าน
ทีโ่รงงาน หรือหน่วยผลติทีบ่ริษัทฯ ต้ังอยู ่คอื ใบอนุญาตทีแ่ท้จริง
ในการประกอบกิจการ (License to Operate) โดยบริษัทฯ          
มีนโยบายก�าหนดให้ทกุหน่วยผลติของทกุบริษัทฯ ในกลุม่บริษัท
ปูนซเีมนต์นครหลวง ต้องมีการจัดท�าแผนงานประจ�าปีในการ
สร้างความผูกพนักับชมุชน โดยมุ่งเน้นทัง้ CSR -In Process และ 
CSR-After Process รวมถึงการมีการสื่อสารที่ดีกับชุมชน          
โดยในการด�าเนินงานของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่าง ๆ  บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน        
ในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดความผูกพันและความยั่งยืนของ
โครงการต่าง ๆ 

โดยในปี 2561 น้ี โรงงานของบริษัทฯ ทีจ่งัหวัดสระบุรี ทัง้โรงงาน
ผลิตปูนซีเมนต์ทุกโรงงาน โรงงานผลิตอินทรีมอร์ตาร์ โรงงาน
อนิทรี อโีคไซเคลิ และบริษัท สยามซต้ีิ พาวเวอร์ จ�ากัด (โรงไฟฟ้า
จากลมร้อน) ทุกโรงงานได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous 
Award 2018 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
นับเป็นความส�าเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม และการสร้าง
ความผูกพันที่ดีกับชุมชนที่ส�าคัญของ บริษัทฯ    

   การลดของเสยีจากการผลติทีไ่ปฝังกลบให้เป็นศูนย์	

ปัญหาขยะหรือของเสยีถือเป็นปัญหาทีนั่บวันมีความส�าคญัมาก
ขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของคนและสิ่งมีชีวิต
โดยทัว่ไป ซ่ึงบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการลดของเสยีจากการ
ผลิตที่ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ และมีการขับเคลื่อนด้วยแนวคิด 
3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle ท�าให้โรงงานผลติปูนซีเมนต์  
โรงงานคอนวูด โรงเตรียมเชือ้เพลงิทดแทนของบริษัทฯ สามารถ
บรรลุเป้าหมายน้ีแล้วต้ังแต่ปี 2554 ปัจจุบันความท้าทายของ 
บริษัทฯ อยูท่ีธุ่รกิจคอนกรีตผสมเสร็จ เน่ืองจากเศษวัสดสุ่วนใหญ่
เกิดจากการที่ลูกค้าสั่งซื้อคอนกรีตในปริมาณมากกว่าก�าหนด 
และเหลอืคนืกลบัมาให้บริษัทฯ ต้องบริหารจดัการ  โดยกลยทุธ์
ส�าคัญของบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน คือ การติดต้ัง
เคร่ืองรีไซเคลิคอนกรีตให้กับหน่วยผลติทีมี่ปริมาณการผลติสงู 
ท�าให้ลดปัญหาของเสยีทีจ่ะไปฝังกลบได้มาก และยงัเป็นการน�า
วัสดหุนิทรายกลบัมาใช้ใหม่ได้อกีด้วย ซ่ึงปัจจบัุนได้มีการติดต้ัง
และใช้งานเครื่องรีไซเคิลคอนกรีตไปแล้ว 14 หน่วยผลิต

โดยภาพรวมผลงานการจัดการของเสียของอินทรีคอนกรีต 
ต้ังแต่ปีเร่ิมต้น 2552 ถึงปี 2561 น้ัน บริษัทฯ สามารถลดปริมาณ
คอนกรีตได้แล้วร้อยละ 62.63  หรือลดลงจากร้อยละ 2.89 ของ
ปริมาณการผลิตในปีฐาน 2552 เหลือเพียงร้อยละ 1.08             
ในปี 2561 ที่ผ่านมา 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน	

การพัฒนามาตรฐานการจดัการด้านความยัง่ยนื
สู่ระดับสากล	

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของ CSI หรือ 
Cement Sustainability Initiative ซึง่เป็นองค์กรทีร่วมตัวกัน
โดยความสมัครใจของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นน�าของโลก 
โดยบริหารงานภายใต้องค์กรที่เรียกว่า WBCSD หรือ World 
Business Council for Sustainable Development ซึ่งมี      
เป้าหมายในการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ 
พร้อมไปกับมีมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมทีด่ี 

ตลอดสามปีที่ผ่านมา บรษิทัฯ ได้มกีารด�าเนินงานให้สอดคลอ้ง
กับมาตรฐานสากล หรอื CSI ในด้านต่าง ๆ  ตวัอย่างเช่น การลด
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการ            
เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
ในการท�างาน ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ด้านการส่งเสริม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการจัดการน�้า และด้านการ
สื่อสารรายงานผลงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ตามข้อตกลงของการเป็น
สมาชิกของ CSI  บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ของ CSI เก่ียวกับมาตรฐานการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน         
ของบริษัทฯ เทียบกับข้อตกลง (Charter) และมาตรฐานที่ CSI 
ก�าหนด (CSI Guidelines) ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจ
ว่าบริษัทฯ มีการด�าเนินงานในหัวข้อส�าคัญด้านการจัดการ      

ความยัง่ยนืส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ และสงูกว่าเม่ือเทยีบกับ
มาตรฐานของ CSI และเม่ือเทยีบกับบริษัทสมาชกิอืน่ ๆ  ในระดบั
สากล เช่น ด้านการจดัการก๊าซเรือนกระจก การจดัการเชือ้เพลงิ
และพลังงานทดแทน ความปลอดภัยในการท�างาน การจัดการ
ผลกระทบกับชมุชนและสงัคม การจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการน�้า โดยมี        
ค�าแนะน�าส�าคัญที่ควรปรับปรุงในสองหัวข้อ ได้แก่ ด้านการ
สื่อสารรายงาน และด้านการก�ากับดูแลภายในของงานด้าน  
ความยัง่ยนื ซึง่ทางบริษัทฯ จะน�าผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญของ CSI มาพิจารณาก�าหนดแผนงาน       
ในการปรับปรุงพฒันาการด�าเนินงานด้านความยัง่ยนืให้ดยีิง่ขึน้
อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร
ความร่วมมือในระดับสากลที่ต้ังขึ้นใหม่ในปี 2561 ที่มีชื่อว่า 
“Global Cement and Concrete Association” หรือ มีชื่อย่อ
ว่า GCCA โดย GCCA มีเป้าหมายที่จะรวบรวมจ�านวนสมาชิก
ในธุรกิจผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่มีก�าลังการผลิตรวมกันมากกว่า       
ร้อยละ 50 ของทั้งโลก โดยมุ่งหวังที่จะเป็นตัวแทนของ
อุตสาหกรรมน้ีเพื่อสื่อสารในระดับโลก ท�าให้เห็นว่าธุรกิจ
ปูนซีเมนต์และคอนกรีตเป็นธุรกิจที่ด�าเนินงานด้วยความ            
รับผิดชอบ พร้อมไปกับการส่งเสริมมาตรฐานการด�าเนินงาน
ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื ตลอดจนการส่งเสริมนวัตกรรมเพือ่
สร้างคุณค่าให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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ส�าหรับรายละเอียดของข้อมูล	 ตัวชี้วัดส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 (SD	 Data)	 ในด้านเศรษฐกิจ	 (Economic																						
Performance	Index)	ด้านสังคม	(Social	Performance	Index)	และด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Performance	
Index)	ต่าง	ๆ	ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.siamcitycement.com

ความร่วมมอืกบัองค์กรระหว่างประเทศในการ
ส่งเสรมิความหลากหลายทางชวีภาพ

เม่ือวันที ่27 พฤศจกิายน 2561 กลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง            
ได้ลงนามในบันทกึความเข้าใจ (MoU) กับองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for              
Conservation of Nature หรือ IUCN) ว่าด้วยความร่วมมือ
เร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติด้านการส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชวีภาพภายในกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ความร่วมมือน้ี
มีกรอบระยะเวลาสามปี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพในบริเวณภูเขาหินปูนภายในเขตพื้นที่ 
ท�าเหมืองหนิของบริษัทฯ และบริเวณโดยรอบพืน้ทีก่ารท�าเหมือง 
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กัมพูชา ศรีลังกา และเวียดนาม 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท
ปูนซเีมนต์รายแรกของไทยทีล่งนามในบันทกึความเข้าใจร่วมกับ 
IUCN โดยนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว ่า              
“ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ เป้าหมายที่ส�าคัญอันหน่ึง       
ของบริษัทฯ โดยมีความมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันาการบริหารจดัการด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองหินให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพยิง่ขึน้ ด้วยการพลกิฟ้ืนพืน้ทีเ่หมืองหนิให้เป็นป่าที่
อุดมสมบูรณ์ผ่านโครงการฟื้นฟูสภาพเหมืองหินของบริษัทฯ” 

IUCN เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นทั้งภาครัฐบาลและภาคประชาสังคม 
ท�างานโดยการให้ความรู้และเคร่ืองมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรทีไ่ม่แสวงผลก�าไร เพือ่ช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับ
มนุษยชาติ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ไปพร้อม ๆ กัน IUCN ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2491 และกลายมาเป็น
องค์กรที่มีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และหลากหลาย       
มากที่สุดในโลก IUCN รวบรวมประสบการณ์ ทรัพยากร และ
เครือข่ายของสมาชกิกว่า 1,300 องค์กร รวมถึงผู้เชีย่วชาญกว่า 
13,000 คน ไว้ที่เดียวกัน
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป 
1)	 ชือ่	สถานทีต้ั่งส�านักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	เลขทะเบียนบริษัท	โทรศพัท์	โทรสาร	เว็บไซต์	จ�านวนและชนิดของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัท	

ชื่อบริษัท	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อย่อ SCCC

ทะเบียนเลขที่	 0107536001346	(เลขทะเบียนเดิม	บมจ.	208)

ประเภทธุรกิจ	 อุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์	

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

โรงงำน 	 โรงงาน	1	และโรงงาน	3	เลขที่	99	หมู่ที่	9	ถนนมิตรภาพ	กิโลเมตรท่ี	129	
	 	 ต�าบลทับกวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย	
 
 	 โรงงาน	2	เลขที่	219	หมู่ที่	5	ถนนมิตรภาพ	กิโลเมตรที่	131	
	 	 ต�าบลทับกวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย

 	 โรงงานมอร์ตาร์	เลขที่	41/2	หมู่ที่	5	ถนนมิตรภาพ	กิโลเมตรที่	129		
	 	 ต�าบลทับกวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย

 	 โรงเตรียมเชื้อเพลิงผสม	(AFR	Platform)	เลขที่	301	หมู่ที่	5	ถนนมิตรภาพ	
	 	 กิโลเมตรที	่133	ต�าบลทบักวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จงัหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย

โทรศัพท์	 +66	2797	7000

โทรสำร	 +66	2797	7001-2

เว็บไซต์	 http://www.siamcitycement.com

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำย	 หุ้นสามัญจ�านวน	298,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
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2)	 ชื่อ	 สถานที่ต้ังส�านักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรสาร	 จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่
บริษัทฯ	ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

ชื่อและข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ / 

ผลิตภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
ที่ออกจ�ำหน่ำย

(ล้ำนหุ้น)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยตรง
(ร้อยละ)

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

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

บริษัท คอนวูด จำ�กัด
Crystal	Design	Center
อาคาร	L1	(แอลหนึ่ง)	ห้องเลขที่	111	ชั้นที่	1	
เลขท่ี	1448/14	ซอยลาดพร้าว	87	(จันทราสุข)	
แขวงคลองจั่น	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	
10240	ประเทศไทย
โทรศัพท์			+66	2797	7444		
โทรสาร				+66	2797	7004

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

ก�าจัดกากอุตสาหกรรม
และจ�าหน่ายเชื้อเพลิง	
และวัสดุทดแทนและ
บริการท�าความสะอาด
ส�าหรับอุตสาหกรรม

400 4.00 100.00

บริษัท สย�มซิตี้ พ�วเวอร์ 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
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ชื่อและข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ / 

ผลิตภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
ที่ออกจ�ำหน่ำย

(ล้ำนหุ้น)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยตรง
(ร้อยละ)

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

ให้บริการด้านเทคนิค	
การจัดการและพัฒนา

ระบบข้อมูล

700 7.00 100.00

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตร�ลูกโลก จำ�กัด
48/1	หมู่ที่	5	ถนนทางหลวงหมายเลข	21	
ต�าบลหน้าพระลาน	อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสระบุรี	18240	ประเทศไทย
โทรศัพท์			+66	3621	8000	
โทรสาร				+66	3633	5015

ผลิตปูนซีเมนต์ 701 7.01 100.00

บริษัท สย�ม 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 สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกล�เทศ) 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 สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังก�) 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 สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดน�ม) 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 ล�นน� รีซอร์สเซส จำ�กัด (มห�ชน)
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
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ชื่อและข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ / 

ผลิตภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
ที่ออกจ�ำหน่ำย

(ล้ำนหุ้น)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยตรง
(ร้อยละ)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด (มห�ชน)
888/114	อาคารมหาทุนพลาซ่า	ชั้น	11	
ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร	10330	ประเทศไทย
โทรศัพท์			+66	2627	3890-94	,	
															+66	2255	4380-84
โทรสาร				+66	2627	3889

เอทานอล 1,000 1,000.00 4.72

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

ซีเมนต์ 150	ล้าน
เหรียญสหรัฐ

0.08 40.00

ถือหุ้นโดยบริษัท คอนวูด จ�ำกัด

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

วัสดุก่อสร้าง 78.3	ล้าน
เหรียญสหรัฐ

78.30 100.00

ถือหุ้นโดยบริษัท สยำม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จ�ำกัด

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

บริการก�าจัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม

1,460	ล้าน	
ศรีลังการูปี

146.01 100.00

บริษัท มห�เวลี ม�รีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จำ�กัด
413,	R.A.	De	Mel	Mawatha	Colombo	03	
Sri	Lanka
โทรศัพท์			+94	11	7	800800
โทรสาร				+94	11	2	555433

จ�าหน่ายปูนซีเมนต์ 48	ล้าน	
ศรีลังการูปี

4.80 90.00

ถือหุ้นโดยบริษัท สยำม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ�ำกัด

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ เญินแจ๊ก จำ�กัด
Ong	Keo	Industrial	zone,	Phuoc	Khanh,	
Nhon	Trach,	Dong	Nai	province,	Vietnam
โทรศัพท์	+84	3570	017

ผลิตปูนซีเมนต์ 812.1	
พันล้านดอง

812.10 100.00
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3)	 ชื่อ	สถานที่ตั้ง	โทรศัพท์	โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น	ๆ

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

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

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
	 	 3000	ถนนพหลโยธิน	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	
	 	 กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	10900	
	 	 โทรศัพท์		 +66	2230	5449
	 	 โทรสาร		 +66	2266	9779

  ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
	 	 1222	ถนนพระราม	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	
	 	 กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	10120	
	 	 โทรศัพท์		 +66	2296	4494
	 	 โทรสาร		 +66	2683	1389

  ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
	 	 333	ถนนสีลม	บางรัก	
	 	 กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	10500	
	 	 โทรศัพท์		 +66	2231	4333
	 	 โทรสาร		 +66	2231	4742

 ผู้สอบบัญช ี น�งส�วศิริวรรณ นิตย์ดำ�รง
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	5906
  น�ยวิช�ติ โลเกศกระวี
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	4451
  น�งสรินด� หิรัญประเสริฐวุฒิ
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	4799
	 	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	(ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	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�าระแล้ว	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 จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ2

1. บริษัท	ซันไรส์	อีคิวตี้	จ�ากัด3 106,186,626 35.63

2. JARDINE	CYCLE	&	CARRIAGE	LIMITED3 76,107,368 25.54

3. บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จ�ากัด3 28,091,034 9.43

4. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด4 4,877,458 1.64

5. NORTRUST	NOMINEES	LTD-CL	AC 4,452,488 1.49

6. กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน) 2,920,399 0.98

7. กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.	กรุงไทยจ�ากัด	(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

หม�ยเหตุ 
1.	 บริษัทฯ	ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลใน	วันที่	8	สิงหาคม	2561	และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	ในวันที่	9	

สิงหาคม	2561	และในระหว่างปีผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จาก	www.siamcitycement.com	หัวข้อข้อมูลนักลงทุน	
2.	 การค�านวณสดัส่วนของการถือหุน้โดยผู้ถือหุน้รายใหญ่ดงักล่าวค�านวณจากจ�านวนหุน้ทีอ่อกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน	298,000,000	หุน้มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุน้	10	บาท	

โดยมีข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว	(Foreign	Limit)	ร้อยละ	49	ซึ่ง	ณ	วันที่	8	สิงหาคม	2561	มีสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ	33.04
3.	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
4.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	เป็นผู้ถือหุ้นทางทะเบียนและตามกฎหมาย	ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง	(Non-Voting	Depository	

Receipt	 -	NDVR)	 จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น	 ทั้งน้ีเว้นแต่เป็นกรณีที่เรียกประชุมเพื่อพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์												
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ข้อมูลนักลงทุนใน	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	สามารถดูได้ที่เว็บไซต์	www.set.or.th

48.52% 25.54% 25.94% 100%

กลุ่มรัตนรักษ์
จ�ำนวน 144,596,787 หุ้น

กลุ่มจำร์ดีน
จ�ำนวน 76,107,368 หุ้น

ผู้ถือหุ้นอื่น
จ�ำนวน 77,295,845 หุ้น

รวม
จ�ำนวน 298,000,000 หุ้น

ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

อ�ยุของหุ้นกู้   7	ปี 8	ปี 10	ปี 3	ปี

มูลค่�รวมของหุ้นกู้ที่เสนอข�ย 2	พันล้านบาท 2	พันล้านบาท 2	พันล้านบาท 1	พันล้านบาท

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอข�ย 2	ล้านหน่วย 2	ล้านหน่วย 2	ล้านหน่วย 1	ล้านหน่วย

มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหน่วย 1,000	บาท 1,000	บาท 1,000	บาท 1,000	บาท

ร�ค�ที่เสนอข�ยต่อหน่วย 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

อัตร�ดอกเบี้ย ร้อยละ	4.30	ต่อปี ร้อยละ	2.46	ต่อปี ร้อยละ	2.70	ต่อปี ร้อยละ	2.49	ต่อปี

ก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ         A A A A

3.  กำรออกหลักทรัพย์ของบริษัท

  หลักทรัพย์ประเภทหนี้:
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ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด

อ�ยุของหุ้นกู้   7	ปี 10	ปี 12	ปี

มูลค่�รวมของหุ้นกู้ที่เสนอข�ย 2.5	พันล้านบาท 5	พันล้านบาท 4.5	พันล้านบาท

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอข�ย 2.5	ล้านหน่วย 5	ล้านหน่วย 4.5	ล้านหน่วย

มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหน่วย 1,000	บาท 1,000	บาท 1,000	บาท

ร�ค�ที่เสนอข�ยต่อหน่วย 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

อัตร�ดอกเบี้ย ร้อยละ	3.65	ต่อปี ร้อยละ	4.08	ต่อปี ร้อยละ	4.26	ต่อปี

ก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ         A A A

  หลักทรัพย์ประเภททุน:
	 	 หุ้นจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	298	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท
	 	 หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 หุ้นสามัญ	298	ล้านหุ้น
	 	 หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วและถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น	 หุ้นสามัญ	298	ล้านหุ้น
  
  หลักทรัพย์อนุพันธ์:
	 	 ไม่มี
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

4. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ

“บริษัทฯ	จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอตัราร้อยละ	60	ของ
ก�าไรสุทธิของงบการเงินรวม	แต่ในกรณีที่มีสถานะทางการ
เงินไม่ดี	 คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอจ่ายเงินปันผลใน
อัตราที่ต�่ากว่า	ตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้”	

ค�ำอธิบำย: 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลน้ี	ได้ผ่านการอนุมัติโดยทีป่ระชมุ
สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 คร้ังที่	 17	 เม่ือ	 9	 เมษายน	2553						
ซ่ึงเป็นนโยบายทีก่�าหนดไว้เป็นหลกัการเบ้ืองต้น	อย่างไรก็ตาม
ในการเสนอจ�านวนเงินปันผลเพือ่ให้ผู้ถือหุน้อนุมัติน้ี	บริษัทฯ	
ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ซ่ึงกฎหมายได้
ก�าหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากก�าไรสุทธิของ	
บริษัทฯ	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	ดงัน้ัน	หาก
ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	 มีไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล								
การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์นั้นด้วย

ระหว่างปี	 2559	 -	 2561	 บริษัทฯ	 มีการจ่ายเงินปันผล												
ดังต่อไปนี้

 ปี 2561 บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผล หุ้นละ 8 บำท 

 	 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	
เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2561	จ�านวน	4	บาทต่อหุ้น

 	 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส�าหรับคร่ึงหลงัของปี	2561	ในวันที	่
26	มีนาคม	2562	จ�านวน	4	บาทต่อหุ้น

 	 บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลรวม	2,384	ล้านบาท	อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ	79

 ปี 2560 บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผล หุ้นละ 10 บำท 

 	 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	
เม่ือวันที	่2	สงิหาคม	2560	จ�านวน	6	บาทต่อหุน้

 	 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับคร่ึงหลังของ					
ปี	2560	ในวันที	่30	มีนาคม	2561	จ�านวน	4	บาทต่อหุน้

 	 บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลรวม	2,980	ล้านบาท	อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ	151.7

 ปี 2559 บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผล หุ้นละ 15 บำท 

 	 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	
เม่ือวันที	่22	กรกฎาคม	2559	จ�านวน	8	บาทต่อหุน้

 	 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับคร่ึงหลังของ					
ปี	2559	ในวันที	่31	มีนาคม	2560	จ�านวน	7	บาทต่อหุน้

 	 บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลรวม	3,450	ล้านบาท	อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ	91.9

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจาก
ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ของบริษัทย่อย	ซ่ึงจะพจิารณาจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทน้ัน	 และต้องด�าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 และบริษัทย่อยอาจ	
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวเม่ือ						
คณะกรรมการบริษัทเหน็ว่ามีก�าไรสมควรพอทีจ่ะท�าเช่นน้ัน	

การจ่ายเงินปันผลทกุคร้ัง	บริษัทฯ	ต้องจดัสรรเงินทนุส�ารอง
ไว้ตามกฎหมายอย่างน้อยหน่ึงในยี่สิบของเงินก�าไรสุทธิ							
ซ่ึงบริษัทฯ	 ท�ามาหาได้จากกิจการของบริษัทฯ	 จนกว่า
ทุนส�ารองน้ันจะมีจ�านวนถึงหน่ึงในสิบของจ�านวนทุนของ	
บริษัทฯ	หรือมากกว่านั้น
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นำยพอล 
ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

นำยชัชชน 
รัตนรักษ์    

ประธำนกรรมกำร 
อำยุ 69 ปี

กรรมกำร 
อำยุ 46 ปี

ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่13	สิงหาคม	2541	

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
วุฒิบัตรชั้นสูง:	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ
	 ฮาร์วาร์ด	บิซิเนส	สคูล	สหรัฐอเมริกา
คุณวุฒิเทียบเท่�ปริญญ�โท:	 เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ	
	 มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน
	 สวิตเซอร์แลนด์
ปริญญ�ตรี:	 วิศวกรรมโยธา	
	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิต	ซูริค
	 สวิตเซอร์แลนด์	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61	 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) /ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
มี.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ
ก.ค.	2557-		ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
	 พิจารณาค่าตอบแทน
ก.ค.	2557	-	พ.ค.	2560	 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
2544	-	มี.ค.	2560	 รองประธานกรรมการ

บรษัิท ล�นน� รซีอร์สเซส จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ยถ่�นหนิ
2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัท โฮลซิม จำ�กัด/ ผลิตและจำ�หน่�ยปูนซีเมนต์
2545	-	ก.พ.	2557	 สมาชิกคณะผู้บริหาร

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทร�ย
ก.ค.	2560	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดน�ม) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและ
จำ�หน่�ยปูนซเีมนต์และวัสดกุ่อสร้�ง (จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
เม.ย.	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ เทรดดิง้ จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ข�ยปูนซเีมนต์
และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
มี.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ		

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่9	กันยายน	2549

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�ตรี:	 เศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยม)
	 มหาวิทยาลัยลอนดอน	อังกฤษ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61	 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ก.ย.	2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด / พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บริษัท ต้นสน กรุ๊ป จำ�กัด / ลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์
2549	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ

บริษัท รัตนรักษ์ จำ�กัด / บริษัทเพื่อก�รลงทุน
2544	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกล�เทศ) จำ�กัด (บริษัทย่อย) /
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกล�เทศ)
พ.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลังก�) จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ผลิตปูนซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
ส.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น / ผลิตและจำ�หน่�ยปูนซีเมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูช�)
ธ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

ประวัติอบรม
Fontainebleau, ฝรั่งเศส
ปี	2558	 Leading	from	the	Chair,	INSEAD
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

นำยวันชัย 
โตสมบุญ

นำงสำวนพพร 
ติรวัฒนกุล 

กรรมกำร 
อำยุ 69 ปี

กรรมกำร 
อำยุ 64 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่14	มิถุนายน	2547

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท:	 บริหารธุรกิจ	Asian	Institute	of	
	 Management	ฟิลิปปินส์
ปริญญ�ตรี:	 นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ก.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
ก.ค.	2557	-	ปัจจบัุน	 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ม.ค.	2555	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาบริษัท
มิ.ย.	2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บรษัิท ล�นน� รซีอร์สเซส จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ยถ่�นหนิ
ม.ค.	2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดน�ม) จำ�กัด (บรษิัทย่อย) / 
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
เม.ย.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังก�) จำ�กัด (บริษทัย่อย) / 
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
ส.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น / ผลิตและจำ�หน่�ยปูนซีเมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูช�)
ธ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน) / บริษัทหลักทรัพย์  
ส.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท คอนวูด จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำ�หน่�ยวัสดุตกแต่ง
เพื่อง�นสถ�ปัตยกรรม
ก.พ.	2545	-	มี.ค.	2559	 กรรมการ	

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2558	 Corporate	Governance	for	Capital	
	 Market	Intermediaries	
	 รุ่นที่	10/2015	(CGI)	

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่23	เมษายน	2555

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท:	 พาณชิยศาสตร์และการบัญช	ี(สาขาบัญช)ี
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญ�ตรี:	 บัญชีบัณฑิต	(สาขาการบัญชี)	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61	 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ก.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
ก.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
เม.ย.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) / ธน�ค�รพ�ณิชย์
ม.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการก�ากับนโยบายความเสี่ยง
	 และธรรมาภิบาล
ม.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)
เม.ย.	2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
เม.ย.	2553	-	ม.ค.	2557	 กรรมการ

บรษัิท แกรนด์ ค�แนล แลนด์ จำ�กัด (มห�ชน) / พัฒน�อสังห�รมิทรพัย์
เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ
พ.ค.	2558	-	เม.ย.	2559	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

ปี	2558	 Advanced	Audit	Committee	
	 Program	รุ่นที่	19/2015	(AACP)	
ปี	2547	 Director	Accreditation	Program	
	 รุ่นที่	7/2004	(DAP)	
ปี	2544	 Director	Certificate	Program	
			 รุ่นที่	7/2001	(DCP)	

โดย International Institute of Management Development 
(IMD) สวิตเซอร์แลนด์: 
ปี	2549	 Senior	Management	Program
ปี	2545	 Breakthrough	Program	for	Senior	
	 Executives
ปี	2543	 Managing	Corporate	Resources
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) / โรงพย�บ�ล
ต.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัท ศรีอยุธย� แคปปิตอล จำ�กัด (มห�ชน) / ประกันภัยและ
ประกันชีวิต
พ.ค.	2556	-	ปัจจุบัน			 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
เม.ย.	2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 	

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ จำ�กัด / ธุรกิจโฆษณ�และ
ก�รลงทุน
เม.ย.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด / บริษัทเพื่อก�รลงทุน
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)	

บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำ�กัด / พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์  
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท ซี.เค.อ�ร์ จำ�กัด / บริษัทเพื่อก�รลงทุน
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท ไทยลำ�เลียง จำ�กัด / ก�รจัดก�รหลักทรัพย์ก�รลงทุน
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท ไทยแป้งมันผลิตกรรม จำ�กัด / ก�รเช่�และก�รดำ�เนินก�ร
เกี่ยวกับอสังห�ริมทรัพย์
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำ�กัด / บริษัทเพื่อก�รลงทุน
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท เข�เขียวคันทรี่คลับ จำ�กัด / สน�มกอล์ฟ
เม.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท สย�มภูริมงคล จำ�กัด / อสังห�ริมทรัพย์
เม.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำ�กัด / อสังห�ริมทรัพย์
ธ.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด / สถ�นีโทรทัศน์
เม.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชชั่น จำ�กัด / ธุรกิจโฆษณ�
เม.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำ�กัด / ธุรกิจโฆษณ�
เม.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท มห�กิจ โฮลดิ้ง จำ�กัด / ธุรกิจโฆษณ� และก�รลงทุน
เม.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำ�กัด / ธุรกิจโฆษณ�
เม.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

BBTV Alliance Company Limited / ลงทุนด้วยก�รถือหุ้น
ม.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

BBTV Bond Street Building Company Limited / ลงทุนใน
อสังห�ริมทรัพย์
ม.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท ไอทีบีซีบิซิเนส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป จำ�กัด / ที่ปรึกษ�ด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศ
ส.ค.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)	

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด / 
สถ�นฟื้นฟูสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ
เม.ย.	2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

BBTV International Holdings Company Limited / บริษัทเพื่อ
ก�รลงทุน
ก.ย.	2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำ�กัด / บริษัทเพื่อก�รลงทุน
ก.ย.	2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด / ให้เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น
ก.ย.	2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD): 
ปี	2561	 National	Director	Conference	
	 “Rising	Above	Disruptions:	A	Call	
	 for	Action”	
ปี	2560	 National	Director	Conference	
	 “Steering	Governance	in	a	
	 Changing	World”	
ปี	2558	 Risk	Management	Program	for	
	 Corporate	Leaders	รุ่นที	่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)	

โดยไพรซ์วอเตอร์เฮ้�ส์คูเปอส์ (PWC):
ปี	2559	 Training	on	International	Financial	
	 Reporting	Standard	9	(IFRS9)	

โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
ปี	2559	 CG	Forum	2/2559	“สจุริต	ระมัดระวัง	
	 เกราะคุ้มกันกรรมการ”	

โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร์ จำ�กัด:
ปี	2560	 Strategic	IT	Governance	(for	Non-IT)	
ปี	2559	 Seminar	on	“Cyber	Security	
	 Awareness	Training	for	Senior	
	 Executive”	
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

นำยพงศ์พินิต 
เดชะคุปต์
กรรมกำร 
อำยุ 64 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่26	กุมภาพันธ์	2553

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท: 	 บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยดีทรอยด์	
	 สหรัฐอเมริกา
ปริญญ�ตรี:	 การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
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

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) / ธน�ค�รพ�ณิชย์
2548	-	2556	 กรรมการ

บรษัิท  อีสเทอร์น สต�ร์ เรยีล เอสเตท จำ�กัด (มห�ชน) / อสังห�รมิทรพัย์
เม.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธย� ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) / ประกันชีวิต
พ.ค.	2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
2546	-	เม.ย.	2561	 กรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลังก�) จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ผลิตปูนซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
ส.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำ�กัด / ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์
พ.ค.	2558	-	ก.พ.	2561	 ประธานกรรมการ

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด / สถ�นีโทรทัศน์
พ.ค.	2557	-	เม.ย.	2560	 กรรมการ

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (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)	

โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
ร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
19	ก.ย.	2561		 Inaugural	Corporate	Governance	
	 Conference	2018
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นำยเดวิด 
อเล็กซำนเดอร์ นิวบิกกิ้ง
กรรมกำร 
อำยุ 46 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่7	พฤษภาคม	2558

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท:	 MA	Philosophy	(Hons.)
	 มหาวิทยาลัยเอดินบะระ	สกอตแลนด์
อื่นๆ: 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�ากัด	มาเลเซีย

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
	 กรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท แพลทินัม วิคตอรี จำ�กัด / ทำ�ธุรกิจโฮลดิ้งส์ 
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2561	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ

บริษัท จ�ร์ดีน เมเธอสัน โฮลดิ้งส์ จำ�กัด / ทำ�ธุรกิจโฮลดิ้งส์ 
(จดทะเบียนในร�ชอ�ณ�นิคมเบอร์มิวด�)
ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัท รีฟริจเจอเรชั่น อิเล็คทริคคอล เอ็นจีเนียริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น 
จำ�กัด / บรกิ�รท�งวิศวกรรม อสังห�รมิทรพัย์ ก�รลงทนุในโครงก�ร
ด้�นพลังง�นและนำ้� (จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
2556	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ
	 ประธานคณะกรรมการพิจารณา
	 ค่าตอบแทน

บริษัท จ�ร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จำ�กัด / ลงทุนด้วยก�รถือหุ้น 
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการกลุ่ม	

บรษัิท จ�ร์ดนี เมเธอสัน แมเนจเม้นต์ (เอสอีเอ) จำ�กัด /  ให้คำ�ปรกึษ�
ท�งธุรกิจและก�รจัดก�ร (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัท พีที ป�ม�เปอร์ซ�ด� นูแซนท�ร� จำ�กัด / เหมืองแร่ 
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2555	-	ปัจจุบัน			 คณะผู้บริหาร

บริษัท ม�ยเซ็ท แคร์ ลิมิเต็ด/ ก�รกุศล 
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2555	-	ปัจจุบัน			 ประธานกรรมการ
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

บริษัท พีที แอสทร�  อินเตอร์เนชั่นนอล ทีบีเค / อุตส�หกรรมและ
ก�รค้� (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2560	-	ปัจจุบัน		 ประธานคณะผู้บริหาร
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ
2555	-	2560	 คณะผู้บริหาร

บรษัิท พีท ียูไนเตด็ แทรคเตอร์ ทบีีเค จำ�กัด / จัดจำ�หน่�ยเครือ่งจักร 
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2556	-	2560	 รองประธานกรรมการ

บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ บินตัง จำ�กัด/ ธุรกิจ
รถยนต์ (จดทะเบียนในประเทศม�เลเซีย)
2555	-	2559		 ประธานกรรมการ
	 ประธานคณะกรรมการพิจารณา
	 ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ ออโตโมบิล เมียนม� จำ�กัด / 
ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนในส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�)
2554	-	ต.ค.	2558		 กรรมการ
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

โดยสถ�บันวิทย�ก�รธุรกิจและอุตส�หกรรม: 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน	รุ่นที่	1

โดยสถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น: 
ประกาศนียบัตร	รุ่นที่	2

โดยสถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน: 
ประกาศนียบัตร	รุ่นที่	1

ดร.สุนีย์ 
ศรไชยธนะสุข
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 56 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่10	มิถุนายน	2558

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�เอก:  สาขาการจัดการการสื่อสาร	
	 หลกัสตูรการจดัการดษุฎนิีพนธบัณฑติ
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญ�โท: สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
	 พระนครเหนือ
ประก�ศนียบัตร:	 ประกาศนียบัตรชัน้สงูทางการสอบบัญชี
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	3733
ปริญญ�ตรี:	 การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท บี.กริม เพ�เวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) / ทรัพย�กร /
พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
มิ.ย.	2558	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการตรวจสอบและ
	 กรรมการอิสระ

บริษัท น�มยง เทอร์มินัล จำ�กัด (มห�ชน) / ให้บริก�รท่�เทียบเรือ
เพื่อก�รส่งออก นำ�เข้�รถยนต์ และสินค้�ทั่วไป
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
	 กรรมการอิสระ

ดร. (กิตติมศักดิ์) 
ฮำรำลด์ ลิงค์
กรรมกำรอิสระ 
อำยุ 63 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่24	กันยายน	2541

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
คุณวุฒิเทียบเท่�ปริญญ�โท: 	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลยัเซนต์แกลเลน	
	 สวิตเซอร์แลนด์

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

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ก.ค.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ก.ย.	2541	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ
ก.ค.	2557	-	มิ.ย.	2558	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2541	-	2552	 กรรมการตรวจสอบ

บรษัิท ทร ูคอร์ปอเรชัน่  จำ�กัด (มห�ชน) / เทคโนโลยีส�รสนเทศและ
ก�รสื่อส�ร
ก.ย	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการก�าหนด
	 ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ
2543	-	2553	 กรรมการ

บริษัท บี.กริม เพ�เวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) / ทรัพย�กร / พลังง�นและ
ส�ธ�รณูปโภค
ก.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

กลุ่ม บี.กริม 
2530	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):  
ปี	2560	 Director	Accreditation	Program
			 รุ่นที่	134/2017	(DAP)	

โดยวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร: 
ปี	2547	 ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกัน
	 ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปรอ.17)

โดยมห�วิทย�ลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์: 
ปี	2546	 Course	on	Good	Corporate	
	 Governance
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บริษัท เอ็นเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ยปุ๋ยเคมี
2546	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด / จำ�หน่�ย
เครื่องมืออุปกรณ์ท�งก�รแพทย์
มี.ค.	2556	-	ปัจจุบัน		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2560	 ผ่านการทดสอบหลักสูตรอบรม
	 กรรมการ	และได้รับการปรับประเภท
	 สมาชกิเป็นสมาชกิผู้ทรงคณุวุฒอิาวุโส	
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)	

นำยประดำป 
พิบูลสงครำม
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 69 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่21	เมษายน	2554

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�ตรี:  รัฐศาสตร์/	เศรษฐศาสตร์	
	 มหาวิทยาลยัโอ๊คแลนด์	นิวซีแลนด์

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61	 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
เม.ย.	2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

บรษัิท ทมี คอนซลัติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
2554	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาอาวุโส

บริษัทอื่น ๆ

กรมอ�เซียน กระทรวงก�รต่�งประเทศ
ต.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษา

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ติดต�มและประเมินผลชุดโครงก�รวิจยัด้�น
โลจิสติกส์ร่วมระหว่�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) 
และสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.)
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพิบูลสงคร�ม / สถ�นศึกษ�
มี.ค.	2554	-	ปัจจุบัน	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมก�รประส�นง�นว่�ด้วยก�รเชื่อมโยงในอ�เซียน
ม.ค.	2554	-	มี.ค.	2559	 ผู้แทนไทย

กระทรวงก�รต่�งประเทศ
2553	-	เม.ย.	2554	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
	 การต่างประเทศ

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (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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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

นำยชรินทร์ 
สัจจญำณ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 52 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่7	เมษายน	2559

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท:	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
	 (ส�าหรับผู้บริหาร)
			 สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศนิทร์แห่ง
			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(นักเรียนทุน
	 ในโครงการ	Fulbright	Scholarship)	
	 มหาวิทยาลัยคอร์เนล	สหรัฐอเมริกา
ประก�ศนียบัตร:	 ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญ�ตรี: นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ
พ.ค.	2560	-	พ.ค.	2561	 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด / บริก�รท�งกฎหม�ย
2554	-	ปัจจุบัน		 หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (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)	

ปี	2556	 Successful	Formulation	and	
	 Execution	of	Strategy	
	 รุ่นที่	17/2013	(SFE)	
ปี	2556	 Anti-Corruption	for	Executive	
	 Program	รุ่นที่	8/2013	(ACEP)	
ปี	2555	 Monitoring	the	System	of	Internal	
	 Control	and	Risk	Management	
	 รุ่นที่	12/2012	(MIR)	
ปี	2555	 Monitoring	the	Quality	of	
	 Financial	Reporting	รุ่นที่	14/2012	
	 (MFR)	
ปี	2555	 Monitoring	Fraud	Risk	Management	
			 รุ่นที่	8/2012	(MFM)	
ปี	2555	 Monitoring	the	internal	Audit	
	 Function	รุ่นที่	13/2012	(MIA)	
ปี	2554	 Audit	Committee	Program
	 รุ่นที่	37/2011	(ACP)	
ปี	2554	 Financial	Statements	for	Directors
			 รุ่นที่	14/2011	(FSD)	
ปี	2554	 Directors	Certification	Program	
		 รุ่นที่	149/2011	(DCP)	
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บริษัท พีที แอสทร� อินเตอร์เนชั่นนอล ทีบีเค / อุตส�หกรรมและ
ก�รค้� (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บริษัท รี คอร์ปอเรชั่น/ ธุรกิจวิศวกรรมและอสังห�ริมทรัพย์ 
(จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
มี.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

ประวัติอบรม
โดย Association of Corporate Treasurers สหร�ชอ�ณ�จักร:
ปี	2544	 Certificate	in	International	Cash	
	 Management

โดย Association for Financial Professionals สหรัฐอเมริก�:  
ปี	2543	 Certified	Treasury	Professional

นำยศิวะ 
มหำสันทนะ
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
อำยุ 56 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่7	เมษายน	2559

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท:	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการเงิน
	 และการลงทุน	(นักเรียนดีเด่น)
	 มหาวิทยาลัย	จอร์ช	วอชิงตัน
	 สหรัฐอเมริกา
ประก�ศนียบัตร:	 หลักสูตรการบริหารการจัดการขั้นสูง
	 ฮาร์วาร์ด	บิซิเนส	สคูล	สหรัฐอเมริกา
ปริญญ�ตรี:	 วิศวกรรมเครื่องกล
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61	 *(0.0711)
*ถือโดยตรง	211,992	หุ้น	ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ
	 ผู้มีอ�านาจลงนาม
ก.พ.	2558	-	เม.ย.	2559		 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ก.พ.	2558	-	ก.พ.	2559	 รองประธานอาวุโส	(สายงานการตลาด
	 และการขาย)
ม.ค.	2555	-	ม.ค.	2558		 รองประธานอาวุโส	(กิจการสระบุรี)

นำยเต็ง เว อัน 
เอเดรียน 
กรรมกำร
อำยุ 47 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่31	มีนาคม	2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท:	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ	สาขานโยบาย
	 สาธารณะ	The	School	of	Oriental	
	 and	African	Studies	
	 มหาวิทยาลยัลอนดอน	สหราชอาณาจกัร
  
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขากลยุทธ์
	 องค์กร	University	of	Illinois	at	
	 Urbana-Champaign	สหรัฐอเมริกา
ปริญญ�ตรี:	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	
	 (เกียรตินิยมอันดับ	1)	สาขาการเงิน
			 Creighton	University	สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
มี.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
พ.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง	

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังก�) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและ
จำ�หน่�ยปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
ส.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	

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

บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ ออโตโมบิล เมียนม� จำ�กัด / ธุรกิจ
รถยนต์ (จดทะเบียนในส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�)
เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บริษัท จ�ร์ดนี ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จำ�กัด / ลงทุนด้วยก�รถือหุ้น 
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน			 กรรมการและผู้จัดการสายการเงิน
	 กลุ่มบริษัท

บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ บินตัง / ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนใน
ประเทศม�เลเซีย)
เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	(ส�ารอง)
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

ปี	2558	 หลกัสตูร	Corporate	Governance	for	
	 Executive	รุ่นที่	SCCC/2015	(CGE)	
ปี	2558	 หลักสูตร	Directors	Certification	
	 Program	รุ่นที่	206/2015	(DCP)	

โดยสถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น (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

นำยจันดำนำ 
ลิยำนำเก
รองประธำนอำวุโส (กำรเงินและกำรควบคุม) 
อำยุ 54 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริห�รเมื่อวันที	่1	มกราคม	2554

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต:	 สถาบันนักบัญชี	ศรีลังกา
ประก�ศนียบัตร: นักบัญชีบริหาร	ออสเตรเลีย
	 นักบัญชีบริหาร	ศรีลังกา

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

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กดั (มห�ชน) /ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
2554	-	ปัจจุบัน		 รองประธานอาวุโส	
	 (การเงินและการควบคุม)	
พ.ค.	2560	-	ต.ค.	2560		 รองประธานอาวุโส	(รักษาการ)
			 (การบริหารบุคคลและประสิทธิภาพ
	 องค์การ)

บริษัทอื่น ๆ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ เทรดดิง้ จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ข�ยปูนซเีมนต์
และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
มี.ค.	2560	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลังก�) จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ผลิตปูนซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในศรีลังก�)
ส.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดน�ม) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / 
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
เม.ย.	2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ เทรดดิง้ จำ�กัด (บรษัิทย่อย) /ข�ยปูนซเีมนต์
และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
มี.ค.	2560	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลังก�) จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ผลิตปูนซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
ส.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกล�เทศ) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / 
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกล�เทศ)
พ.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตร�ลูกโลก จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์
พ.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ

สม�คมอุตส�หกรรมปูนซเีมนต์ไทย / หน่วยง�นประส�นง�นระหว่�ง
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์กับหน่วยง�นอื่นๆ
ก.พ.	2558	-	ปัจจุบัน	 นายก

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทร�ย
ก.ค.	2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ
ก.พ.	2558	-	ก.ค.	2560	 ประธานกรรมการ
2547	-	ม.ค.	2555	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท คอนวูด จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำ�หน่�ยวัสดุตกแต่ง
เพื่อง�นสถ�ปัตยกรรม
ก.พ.	2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

บรษัิท พีท ีคอนวูด อินโดนีเซยี จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ผลิตและจำ�หน่�ย
วัสดตุกแต่งเพ่ือง�นสถ�ปัตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซยี)
เม.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 Commissioner

บรษัิท อินทร ีซปุเปอร์บล็อก จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ผลิตภัณฑ์คอนกรตี
มวลเบ�
มี.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ

บรษัิท อินทร ีอีโคไซเคลิ จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / กำ�จัดก�กอุตส�หกรรม
และจำ�หน่�ยเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริก�รทำ�คว�มสะอ�ด
สำ�หรับอุตส�หกรรม
มี.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

บรษัิท อินทร ีดจิิตอล จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ให้บรกิ�รด้�นเทคนิคก�ร
จัดก�รและพัฒน�ระบบข้อมูล
ก.ค.	2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ
มี.ค.	2559	-	ก.ค.	2560			 ประธานกรรมการ

บริษัท สย�มซิตี้ พ�วเวอร์ จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผลิตไฟฟ้�จ�ก
ลมร้อนทิ้ง
มี.ค.	2559	-	มี.ค.	2560		 ประธานกรรมการ

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี		2561	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	
	 Program	(RCP)			
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นำยมนตรี 
นิธิกุล
รองประธำนอำวุโส (กำรตลำดและงำนขำย)
อำยุ 46 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริห�รเมื่อวันที	่11	กุมภาพันธ์	2559

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท:	 วิศวกรรมโยธา
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญ�ตรี:	 วิศวกรรมโยธา
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

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

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ก.พ.	2559	-	ปัจจุบัน	 รองประธานอาวุโส		
	 (การตลาดและงานขาย)

บริษัทอื่น ๆ

บรษัิท อินทร ีซปุเปอร์บล๊อก จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ผลิตภณัฑ์คอนกรตี
มวลเบ�
มี.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตร�ลูกโลก จำ�กัด / ผลิตปูนซีเมนต์
พ.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ให้บริก�รด้�นเทคนิค
ก�รจัดก�รและพัฒน�ระบบข้อมูล
มี.ค.	2559	-	พ.ค.	2560		 กรรมการ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทร�ย
ม.ค.	2555	-	ก.ค.	2560	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (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)	

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกล�เทศ) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / 
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกล�เทศ)
พ.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตร�ลูกโลก จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์
พ.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทร�ย
มี.ค.	2559	-	ก.ย.	2560	 กรรมการ

บริษัท คอนวูด จำ�กัด (บริษทัย่อย) / ผลิตและจำ�หน่�ยวัสดุตกแต่ง
เพื่อง�นสถ�ปัตยกรรม
มี.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

บรษัิท พีท ีคอนวูด อินโดนีเซยี จำ�กัด / ผลิตและจำ�หน่�ยวัสดตุกแต่ง
เพื่อง�นสถ�ปัตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
เม.ย.	2558	-	ปัจจุบัน		 President	Commissioner

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ให้บริก�รด้�นเทคนิค
ก�รจัดก�รและพัฒน�ระบบข้อมูล
ก.ค.	2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บรษัิท อินทร ีอีโคไซเคลิ จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / กำ�จัดก�กอุตส�หกรรม
และจำ�หน่�ยเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริก�รทำ�คว�มสะอ�ด
สำ�หรับอุตส�หกรรม
ส.ค.	2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บรษัิท อินทร ีซปุเปอร์บล๊อก จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / ผลิตภณัฑ์คอนกรตี
มวลเบ�
พ.ย.	2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บริษัท สย�มซิตี้ พ�วเวอร์ จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผลิตไฟฟ้�จ�ก
ลมร้อนทิ้ง
2554	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2554	 Directors	Certificate	Program	
			 รุ่นที่	153/2011	(DCP)	

โดย International Institute of Management Development 
(IMD) สวิตเซอร์แลนด์:
ปี	2555	 หลักสูตร	Senior	Leadership	
	 Program

โดยมห�วิทย�ลัย เซนต์แกลแลน สวิตเซอร์แลนด์:
ปี	2548	 หลักสูตรการบริหาร
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (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)	

นำยพอล โจเซฟ 
เฮย์ส
รองประธำนอำวุโส (กำรจัดส่งสินค้ำ)
อำยุ 50 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริห�รเมื่อวันที	่16	สิงหาคม	2559

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท:	 Supply	Chain	Management
			 มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์	
	 สหราชอาณาจักร

	 บริหารธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยลาโทรบ	วิคตอเรีย	
	 ออสเตรเลีย
ปริญญ�ตรี:		 วิศวกรรมเครื่องกล	
			 มหาวิทยาลยัคอลเลจดบัลนิ	ไอร์แลนด์

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ส.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 รองประธานอาวุโสสายงาน	
	 (การจัดส่งสินค้า)

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท โฮลซิม (เวียดน�ม) จำ�กัด / ผลิตและจำ�หน่�ยปูนซีเมนต์และ
วัสดุก่อสร้�ง (จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
2555	-	2559		 ผู้อ�านวยการฝ่าย	Supply	Chain
2548	-	2555		 ผู้อ�านวยการธุรกิจ	Geocycle

นำยอมรศักดิ์ 
โตรส
รองประธำนอำวุโส (กิจกำรสระบุรี)
อำยุ 51 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริห�รเมื่อวันที	่1	กรกฎาคม	2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท:	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญ�ตรี: วิศวกรรมเครื่องกล	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) /ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
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)	/
		 ผู้จดัการฝ่าย	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

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท สย�มซิตี้ พ�วเวอร์ จำ�กัด (บริษัทยอ่ย) / ผลิตไฟฟ้�จ�ก
ลมร้อนทิ้ง
มี.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ
ก.พ.	2558	-	มี.ค.	2560	 กรรมการ

บรษัิท อินทร ีอีโคไซเคลิ จำ�กัด (บรษัิทย่อย) / กำ�จัดก�กอุตส�หกรรม
และจำ�หน่�ยเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริก�รทำ�คว�มสะอ�ด
สำ�หรับอุตส�หกรรม
มี.ค.	2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
มิ.ย.	2557	-	ก.พ.	2558	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย	Energy	and	
	 Geocycle	Platform	Operation
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตสินค้�อุปโภคและบริโภค
ก.ย.	2558	-	ต.ค.	2560	 รองประธานกรรมการ
	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) / ธน�ค�รพ�ณิชย์
ก.ค.	2553		-		ส.ค.	2558		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 (ด้านทรัพยากรบุคคลและการสื่อสาร
	 ภายในองค์กร)

บรษัิท อยุธย� อลิอันซ์ ซพีี ประกันชวิีต จำ�กัด (มห�ชน) / ประกันชวิีต
ม.ค.	2552	-	มิ.ย.	2553	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 (สายงานทรัพยากรบุคคล)

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จ
มี.ค.	2561	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ

บริษัท คอนวูด จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำ�หน่�ยวัสดุตกแต่ง
เพื่อง�นสถ�ปัตยกรรม
ธ.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2561	 Directors	Certification	Program
			 รุ่นที่	265	(DCP)

ประวัติอบรม
โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2560	 Directors	Certification	Program
			 รุ่นที่	241/2017	(DCP)	

โดย International Institute of Management Development 
(IMD) สวิสเซอร์แลนด์:
ปี	2554	 หลกัสตูร	Holcim	Senior	Leadership
ปี	2549	 หลักสูตร	Holcim	Senior	
	 Management

โดย INSEAD ประเทศฝรั่งเศส:
ปี	2545	 หลักสูตรการเจรจาต่อรองขั้นสูง

นำงสำวอนุตตรำ 
พำนโพธิ์ทอง
รองประธำนอำวุโส (กำรบริหำรบุคลำกรและ
ประสิทธิภำพองค์กร)
อำยุ 46 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	ไม่มี	
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริห�รเมื่อวันที	่1	พฤศจิกายน	2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริญญ�โท:	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
	 สาขาการเงินและการลงทุน	
	 มหาวิทยาลัย	จอร์ช	วอชิงตัน	
	 สหรัฐอเมริกา
ปริญญ�ตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต
	 สาขาการเงินและการธนาคาร	
	 (เกียรตินิยมอันดับ	1)
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มี	(0.00)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) /ผลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
พ.ย.	2560	-	ปัจจุบัน		 รองประธานอาวุโส	(การบริหารบุคลากร
	 และประสิทธิภาพองค์กร)

บรษัิท ท�ท�สตลี (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) / ผลิตและจำ�หน่�ยเหล็ก
มี.ค.	2561	-	ปัจจุบัน			 กรรมการอิสระ
	 กรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และ
	 พิจารณาผลตอบแทน
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บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร

บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำรต่อไปนี้ บริษัทฯ           
ได้จดัท�ำข้ึนเพ่ือน�ำเสนอข้อมลูเชงิลกึทำงธรุกจิของบริษัทฯ เพ่ือ
ให้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจสถำนะกำรเงินและผลประกอบกำรรวม
ของบรษัิทฯ ซึง่ผู้อ่ำนควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน

ผลประกอบก�รรวม 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	 รายงานก�าไรสุทธิส�าหรับ													
ปี	2561	จ�านวน	3,022	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	66	จากปีก่อน	
ซ่ึงเป็นผลจากการปรับปรุงแผนงานเชงิพาณชิย์และความส�าเร็จ
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิรูปธุรกิจในการลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงแขง็แกร่งโดยมีอตัรา
การเติบโตที่ร ้อยละ	 4.2	 ต่อปี	 แต่ความต้องการบริโภค
ปูนซีเมนต์ในประเทศในช่วงคร่ึงปีแรกค่อนข้างทรงตัว	 โดยมี
การปรับตัวที่ดีขึ้นในคร่ึงปีหลังส่งผลให้มีการเติบโตในระดับ
ร้อยละ	 3	ต่อปีส�าหรับปี	 2561	ตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ไปยัง
ประเทศลาวและประเทศพม่าได้รับผลกระทบจากอุปทานส่วน
เกินในประเทศ	ในขณะทีต่ลาดส่งออกปูนซีเมนต์ชนิดเม็ดไปยงั
ประเทศจนีและประเทศอืน่ๆ	ในภมิูภาคเติบโตได้ดแีละสามารถ
สร้างก�าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	โดยราคา	ณ	ท่าเรือต้นทางสูงขึ้น
อันเป ็นผลจากอุปทานขาดแคลนเน่ืองจากโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์หลายแห่งในประเทศจีนต้องปิดตัวลงตามมาตรการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยรัฐบาลจีน	

หน่วยธุรกิจในต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ								
ผลการด�าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ	โดยตลาดประเทศเวียดนาม	
กัมพชูา	และบังกลาเทศมีอตัราการเติบโตร้อยละ	10,	ร้อยละ	10	
และร้อยละ	15	ตามล�าดบั	ขณะทีก่ารบริโภคปูนซเีมนต์ในตลาด
ประเทศศรีลังกาหดตัวเน่ืองจากความไม่แน่นอนด้านการเมือง
ประกอบกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	 อย่างไรก็ดี	 จากราคา
ต้นทุนน�าเข้าวัตถุดิบไปยังประเทศต่างๆ	สูงขึ้น	และผลกระทบ
จากการอ่อนค่าของเงินในสกุลเงินต่างๆ	ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในเชงิลบซ่ึงหกัลบกับผลกระทบในเชงิบวกจากอตัราการบริโภค
ที่สูงขึ้นส�าหรับผลประกอบการของหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ	
ขณะที่กิจการร่วมค้าในประเทศกัมพูชาประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างดสีามารถจ�าหน่ายปูนซเีมนต์กว่า	1.8	ล้านตัน	และสามารถ
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ	26	ของตลาดรวม																

ยอดจ�าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จยังคงทรงตัว	 ขณะที่ต้นทุน										
ในการผลติและการด�าเนินงานได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดบิ
และค่าขนส่งสูงขึ้น	ขณะที่ยอดจ�าหน่ายหินทรายเพิ่มขึ้นร้อยละ	
19	 ต่อปี	 เน่ืองจากก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดต้ัง												
สายการผลิตที่สองที่โรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรายงานผลประกอบการทีแ่ขง็แกร่ง
จากการประกอบการในปีแรกโดยมีรายได้จากการขายให้แก่
บุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องกันจ�านวน	3.4	พนัล้านบาท	โดยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกปูนซีเมนต์
ชนิดเม็ด	 การน�าเข้าและส่งออกสินแร่และเชื้อเพลิงแข็งไปยัง
ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาตะวันตก

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้และธุรกิจอิฐมวลเบายังคงประสบกับ							
ความต้องการของตลาดที่อ่อนตัว	 และความล่าช้าในการเร่ิม
โครงการใหม่ส�าหรับโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยและโครงการ
ก่อสร้างเชิงพาณิชย์

ในระหว่างปี	 2561	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ได้เข้าซื้อธุรกิจหน่ึงซ่ึงมี										
ความช�านาญในการให้บริการท�าความสะอาดด้านอตุสาหกรรม	
ซ่ึงการเข้าซ้ือธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	 มีศักยภาพ							
ในการให้บริการก�าจดัของเสยีแบบเบ็ดเสร็จครอบคลมุการก�าจดั
ของเสียอุตสาหกรรม	สารเคมี	และการก�าจัดของเสียเชิงกล

กำรวิเครำะห์ผลประกอบกำร

ร�ยได้

รายได้จากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบในการวางต�าแหน่งและก�าหนดราคาของผลิตภัณฑ	์											
การจดัโครงสร้างกลุม่ผลติภณัฑ์	และการก�าหนดกลุม่เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มยอดจ�าหน่าย	ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	สามารถสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นกว่าพันล้านบาท	 โดยรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศมี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	 35	 ของรายได้รวม	 ซ่ึงลดลงจากปีก่อน
เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของกลุ่มธุรกิจในประเทศ	และ
ผลกระทบด้านราคาทีย่งัทรงตัวและการอ่อนค่าของสกุลเงินของ
ธุรกิจในต่างประเทศ	โดยเฉพาะประเทศศรีลังกา

บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร
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โครงสร้�งร�ยได้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561 2560 +/- +/-
(%)

ร�ยได้

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

					ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -	 50 (50) (100%)

					รายได้อื่น 276 201 75 37%

รวมร�ยได้ 45,040 43,885 1,155 3%

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561 2560 +/- +/-
(%)

ค่�ใช้จ่�ย

					ต้นทุนสินค้าขายและบริการ 29,300 29,187 113 0%

					ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 8,248 7,470 778 10%

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

					ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 62 - 62 -

					ค่าใช้จ่ายอื่น 270 514 (244) (47%)

รวมค่�ใช้จ่�ย 40,030 39,632 398 1%

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายได้จากธุรกิจปูนซีเมนต์มีสัดส่วนร้อยละ	68	ของรายได้รวม	ขณะที่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรายมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	18	
โดยทั้งสองธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย	อาคารเชิงพาณิชย์	และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ขณะที่
การบริโภคซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ	 3	ต่อปี	 อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของปีแสดงให้เห็นถึง
การเข้าสู่วงจรการเจริญเติบโตของตลาดปูนซีเมนต์อย่างแข็งแกร่ง
 
ค่�ใช้จ่�ย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแม้ว่าต้นทุนถ่านหิน	 ราคาน�้ามัน	 และต้นทุนวัตถุดิบจะเพิ่มสูงขึ้น	 โดยต้นทุนขายและบริการ							
อยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อนแม้จะมียอดการจ�าหน่ายและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

(หน่วย:	ล้านบาท)
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561 2560 +/- +/-
(%)

ค่�เสื่อมร�ค� ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน
และค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

					ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 3,268 2,964 304 10%

					ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,350 1,295 55 4%

					ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 569 852 (283) (33%)

รวมค่�เสื่อมร�ค� ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน
และค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 5,187 5,111 76 1%

(หน่วย:	ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินแผนการปฏิรูปธุรกิจต้ังแต่ปี	 2560	
เป็นต้นมา	โดยแผนดงักล่าวประกอบด้วยแผนงานในด้านต่างๆ	
อาทเิช่น	แผนงานในการเพิม่รายได้	แผนงานในการจดัโครงสร้าง
กลุม่ผลติภัณฑ์เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	รวมถึงความคดิริเร่ิม
ต่างๆ	 ในการบริหารจัดการต้นทุน	 โรงงานปูนซีเมนต์ที่จังหวัด
สระบุรีสามารถเดินสายการผลิตโดยมีอัตราประสิทธิภาพที	่						
ร้อยละ	87	ส่วนแผนงานลดต้นทนุเชือ้เพลงิ	ได้มีการน�าเชือ้เพลงิ
และวัตถุดิบทดแทนมาใช้ ในกระบวนการผลิต	 โดยสามารถ
ทดแทนเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมที่ร้อยละ	 11	 (เพิ่มขึ้นร้อยละ	 93	
จากปีก่อน)	พร้อมกันนี้	ยังได้น�าลิกไนต์และปิโตรเลียมโค้กมา
ใช้ร่วมกับถ่านหินเพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิต	 อย่างไร
ก็ตาม	ธุรกิจในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากราคาของต้นทนุ
วัตถุดิบน�าเข้าสูงขึ้นเน่ืองจากสถานการณ์อุปทานที่จ�ากัดและ
ผลกระทบจากค่าเงินที่อ่อนตัวลงอย่างรุนแรง	 ซ่ึงผลกระทบ
เหล่านี้หักล้างกับต้นทุนขายและบริการที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย	 เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรม
ทางการตลาด	การส่งเสริมการขายและการสร้างตราสินค้าใน
ตลาดต่างประเทศ	ขณะที่ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน�้ามัน
ดีเซลที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ	 20	จากปีก่อนและค่าขนส่งเพื่อการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น	
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นลดลงเป็นผลมาจาก
แผนลดค่าใช้จ่ายคงที่ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิรูปธุรกิจ										
ดังกล่าวข้างต้น	
 
ค่�เสื่อมร�ค� ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและค่�ใช้จ่�ยภ�ษี
เงินได้

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ�าหน่ายจ�านวน	3,268	ล้านบาทเพิม่ขึน้
ร้อยละ	 10	 แปรผันกับเงินลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน	ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจ�านวน	1,350	ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ	4	
ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน	 569	 ล้านบาทลดลงจาก											
ปีก่อนร้อยละ	 33	 เน่ืองจากการปรับรายการภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีและก�าไรทางภาษีที่ลดลงของธุรกิจในต่างประเทศ	
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กำรวิเครำะห์งบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นสัดส่วนร้อยละ	 6.3	 ของยอดรายได้สุทธิ	 เม่ือเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	 6.9	 ซ่ึง																		
กลุ่มบริษัทฯ	 สามารถลดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิในขณะที่วงเงินเครดิตลูกค้าเพิ่มขึ้นเน่ืองจากกลุ่มลูกค้า	 B2B	ที่เพิ่มขึ้น	 และสินค้า													
คงเหลือในกลุ่มเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องการลดผลกระทบจากราคาที่อาจสูงขึ้น		

ผู้บริหารได้ริเริ่มแผนงานต่างๆ	ในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิรูป
ธุรกิจที่ได้ด�าเนินการระหว่างปี	 ระยะเวลาขายสินค้าเพิ่มขึ้น
เน่ืองจากการคงสินค้าคงเหลือในกลุ่มเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น	 โดยระยะเวลา
ช�าระหน้ีเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการปรับสมดุลระยะเวลาขายสินค้า
และระยะเวลาเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้น		

ก�รลงทุน

การลงทุนระหว่างปีลดลง	 เน่ืองจากความเข้มงวดในการ
พิจารณาและอนุมัติรายจ่ายฝ่ายทุน	 โดยจะลงทุนในโครงการ					
ที่มีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานและโครงการที่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดเป็นส�าคัญ	

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

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย วัน 62 52

ก�รลงทุนท�งก�รเงิน

กลุ่มบริษัทฯ	 ได้เข้าซ้ือกิจการให้บริการท�าความสะอาดด้าน
อุตสาหกรรมโดยมูลค่าสุทธิ	 204	ล้านบาท	การเข้าซ้ือกิจการ				
ดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการก�าจัดของเสีย
ด้วยของเหลวและด้วยระบบเคร่ืองกล	เพิม่เติมจากการให้บริการ
ท�าความสะอาดด้านอุตสาหกรรม	สารเคมี	และระบบเครื่องกล	

เงินลงทุนในร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนส่วนของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทฯ	 ลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อให้เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	 หรือเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต
หรือเพิ่มประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ม่ันใจว่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ	สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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เงินลงทนุในรายจ่ายฝ่ายทนุจ�านวน	2,216	ล้านบาทได้ถูกใช้เพือ่
การด�าเนินงานโดยปกติของธุรกิจ		รายจ่ายฝ่ายทุนจ�าแนกตาม
โครงการที่ส�าคัญในปี	2561	มีดังต่อไปนี้	
	 การลงทุนพัฒนาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์	มูลค่า	55	ล้านบาท
	 การลงทุนพัฒนาระบบหม้อบดวัตถุดิบที่	 5	 ของโรงงาน	1	
มูลค่า	53	ล้านบาท

	 การขยายโรงเก็บปูนซีเมนต์ที่ท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
มูลค่า	44	ล้านบาท

	 การขยายก�าลงัการผลติเตาเผาซเีมนต์ในประเทศเวียดนาม
มูลค่า	28,500	ล้านดอง

	 การลงทนุระบบป้อนขีเ้ถ้าลอยแบบแห้งในประเทศเวียดนาม
มูลค่า	26,125	ล้านดอง

	 การก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศศรีลังกา
มูลค่า	270	ล้านรูปีลังกา

เน่ืองจากบริษัทย่อยในต่างประเทศมีสกุลเงินที่ ใช้ ในการ								
ด�าเนินงานที่แตกต่างกันซึ่งต้องถูกแปลงค่าเป็นหน่วยเงินบาท
ในการแสดงงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ	ผลจากการแปลง
ค่างบการเงินของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ส�าหรับปีเป็นผลขาดทุนจ�านวน	897	ล้านบาท	

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2561 2560 +/- +/-
(%)

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 35,459 37,463 (2,004) (5%)

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 288 286 2 1%

(หน่วย:	ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทฯ	 บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่า	 การจ�าหน่ายและการ								
ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ส�าหรับงวดจ�านวน	 313	 ล้านบาท	 และ									
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับงวดจ�านวน	2,828	ล้านบาท

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย	สมัปทานเหมืองแร่	โปรแกรม
คอมพิวเตอร์	 ความสัมพันธ์กับลูกค้า	ตราผลิตภัณฑ์	 และสิทธิ
ในการใช้สินทรัพย์	 กลุ่มบริษัทฯ	 บันทึกผลจากการแปลงค่า									
งบการเงินของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ส�าหรับปีเป็นผลขาดทนุจ�านวน	1,170	ล้านบาท	และค่าตัดจ�าหน่าย
ส�าหรับปีจ�านวน	437	ล้านบาท

ก�รระดมทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	โครงสร้างฝ่ายทุนของกลุ่มบริษัทฯ	
ประกอบด้วยหน้ีสินทางการเงินสุทธิจ�านวน	28,277	ล้านบาท		
(หน้ีสนิทางการเงินจ�านวน	30,924	ล้านบาท	หกัด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด	 จ�านวน	 2,647	 ล้านบาท)	 ส่วนของ												
ผู้ถือหุ้นจ�านวน	 34,541	 ล้านบาท	 โดยอัตราส่วนหน้ีสินทาง							
การเงินสุทธิต่อทุนอยู ่ที่	 0.82	 เท่าซ่ึงลดลงอย่างต่อเน่ือง													
หลังจากการใช้เงินกู้ยืมเพื่อเข้าซื้อกิจการในรอบปีก่อนหน้า
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เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะย�ว

เงินกู้ยมืประกอบด้วย	หุน้กูซ้ึง่เป็นหุน้กู้ประเภททีไ่ม่มีหลกัประกัน	
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีส่วนลด	ดังต่อไปนี้

เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการเข้าซ้ือ
กิจการในต่างประเทศในรอบปีก่อนหน้า	นอกจากน้ี	กลุม่บริษัทฯ	
มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�านวน	7,371	ล้านบาท		
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน	4,561	ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทฯ	 มีส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�านวน	34,541	ล้านบาท	(ปี	2560:	จ�านวน	35,939	ล้านบาท)	
ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยส�ารอง	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 และ
ก�าไรสะสม	รวมจ�านวน	35,138	ล้านบาท	ผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นผลขาดทุนจ�านวน	
5,088	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	2,090	ล้านบาท	เป็น
ผลจากการอ่อนตัวของสกุลเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		

ก�รวิเคร�ะห์งบกระแสเงินสด

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดเป็นจ�านวน	2,647	ล้านบาท	เพื่อคงสภาพคล่องของ
กลุ่มบริษัทฯ	 โดยกระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน	
6,989	ล้านบาท	(ปี	2560:	จ�านวน	3,950	ล้านบาท)	โดยส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากก�าไรที่สูงขึ้นและการบริหารจัดการเงินทุน	
หมนุเวยีนสุทธิอย่างมีประสิทธิภาพ	

กระแสเงินสดสทุธิจ่ายจากกิจกรรมลงทนุจ�านวน	2,220	ล้านบาท	
(ปี	 2560:	 จ�านวน	21,033	ล้านบาท)	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	
รายจ่ายฝ่ายทุน

ส�าหรับกระแสเงินสดสุทธิจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	
3,847	ล้านบาท	(ปี	2560:	กระแสเงินสดสทุธิรับจ�านวน	15,341	
ล้านบาท)	 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายสุทธิระหว่างปี
จ�านวน	2,737	ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
จ�ำนวน

ล้ำนบำท
วันครบก�ำหนด

14	มิถุนายน	2556 2,000 2563

29	เมษายน	2559 4,000 2567,	2569

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

รำยกำรระหว่ำงกัน 

บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	บุคคลหรือ
กิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	 หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ	
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุ
เดยีวกันกับบริษัทฯ	นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน
ยงัหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลซ่ึงมีอทิธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญั
กับบริษัทฯ	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	
ทีมี่อ�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 และกลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคล
หรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ทีต่กลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	และ
บริษัทเหล่าน้ันซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ	บริษัทฯ	ได้สรุปรายละเอยีด
ดงักล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมส�าหรับปีสิน้สดุ
วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	ข้อ	6

หลักเกณฑ์เพื่อกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน

เม่ือมีความจ�าเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน	บริษัทฯ	ได้พจิารณา
อนุมัติบนเง่ือนไขความจ�าเป็น	 และอยู่บนหลักการที่ถือเสมือน
หน่ึงว่าไม่ได้เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน	 (Arm’s	 length	basis)	
ตัวอย่างเช่น	 การขายหรือซ้ือสินค้าหรือบริการจะพิจารณาจาก
ราคาตลาด		ก�าไรส่วนต่างจะก�าหนดโดยรวมค่าใช้จ่ายด้านการ
บริการ	ทัง้น้ีเพือ่ให้ม่ันใจว่าบริษัททีเ่ข้าท�าธุรกรรมน้ันๆ	ต่างได้รับ
ประโยชน์โดยสมควร

กลไกและวิธีกำรอนุมัติที่สมเหตุสมผล

บริษัทฯ	ปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์	 และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจทานธุรกรรมที่เป็น
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ	แล้ว
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สรุปต�ำแหน่งตำมแบบ 56-2
เปรียบเทียบรายงานประจ�าปีฉบับน้ี	 กับแบบรายงานประจ�าปีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 (แบบ	56-2)	 ตามประกาศคณะกรรมการ	
ก�ากับตลาดทนุ	ที	่ทจ.	44/2556	เร่ือง	หลกัเกณฑ์	เง่ือนไข	และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์

หัวข้อตำมที่ระบุในแบบ 56-2 หัวข้อในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้ หน้ำ
1 นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

1.1 ภาพรวมท่ีมาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	นโยบายในการด�าเนินงาน
วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กลยุทธ์

•	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยมองค์กร
•	ความเป็นมาของบริษัทฯ
•	กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
•	ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3
14-15
19-20
29-47

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ •	การเปลี่ยนแปลงส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ
•	พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงานปี	2561

48
49-55

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โครงสร้างการถือหุ้น 28

2 ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ 29-47

2.1 โครงสร้างรายได้ สรุปข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 10-12

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	(ลักษณะธุรกิจในปีที่ผ่านมา) •	พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงานปี	2561
•	ลักษณะการประกอบธุรกิจ

49-55
29-47

2.3 การตลาดและการแข่งขัน •	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
•	แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี	2562

29-47
18

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 29-47

3 ปัจจัยคว�มเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 21-23

4 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น 119-140

4.1 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 119-123

4.2 ข้อมูลส�าคัญอื่น ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 119-123

4.3 ข้อมูลหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 124-126

5 ผู้ถือหุ้น ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 124-126

6 นโยบ�ยก�รจ่�ยปันผล นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทฯ 127

7 โครงสร้�งก�รจัดก�ร โครงสร้�งก�รจัดก�ร 57-66

7.1 คณะกรรมการ •	ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร
•	คณะกรรมการบริษัท

128-137
57-59

7.2 ผู้บริหาร •	ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร
•	ผู้บริหาร

137-140
59-60

7.3 เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท 60-61

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 61-63

7.5 บุคลากร บุคลากร 63-66

8 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 68-105

8.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 68-69

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อย 69,	75-79

8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 69-70

8.4 การก�ากับดูแลการด�าเนินงาน •	หลักปฏิบัติ	3.6	การก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของ
			บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ	ไปลงทุน
•	การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

84

70

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 70

8.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 70

8.7 การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	ไปปรับใช้ การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 104-105

9 คว�มรับผิดชอบต่อสังคม ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 106-118

10 ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 24-27

11 ร�ยก�รระหว่�งกัน ร�ยก�รระหว่�งกัน 147

12 ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ 10-12

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา)

13 ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร
(Management Discussion and Analysis: MD&A)

บทร�ยง�นและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยบริห�ร 141-146

ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมูลของบริษัทฯ	เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ของบริษัทฯ	ทีแ่สดงไว้ใน	www.sec.or.th	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	http://www.siamcitycement.com
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนด
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และการแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยบริษัทใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง            
ในการเลอืกใช้นโยบายการบัญชทีีเ่หมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจและถือปฏบัิติโดยสม�า่เสมอ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลส�าคญัในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รวมถึงข้อมูลทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี และเป็นผู้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ความเชื่อม่ันอย่าง                    
สมเหตุสมผลว่ารายงานและข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งป้องกัน       
การด�าเนินการที่ผิดปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน ท�าหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเร่ืองแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ      
โดยผู้สอบบัญชีภายนอกแทนคณะกรรมการบริษัทและด�าเนินการตามกฎบัตรที่ร่วมกันบัญญัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ         
คณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีน้ีแล้ว

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานกรรมการ

นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอ  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ  
ภายใต้กฎบัตรที่เป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงจัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซ่ึง
สอดคล้องกับหลักสากลและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุทัง้สิน้ 12 คร้ัง โดยได้ร่วมประชมุกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ของบริษัทในหัวข้อต่าง ๆ ภายใต้หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน ความมี
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนความสอดคล้อง
กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของบริษัทในประเทศไทยรวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศ

หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพจิารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวม
ประจ�าปี 2561 ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการ
พิจารณางบการเงินดังกล่าว ซึ่งมีการถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระ
ส�าคญัซึง่มีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพยีงพอเหมาะสมของวิธีการบันทกึบัญช ีความเพยีงพอ ถูกต้อง
และครบถ้วนของการเผยข้อมูลในงบการเงิน และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ม่ันใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตาม       
ข้อก�าหนดของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและ           
ครบถ้วน นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท 1 คร้ัง เพื่อ
พิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีรายไตรมาส และประจ�าปีของผู้สอบบัญชี

2. การก�ากับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นรายเดือนเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน             
ตามแผนของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบและค�าแนะน�าที่ส�าคัญ โดยให้ข้อแนะน�าและติดตาม                      
ผลการด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเดน็ทีมี่สาระส�าคญั เพือ่ปรับปรุงให้มีการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและ
มีประสทิธิภาพ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการด�าเนินการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในของฝ่ายบริหารคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอให้มีการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในเพิม่เติมในระบบทีมี่ความเสีย่งสงูได้แก่ความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารลูกหน้ี และรายการที่เก่ียวข้องกัน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและอนุมัติแผนงาน      
การตรวจสอบประจ�าปี 2562 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการตรวจสอบตามแผน

3. การสอบทานประสิทธภิาพของระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายใน
ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน และร่วมกับฝ่ายควบคุมภายในและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส โดยได้พิจารณาเร่ือง
การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต การด�าเนินงาน
ต่างๆ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้ ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องหรือประเด็นปัญหาที่เป็นสาระส�าคัญ การควบคุมดูแลเพื่อลดความเสี่ยง                      
ด้านการทจุรติได้รวมอยู่ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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4. การสอบทานการปฏบัิตติามระบบและการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจดัการ
เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการตรวจสอบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยได้สอบทาน          
การปฏบัิติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคบัทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ทบทวนผลการสอบสวนผ่านข้อร้องเรียน (INSEE Speak Up) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการดูแลกิจการที่ดี

5. การสอบทานการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจดัการความเสีย่งของบริษัทฯ อนัเกดิจากปัจจยั
ทัง้ภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมทัง้พจิารณาและสอบทานความเหมาะสมและประสทิธิภาพของกระบวนการบริหารความเสีย่ง
อย่างสม�่าเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงซึ่งจะสอดคล้องกับแผนงานการบริหารความเสี่ยงในปี 2562

6. การพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ�าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเสนอให้แต่งต้ัง นางสรินดา หรัิญประเสริฐวุฒิ 
และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด�ารง แห่ง บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทส�าหรับปี 2562 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและจะขออนุมัติในที่ประชุม            
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระเพียงพอ
ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท          
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีส�าหรับปี 2561 และการประเมิน
ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติซ่ึงไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย           
(“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนรวม         

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ        

งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ        

งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 เร่ืองนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย
สินคำ้ ซ่ึงเป็นรำยกำรบญัชีท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อก ำไรขำดทุนของ
กลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำยกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีควำม
หลำกหลำย เช่น รำยกำรส่งเสริมกำรขำย ส่วนลดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจดัใหมี้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้เพื่อ
กระตุน้ยอดขำย ท ำใหร้ำยกำรขำยของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดแ้ละกำรบนัทึกรำยไดร้อกำรตดับญัชี
ท่ีเกิดจำกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและส่วนลดต่ำง ๆ ท่ีซบัซอ้น ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญัเป็นพิเศษต่อ
กำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดโ้ดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและสุ่ม
ตวัอยำ่งเพื่อทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสำรประกอบรำยกำรขำย สอบทำนใบลดหน้ีท่ี
กลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และทดสอบขอ้มูลท่ีกลุ่มบริษทัน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณและ
บนัทึกรำยไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและส่วนลดต่ำง ๆ ท่ีบนัทึก ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำหรือขอ้ตกลงท่ีใหก้บัลูกคำ้ ประกอบกบัไดว้เิครำะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำรขำย
ตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป   
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ค่าความนิยมและตราผลติภัณฑ์ทีม่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ์ท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
ไม่ทรำบแน่นอน ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ์ถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรระบุ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่ม
สินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตในระยะยำวท่ีเหมำะสม ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ ์ 

ในกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ขำ้พเจำ้
ไดป้ระเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ
เลือกใชโ้ดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งตำมลกัษณะกำรใหป้ระโยชน์
ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 

ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยท่ี์จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ โดยกำรเปรียบเทียบขอ้สมมติ
ดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยในและภำยนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบั
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว และพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยกำรวิเครำะห์
ตน้ทุนทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของบริษทัฯและของอุตสำหกรรม รวมถึงปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญภำยใน
ส ำนกังำนฯส ำหรับค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์เกิดจำกกำรรวมธุรกิจท่ีมีสำระส ำคญัเพื่อช่วยประเมินขอ้มูล
ดงักล่ำวโดยกำรเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภำยนอกตำมฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชำญ 
ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และ
พิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนโดยเฉพำะอตัรำคิดลดและ
อตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินกำร
ดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ ์รวมถึงผลกระทบของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตจำกกำร
เปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญั 

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ         

กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง               
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง                

ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

 

 

 

ศิริวรรณ นิตยด์ ำรง 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906 

 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพนัธ์ 2562 
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 7 2,647,086,510       1,706,854,945       689,314,593           270,829,612          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 5,433,075,960       5,827,973,958       2,723,616,232        3,296,549,185       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                             -                             3,170,000,000        3,455,000,000       

ลูกหน้ีตราสารอนุพนัธ์ 5,435,921              -                             -                              -                             

สินคา้คงเหลือ 9 4,873,099,562       3,901,530,819       2,344,222,817        1,907,152,239       

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือสินคา้ 302,616,504          334,080,295          47,922,524             80,511,800            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 360,541,986          237,558,196          89,291,768             84,004,213            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 13,621,856,443     12,007,998,213     9,064,367,934        9,094,047,049       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 12,326,355            12,546,387            -                              -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             39,900,676,463      39,900,676,463     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 1,984,781,039       1,911,702,842       2,145,610,960        2,145,610,960       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 2,041,359,678       2,030,267,178       577,896,135           577,896,135          

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 315,440,506          352,072,093          651,199,573           665,457,020          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 35,458,974,839     37,463,081,556     14,280,123,204      15,091,208,625     

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 15 64,677,715            60,706,887            38,358,542             38,197,379            

คา่ความนิยม 16 14,584,518,345     15,058,210,405     -                              -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 10,308,954,901     11,486,027,762     2,228,415,146        2,118,580,311       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 881,603,464          797,244,733          480,744,794           423,620,917          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 288,187,418          286,196,028          145,009,889           143,805,679          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 65,940,824,260     69,458,055,871     60,448,034,706      61,105,053,489     

รวมสินทรัพย์ 79,562,680,703     81,466,054,084     69,512,402,640      70,199,100,538     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 160,000,000          140,000,000          -                              -                             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงินอ่ืน 18 3,968,231,679       4,740,446,848       1,000,000,000        3,300,000,000       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 19 5,625,902,258       4,510,227,537       2,835,594,067        2,183,876,624       

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

    ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 90,000,000            180,000,000          -                              -                             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน

    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 342,282,983          317,909,936          -                              -                             

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 10,000,095            27,314,211            -                              -                             

เจา้หน้ีตราสารอนุพนัธ์ 15,556,476            36,013,385            42,516                    2,090,705              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 613,410,586          684,687,671          134,132,719           58,286,930            

รายไดร้อการตดับญัชี 780,622,259          831,903,958          473,148,594           475,029,740          

คา่ไฟฟ้าคา้งจ่าย 254,377,543          237,524,251          242,794,802           218,793,066          

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน ๆ 1,475,724,240       1,716,183,107       666,032,494           792,016,187          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 244,019,240          204,890,192          54,340,212             62,674,313            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 13,580,127,359     13,627,101,096     5,406,085,404        7,092,767,565       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                             90,000,000            -                              -                             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน - สุทธิ

    จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 7,371,206,771       7,359,009,682       6,968,500,000        6,958,000,000       

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

    จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 16,919,799            25,803,356            -                              -                             

หุน้กู ้ 22 18,965,771,306     18,960,824,386     18,965,771,306      18,960,824,386     

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 2,150,444,162       2,142,446,415       1,510,538,576        1,466,757,687       

ส ารองคา่ฟ้ืนฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการร้ือถอน 24 127,885,504          128,092,075          50,235,449             59,134,654            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 2,669,119,282       3,180,134,747       -                              -                             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25 140,175,505          13,486,831            -                              -                             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 31,441,522,329     31,899,797,492     27,495,045,331      27,444,716,727     

รวมหนีสิ้น 45,021,649,688     45,526,898,588     32,901,130,735      34,537,484,292     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม



14 รายงานทางการเงิน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 26

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 2,980,000,000       2,980,000,000       2,980,000,000        2,980,000,000       

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 2,980,000,000       2,980,000,000 2,980,000,000        2,980,000,000       

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

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 27 300,000,000          300,000,000          300,000,000           300,000,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,425,610,537       7,768,233,752       6,918,720,991        5,969,065,332       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,087,690,022)      (2,997,198,898)      -                              -                             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 33,030,471,429     34,463,585,768     36,611,271,905      35,661,616,246     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,510,559,586       1,475,569,728       -                              -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,541,031,015     35,939,155,496     36,611,271,905      35,661,616,246     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 79,562,680,703     81,466,054,084     69,512,402,640      70,199,100,538     

-                             -                             -                              -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม



15บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�าไรขาดทุน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการสุทธิ 44,763,911,649     43,633,579,834     21,167,535,278     23,692,566,754     

เงินปันผลรับ 10, 12 -                             -                             2,240,500,904       2,161,926,639       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                             50,374,490            -                             -                             

รายไดอ่ื้น 275,759,643          200,909,194          202,260,123          458,031,332          

รวมรำยได้ 45,039,671,292     43,884,863,518     23,610,296,305     26,312,524,725     

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 29,299,845,211     29,186,858,645     13,539,106,564     16,339,888,311     

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 8,248,468,789       7,469,468,024       3,720,724,120       4,303,186,018       

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 2,150,110,703       2,461,351,907       1,521,038,127       1,793,331,435       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 61,584,110            -                             8,052,641              38,224,809            

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 269,881,606          513,855,726          166,234,928          225,818,438          

รวมค่ำใช้จ่ำย 28 40,029,890,419     39,631,534,302     18,955,156,380     22,700,449,011     

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 5,009,780,873       4,253,329,216       4,655,139,925       3,612,075,714       

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 11, 12 330,250,338          126,247,824          -                             -                             

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 5,340,031,211       4,379,577,040       4,655,139,925       3,612,075,714       

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (1,349,769,365)      (1,295,084,647)      (1,046,073,502)      (1,023,707,830)      

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 3,990,261,846       3,084,492,393       3,609,066,423       2,588,367,884       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 (568,811,145)         (852,181,042)         (281,010,358)         (355,613,988)         

ก ำไรส ำหรับปี 3,421,450,701       2,232,311,351       3,328,056,065       2,232,753,896       

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,021,825,091       1,818,114,653       3,328,056,065       2,232,753,896       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 399,625,610          414,196,698          

3,421,450,701       2,232,311,351       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 31

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10.14                     6.59                        11.17                     8.10                        

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 298,000,000          275,796,824          298,000,000          275,796,824          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



16 รายงานทางการเงิน 2561

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรส ำหรับปี 3,421,450,701       2,232,311,351       3,328,056,065       2,232,753,896       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,082,303,993)      (3,178,907,857)      -                             -                             

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม -

   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 12 (19,872,420)           (27,112,426)           -                             -                             

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,102,176,413)      (3,206,020,283)      -                             -                             

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 30 21,391,873            (31,444,369)           5,597,834              (27,331,579)           

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม - ผลขาดทุน

   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 12 (1,841,939)             (1,729,384)             -                             -                             

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 19,549,934            (33,173,753)           5,597,834              (27,331,579)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (2,082,626,479)      (3,239,194,036)      5,597,834              (27,331,579)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,338,824,222       (1,006,882,685)      3,333,653,899       2,205,422,317       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 950,883,901          (1,240,409,235)      3,333,653,899       2,205,422,317       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 387,940,321          233,526,550          

1,338,824,222       (1,006,882,685)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



17บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสเงินสด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรก่อนภาษี 3,990,261,846       3,084,492,393       3,609,066,423       2,588,367,884       

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน:

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (330,250,338)         (126,247,824)         -                             -                             

   เงินปันผลรับ -                             -                             (2,240,500,904)      (2,161,926,639)      

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3,268,188,900       2,964,385,862       1,324,440,905       1,192,190,612       

   คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็น

      มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 67,310,543            (20,929,679)           13,285,886            7,165,558              

   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

      และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 2,274,688              164,019,745          5,868,623              30,025,834            

   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

      สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 258,229,752          200,609,751          194,029,040          160,914,775          

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและส ารองอ่ืน 217,963,234          178,597,221          119,798,530          99,228,483            

   ตดัจ  าหน่ายรายไดร้อการรับรู้จากเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์ (5,738,640)             -                             -                             -                             

   ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (18,535,028)           (76,915,232)           28,565                   1,114,378              

   ดอกเบ้ียรับ (38,549,683)           (55,681,023)           (101,286,926)         (361,354,820)         

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,212,006,962       1,162,004,228       971,122,766          949,783,388          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 8,623,162,236       7,474,335,442       3,895,852,908       2,505,509,453       

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 356,610,344          (318,513,652)         576,794,538          31,557,380            

   สินคา้คงเหลือ (1,001,936,533)      (150,423,414)         (448,789,042)         (274,424,580)         

   เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือสินคา้ 31,463,791            (131,632,691)         32,589,276            (31,883,474)           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (84,616,902)           269,875,909          (4,039,782)             (34,374,216)           

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,217,684,662       (413,165,394)         601,796,541          (320,268,550)         

   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (289,144,493)         (768,326,863)         (106,628,654)         (197,639,914)         

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (129,193,086)         (141,556,593)         (45,499,525)           (109,856,368)         

   ส ารองคา่ฟ้ืนฟูสภาพเหมือง (3,893,507)             (2,044,361)             (3,893,507)             (2,044,361)             

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,088,634)             -                             -                             -                             

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 8,718,047,878       5,818,548,383       4,498,182,753       1,566,575,370       

   ดอกเบ้ียรับ 37,000,963            55,578,146            92,844,344            226,999,593          

   จ่ายดอกเบ้ีย (963,733,708)         (856,899,961)         (761,312,979)         (573,150,175)         

   จ่ายภาษีเงินได้ (802,446,382)         (1,066,298,056)      (263,687,905)         (422,592,989)         

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 6,988,868,751       3,950,928,512       3,566,026,213       797,831,799          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน)สุทธิ -                             -                             285,000,000          (13,176,779,448)    

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

   และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 61,563,420            62,002,001            1,030,692              59,943,925            

เงินสดจ่ายส าหรับการซ้ือธุรกิจ (203,844,885)         -                             -                             -                             

เงินสดสุทธิจ่ายซ้ือบริษทัยอ่ย -                             (13,440,644,852)    -                             (18,121,014,982)    

เงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน -                             (627,320,640)         -                             (627,320,640)         

เงินสดรับคา่มดัจ าท่ีดิน 24,794,938            -                             -                             -                             

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์ 129,119,388          -                             -                             -                             

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,216,630,113)      (3,021,612,492)      (581,527,354)         (1,424,299,710)      

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (237,310,456)         (378,214,852)         (196,425,478)         (77,710,374)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง(เพ่ิมข้ึน) (1,991,390)             5,290,258              (1,204,210)             (288,539)                

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือบริษทัยอ่ย -                             (3,802,163,105)      -                             -                             

เงินปันผลรับ 224,365,282          170,045,266          2,240,500,904       2,178,128,975       

เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (2,219,933,816)      (21,032,618,416)    1,747,374,554       (31,189,340,793)    

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง)สุทธิ 20,000,000            (10,459,250,000)    -                             -                             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (755,808,518)         (2,391,294,944)      (2,300,000,000)      100,000,000          

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (180,000,000)         (238,500,000)         -                             -                             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 398,091,565          7,162,459,130       -                             6,947,500,000       

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน (327,994,858)         (442,988,564)         -                             -                             

จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (52,400,828)           (23,825,504)           -                             -                             

เงินสดรับสุทธิจากการออกจ าหน่ายหุน้กู้ -                             12,968,819,169     -                             12,968,819,169     

เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ -                             (4,000,000,000)      -                             (4,000,000,000)      

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน -                             16,986,284,184     -                             16,986,284,184     

เงินปันผลจ่าย (2,736,948,703)      (3,922,240,397)      (2,383,998,240)      (3,397,992,240)      

จ่ายดอกเบ้ีย (212,323,423)         (298,640,149)         (211,661,732)         (215,089,213)         

เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ (3,847,384,765)      15,340,822,925     (4,895,659,972)      29,389,521,900     

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) 17,937,209            (80,234,886)           -                             -                             

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 939,487,379          (1,821,101,865)      417,740,795          (1,001,987,094)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,706,854,945       3,529,777,611       270,829,612          1,274,637,507       

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน

   ท่ีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 744,186                 (1,820,801)             744,186                 (1,820,801)             

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 2,647,086,510       1,706,854,945       689,314,593          270,829,612          

#REF! -                             #REF! #REF!

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2561 2560 2561 2560

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 505,585,700          608,656,675          83,619,018            44,212,850            

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 36,818,196            -                             -                             -                             

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากการเปล่ียนแปลง

      ประมาณการคา่ฟ้ืนฟูสภาพเหมืองและคา่ร้ือถอน (7,598,975)             595,493                 (7,336,610)             (34,106)                  

   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 199,274,467          4,867,356              -                             -                             

   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 4,382,340              -                             -                             -                             

   โอนสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานไปเป็น

      อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                             352,072,093          -                             369,019,494          

   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,912,458              18,398,873            -                             -                             

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 24,000,000            13,800,000            -                             -                             

   การช าระคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดว้ยการหกักลบกบัเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่

      และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             -                             13,191,469,248     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 
 

1 

 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย 
และได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกดัเม่ือวนัท่ี        
5 พฤศจิกำยน 2536 บริษทัฯประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตปูนซีเมนต ์
และมีท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 199 ชั้น 3, 10 - 12 อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร และมีโรงงำนท่ี 1 และโรงงำนท่ี 3 ตั้งอยู่เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 และ
โรงงำนท่ี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 219 โรงงำนมอร์ตำร์ ตั้งอยู่เลขท่ี 41/2 และโรงเตรียมเช้ือเพลิงผสม (AFR Platform) 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 301 หมู่ท่ี 5 ถนนมิตรภำพ กม. 129 - 133 ต ำบลทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงว ันท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีจัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน)                  

(ซ่ึงต่อไปเรียกวำ่ "บริษทัฯ") และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปเรียกวำ่ "บริษทัยอ่ย") ดงัต่อไปน้ี  
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2 

 

 
 จดัตั้งข้ึนใน  อตัรำร้อยละ  

ช่ือบริษทั ประเทศ ทุนจดทะเบียน ของกำรถือหุน้ ลกัษณะธุรกิจ 

  2561 2560 2561 2560  

  ลำ้นบำท ลำ้นบำท ร้อยละ ร้อยละ  

ถือหุน้โดยบริษทัฯ       

บริษทั นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั ไทย 2,500 2,500 100.00 100.00 คอนกรีตผสมเสร็จและ        

หินทรำย 

บริษทั สยำมซิต้ีพำวเวอร์ จ ำกดั  ไทย 2,000 2,000 100.00 100.00 ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนท้ิง 
บริษทั คอนวูด จ ำกดั ไทย 300 300 100.00 100.00 วสัดุก่อสร้ำง 

บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั ไทย 500 500 100.00 100.00 ผลิตภณัฑค์อนกรีตมวลเบำ 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั  
 

ไทย 400 400 100.00 100.00 ก ำจดักำกอุตสำหกรรมและ
จ ำหน่ำยเช้ือเพลิงและวสัดุ
ทดแทนและบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับอุตสำหกรรม 

บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั ไทย 700 700 100.00 100.00 ใหบ้ริกำรทำงดำ้นเทคนิค 
กำรจดักำรและพฒันำ
ระบบขอ้มูล 

บริษทั ปูนซีเมนต ์ตรำลูกโลก จ ำกดั ไทย 701 701 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์
บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต ์ เทรดด้ิง จ ำกดั ไทย 10 10 100.00 100.00 น ำเขำ้และส่งออกผลิตภณัฑ์

ซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑอ่ื์น  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(บงักลำเทศ) จ ำกดั  บงักลำเทศ 2,800 ลำ้นตำกำ 2,800 ลำ้นตำกำ 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(ลงักำ) จ ำกดั  
 

ศรีลงักำ 1,663 ลำ้น 

รูปีศรีลงักำ 
1,663 ลำ้น 

รูปีศรีลงักำ 
98.95 98.95 ผลิตปูนซีเมนต ์

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั  
 

เวียดนำม 3,030.4 พนัลำ้น
ดองเวียดนำม 

3,030.4 พนัลำ้น
ดองเวียดนำม 

65.00 65.00 ผลิตปูนซีเมนต ์

       
ถือหุน้โดยบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(ลงักำ) จ ำกดั       

บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล ลงักำ (ไพรเวท) 
จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั เอสซีซีซี กอลล ์
ซีเมนต ์เทอร์มินอล (ไพรเวท) จ ำกดั”) 

ศรีลงักำ 1,460 ลำ้น 

รูปีศรีลงักำ 
1,460 ลำ้น 

รูปีศรีลงักำ 
100.00 100.00 จดักำรและก ำจดักำกของเสีย 

บริษทั มหำเวลี มำรีน ซีเมนต ์             
(ไพรเวท) จ ำกดั 

ศรีลงักำ 48 ลำ้น 

รูปีศรีลงักำ 
48 ลำ้น 

รูปีศรีลงักำ 
90.00 90.00 จ ำหน่ำยปูนซีเมนต ์

       
ถือหุน้โดยบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั      
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์เญินแจ็ก จ ำกดั  
 

เวียดนำม 812.1 พนัลำ้น
ดองเวียดนำม 

812.1 พนัลำ้นดอง
เวียดนำม 

100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์

ถือหุน้โดยบริษทั คอนวูด จ ำกดั       

บริษทั พีที คอนวูด อินโดนีเซีย  อินโดนีเซีย 78.3 ลำ้น 

เหรียญสหรัฐฯ 

78.3 ลำ้น 

เหรียญสหรัฐฯ 

100.00 100.00 วสัดุก่อสร้ำง 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงิน
บำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไว้
เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

ซ) กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตำมวิธีรำคำซ้ือ ยกวน้กรณีท่ีเป็นกำรรวม
ธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมสัดส่วนได้เสียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ
จำกผูถู้กซ้ือ 

 ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับกำรซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำท่ี
ปรึกษำ ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมตำม                
วธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน           

ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ  ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับ                        

งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนว
ปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือ
น ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำร
ส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช้ จะมีผลให้เกิดรำยกำรปรับปรุง                   

อนัเน่ืองมำจำกรำยกำรขำยสินคำ้พร้อมบริกำรขนส่ง/ประกนัภยั โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจำรณำว่ำกำร
ขนส่ง/ประกนัภยัเป็นบริกำรท่ีแยกต่ำงหำกจำกกำรขำยสินคำ้หำกกำรควบคุมในสินคำ้ไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ก่อน
กำรให้บริกำรขนส่ง/ประกนัภยั โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รำยไดค้่ำบริกำรขนส่ง/ประกนัภยัดงักล่ำว
เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริกำรแลว้ จำกเดิมท่ีรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรขนส่ง/ประกนัภยัทั้งจ  ำนวนเม่ือ
ไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด
ว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท ำให้
มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแล้ว รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัสินคำ้รับคืนและส่วนลดแลว้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกคำ้ท่ีซ้ือ
สินคำ้จำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงสำมำรถน ำไปใชแ้ลกของรำงวลัในอนำคต บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ปันส่วนมูลค่ำจำกรำยกำรขำยให้กบัคะแนนสะสม ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของคะแนนสะสมดงักล่ำว และ
ทยอยรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือลูกคำ้มำใชสิ้ทธิและกิจกำรไดป้ฏิบติัตำมสัญญำภำระผกูพนัท่ีจะจดัหำรำงวลันั้น 

ข) รำยไดค้่ำบริกำร 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

ค) ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ง) เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 
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4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้และสินค้ำล้ำสมยัจะตั้งข้ึนส ำหรับสินค้ำท่ีล้ำสมยัหรือ
เส่ือมสภำพ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำ
ตำมวธีิรำคำทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนต่อเม่ือมูลค่ำท่ีจะไดรั้บของเงิน
ลงทุนต ่ำกวำ่รำคำทุนในบญัชี 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะ
ถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน 

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ    
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 - 35 ปี  

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม



30 รายงานทางการเงิน 2561

 
 

8 

 

4.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) แหล่งแร่และตน้ทุนในกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมือง
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมซ่ึงค ำนวณโดยวิธีจ  ำนวนผลผลิตตลอดระยะเวลำท่ี          

คำดวำ่จะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพยน์ั้นและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
(ถำ้มี)  

 ต้นทุนในกำรร้ือถอนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี) ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะท ำกำรร้ือถอน 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 5 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 35 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2 - 31 ปี 

ยำนพำหนะ 2 - 30 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้กำรด ำเนินงำนและ/หรืออสังหำริมทรัพยท่ี์
ไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อสังหำริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็น
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 

 ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัซ่ึงไดแ้ก่ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำ
ตำมบัญชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้ น และสำมำรถวดัมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้ นได ้           
อยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจำกบญัชีดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำร
ซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพย์
นั้นออกจำกบญัชี 
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4.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน

กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น  

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีได้มำจำกกำรอ่ืน บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน และภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วธีิกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ในงบก ำไรขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
ค่ำสัมปทำนเหมืองแร่ 20 - 25 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี 

ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ 5 - 10 ปี 

รำยช่ือลูกคำ้ 15 ปี 

สิทธิในกำรใช ้ 48 ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3 - 35 ปี 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำสัมปทำนเหมืองแร่และใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนของธุรกิจหินทรำย และ        
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิในกำรใชเ้หมืองแร่ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงค ำนวณโดยวธีิผลผลิตตลอด
ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ซ่ึงได้แก่          
ตรำผลิตภณัฑ์ แต่จะใช้วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบั
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีวำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวยงัคงมีอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 

 ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวำ่งพฒันำ 
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4.10 ค่ำควำมนิยม 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ
ส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกวำ่
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในงบก ำไรขำดทุนรวมทนัที 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และจะทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรรวมกิจกำรให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
ท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และบริษทัฯและบริษทัย่อยจะท ำกำรประเมิน        
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงิน
สดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนรวม และ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

4.11 เงินอุดหนุนทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจะถูกรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำกลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงินอุดหนุน
นั้นและกลุ่มบริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได ้กลุ่มบริษทัแสดงเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยเ์ป็นรำยไดร้อกำรรับรู้ และจะรับรู้เงินอุดหนุนในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์
ของสินทรัพยใ์นรูปของค่ำเส่ือมรำคำท่ีลดลง 

4.12 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ซ่ึงท ำให้ มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับบริษัทฯ ผู ้บริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  
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4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 

  สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

 สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่ำ จะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนสุทธิจำกส่ิงตอบแทน
จูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่
ผูใ้หเ้ช่ำจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

4.14 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ รวมถึงค่ำควำมนิยมและรำยกำร
ปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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4.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมิน
มูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะ
ได้รับจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะท้อนถึงกำร
ประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะ
ของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะท้อนถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำร
สำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำย
มีควำมรอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของ         
ผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุน 

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ี รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์น
งวดก่อน ๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้
ไปยงังบก ำไรขำดทุนทนัที 

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งเงินทุนเล้ียงชีพ (ท่ีไม่ไดเ้ป็นกองทุนแยกต่ำงหำกจำก
สินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย) ส ำหรับพนักงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำว
เป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มี
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ เงินสงเครำะห์กำรลำออกจำกงำนและรำงวลักำร
ปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย
ผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอยำ่งสม ่ำเสมอ วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไวพ้ิจำรณำว่ำกำรบริกำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้รับ
ผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกนัเพื่อรวมเป็นภำระผกูพนังวดสุดทำ้ย  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทุน  

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในงบก ำไรขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนวดัค่ำโดยวธีิคิดส่วนลดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตโดยใชอ้ตัรำส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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4.17 ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรร้ือถอน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนเม่ือบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีภำระผูกพนัดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรของตน้ทุนกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำร
ร้ือถอนท่ีจะเกิดข้ึน ประมำณกำรของตน้ทุนกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนดงักล่ำวได้
รวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีจ  ำนวนผลผลิตตลอด
ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และวิธีเส้นตรงตำมระยะท่ีคำดว่ำจะท ำกำรร้ือถอน 
ตำมล ำดบั ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมำจำกประมำณกำรตน้ทุนกำร
ฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำนต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำฟ้ืนฟูสภำพ
เหมืองและระยะในเวลำกำรร้ือถอน อตัรำเงินเฟ้อในอนำคต และอตัรำคิดลด เป็นตน้ 

 ประมำณกำรหน้ีสินระยะยำวพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อตัรำคิดลด
ก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินได้ ประมำณกำรหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจำกเวลำท่ีผ่ำนไปรับรู้เป็นตน้ทุนทำง
กำรเงิน 

4.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.19 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับ
หน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
ในอตัรำภำษีร้อยละ 20 ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน และได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้ส ำหรับ
บริษทัยอ่ยในประเทศไทยท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในฐำนะบริษทั
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ (ITC) 

บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศค ำนวณภำษีเงินไดจ้ำกก ำไรทำงภำษีตำมอตัรำภำษีท่ีระบุในกฎหมำยภำษีอำกร
ของประเทศนั้น ๆ  
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีรวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน และจะปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วน
มำใชป้ระโยชน์  

บริษทัฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.20 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยำว หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน หุ้นกู ้และลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตรำสำรอนุพนัธ์ 
ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรบัญชีส ำหรับตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินและกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

ตรำสำรอนุพนัธ์ถูกวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมนบัตั้งแต่วนัท่ีตรำสำรอนุพนัธ์ไดมี้ผลผูกมดั และมี
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชีดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมเช่นกนั ส ำหรับตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยเลือกใช้กำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียง 
วิธีกำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรำยกำรท่ีท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียง ณ วนัท่ีตรำสำร
อนุพนัธ์เร่ิมมีผลผูกมดั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งระบุวำ่ตรำสำรอนุพนัธ์นั้นจดัอยูใ่นประเภทใดประเภท
หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
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1) กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชี (กำรป้องกนัควำม
เส่ียงในมูลค่ำยติุธรรม) 

2) กำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของกระแสเงินสด ซ่ึงเกิดจำกควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชี เช่น กำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ียในอนำคตของหน้ีสินท่ีมีอตัรำ
ดอกเบ้ียผนัแปร (กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด) 

3) กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศของสัญญำท่ีผกูมดั (กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแส
เงินสด) 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ประเภทกำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรมท่ี
คำดว่ำจะมีประสิทธิผลสูงจะรับรู้งบในงบก ำไรขำดทุน โดยรับรู้พร้อมกับกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไดถู้กท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้น 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ประเภทกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดท่ี
คำดวำ่จะมีประสิทธิผลสูงใหรั้บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวท ำให้เกิด
กำรรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ให้โอนก ำไรหรือขำดทุนท่ีไดเ้คยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปรวมไว้
ในตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่ใช่หน้ีสินทำงกำรเงิน  หรือให้
ปรับก ำไรหรือขำดทุนท่ีไดเ้คยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดงักล่ำวไปยงังบก ำไรขำดทุน โดยถือเป็น
รำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในงวดบญัชีเดียวกนักบัท่ีรำยกำรกระแสเงินสดมีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน เช่น 

กำรช ำระดอกเบ้ียหรือเกิดกำรผกูมดัของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงนั้น 

รำยกำรอนุพนัธ์บำงรำยกำรท่ีแมจ้ะเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลภำยใตน้โยบำยกำรจดักำร
ควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทั แต่อำจไม่เขำ้เง่ือนไขส ำหรับกำรใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง กำรเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ดงักล่ำวใหรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนโดยทนัที 

เม่ือเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงถูกขำย หรือกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้นไม่เขำ้เง่ือนไขส ำหรับกำรใช้กำร
บญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ผลก ำไรหรือขำดทุนสะสมของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนยงัคงแยกไวจ้นกวำ่รำยกำรผูกมดัของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในอนำคตจะเกิดข้ึน แต่หำก
คำดว่ำรำยกำรในอนำคตจะไม่เกิดข้ึนแลว้ ให้ปรับผลก ำไรหรือขำดทุนสะสมของเคร่ืองมือป้องกนัควำม
เส่ียงท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปยงังบก ำไรขำดทุนในทนัที เม่ือมีกำรปรับปรุงมูลค่ำตำมบญัชี
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม ให้ตดัจ ำหน่ำยไปยงังบก ำไรขำดทุน 
โดยเร่ิมตน้ทนัทีท่ีมีกำรปรับปรุงเกิดข้ึน และตอ้งไม่ช้ำกวำ่เม่ือรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจะหยุด
ไดรั้บกำรปรับปรุงจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม และตอ้งถูกตดัจ ำหน่ำยให้หมดทั้งจ  ำนวนภำยใน
อำยขุองเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น 



39บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

17 

 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรจดัท ำเอกสำรท่ีเป็นกำรระบุถึงควำมสัมพนัธ์ของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียง
และรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงข้ึน วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงและกลยุทธ์ในกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง ขั้นตอนดังกล่ำวรวมไปถึงกำรระบุตรำสำรอนุพนัธ์ทั้งหมดท่ีใช้ในกำรป้องกันควำมเส่ียงต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรำยกำรโดยเฉพำะ หรือต่อสัญญำท่ีผูกมดัโดยเฉพำะ บริษทัฯและบริษทัย่อยยงั
จดัท ำเอกสำรกำรประเมินประสิทธิผลของเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียง ณ วนัท่ีท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
รวมถึงเอกสำรกำรประเมินประสิทธิผลอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อดูวำ่กำรป้องกนัควำมเส่ียงจะมีประสิทธิผลสูงใน
กำรหกักลบกบักำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมหรือกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงท่ีไดป้้องกนั 

4.21 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ี
มีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ 

กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทีส่ ำคัญ 

ประมำณกำรและกำรใชดุ้ลยพินิจจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยอำศยัประสบกำรณ์ในอดีตและ
ปัจจยัต่ำง ๆ รวมถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ำยบริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล
ภำยใตส้ถำนกำรณ์นั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนต่อเหตุกำรณ์ในอนำคต เป็นผลให้ประมำณกำร
ทำงบญัชีอำจแตกต่ำงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีอำจมีควำมเส่ียงต่อกำร
ปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลค่ำสินทรัพยย์กไป ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ไดแ้ก่ ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน และส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน หน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนอ่ืน ๆ เป็นมูลค่ำท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ ซ่ึงมูลค่ำดงักล่ำวตอ้ง
ใช้กำรตั้ งสมมติฐำนเร่ืองอัตรำคิดลด อัตรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน กำรประมำณกำรในเร่ืองน้ีค่อนข้ำงมีควำมไม่แน่นอนอนัเน่ืองมำจำก
ลกัษณะของโครงกำรท่ีมีระยะเวลำยำว   

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ี 

คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำประมำณกำรหน้ีสินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยได้
บนัทึกไวใ้นบญัชีเพียงพอ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไป
จำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปรำยกำรท่ีส ำคญัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 5,987 6,387 รำคำตลำด 

เงินปันผลรับ - - 2,016 1,992 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ดอกเบ้ียรับ - - 83 334 อตัรำดอกเบ้ียในตลำด 
รำยไดอ่ื้น - - 227 277 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 

ซ้ือสินคำ้ - - 3,046 - รำคำตลำด 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 70 - ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ซ้ือสำธำรณูปโภค - - 1,308 1,055 รำคำตลำด 

ค่ำบริกำรจ่ำย - - 390 390 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 1,141   456 641 388 รำคำตลำด 

รำยไดอ่ื้น 41 37 41 37 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ค่ำบริกำรจ่ำย 52 - 52 - ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 224 170 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ 931 1,506 163 1,506 รำคำตลำด 

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ 6 5 3 3 อตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

ซ้ือสินคำ้ 371 369 34 369 รำคำตลำด 

ค่ำบริกำรจ่ำย 161 186 81 110 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย 10 83 - 4 อตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงนิฝำกและเงนิลงทุนระยะส้ันกบัสถำบนักำรเงนิ       
ทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)     

สถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                
(มีกรรมกำรร่วมกนั) 942,438 720,898 536,462 188,891 

รวมเงินฝำกและเงินลงทุนระยะสั้นกบั       
สถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 942,438 720,898 536,462 188,891 

     

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั                                  
(หมำยเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 1,320,029 1,257,467 

กำรร่วมคำ้ 169,701 178,469 83,981 153,180 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำร               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169,701 178,469 1,404,010 1,410,647 

 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั คอนวดู จ ำกดั - - 1,400,000 1,300,000 

บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั - - 635,000 1,160,000 

บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บลอ๊ก จ ำกดั - - 630,000 595,000 

บริษทั ปูนซีเมนต ์ตรำลูกโลก จ ำกดั - - 455,000 400,000 

บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั - - 50,000 - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 3,170,000 3,455,000 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 3,455,000 

บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - 1,105,000 

หกั:  รับช ำระคืนระหวำ่งปี - (1,390,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 3,170,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 3,170 ลำ้นบำท (2560: 

3,455 ลำ้นบำท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.18 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.18 ต่อปี) และมีก ำหนดช ำระคืน
ภำยในหน่ึงปีนบัจำกวนัท่ีใหกู้ย้มื 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินทีเ่กีย่วข้องกนั     

สถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 160,000 140,000 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160,000 140,000 - - 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกันมีกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 140,000 - 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี  620,000 - 

หกั: ช ำระคืนระหวำ่งปี  (600,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 160,000 - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 160 ล้ำน
บำท (2560: 140 ลำ้นบำท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.05 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.05 ต่อปี)  

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั 
(หมำยเหตุ 19)     

บริษทัยอ่ย - - 1,408,064 361,336 

บริษทัร่วม 280,875 74,253 - 74,253 

กำรร่วมคำ้ 16,010 - 16,010 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            
กรรมกำรร่วมกนั) 125,296 29,575 17,400 18,605 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 422,181 103,828 1,441,474 454,194 

     

เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิทีเ่กีย่วข้องกนั     

สถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 90,000 270,000 - - 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (90,000) (180,000) - - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 90,000 - - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกันมีกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 270,000 - 

หกั: ช ำระคืนระหวำ่งปี (180,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 90,000 - 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2555 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เข้ำท ำสัญญำเงินกู้กับสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวข้องกัน       

ในวงเงินจ ำนวน 900 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง THBFIX 6 เดือนบวก
ส่วนเพิ่ม และมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยงวดทุก 6 เดือน จ ำนวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2557 ถึง
เดือนมิถุนำยน 2562  

สัญญำเงินกูด้งักล่ำวไดก้ ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งถือปฏิบติั เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำง
กำรเงินต่ำง ๆ อตัรำกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่ และกำรไม่น ำสินทรัพยไ์ปก่อภำระผกูพนัเพิ่มเติม เป็นตน้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 122 149 122 149 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนและ           
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 5 32 5 32 

รวม 127 181 127 181 
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 โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 

 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้ง
และลูกจำ้ง โครงกำรดงักล่ำวมีระยะเวลำ 4 ปี (นับเฉพำะกรณีระยะเวลำท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบ) หรือ 7 ปี 
(กรณีรวม Silent period) เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 โดยรำยละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข
ของโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทฯก ำหนด โครงกำรดังกล่ำวได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 
11 มกรำคม 2555 

 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้ง
และลูกจำ้งเพิ่มเติม โครงกำรดงักล่ำวมีระยะเวลำ 4 ปี (นบัเฉพำะกรณีระยะเวลำท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบ) หรือ 

7 ปี (กรณีรวม  Silent period) เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม  2559 โดยรำยละเอียดเก่ียวกับข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขของโครงกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัฯก ำหนด โครงกำรดงักล่ำวไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 
16 ธนัวำคม 2558 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด/เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 2,204,215 1,339,930 689,315 270,829 

เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋แลกเงิน 455,198 340,000 - - 

เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝำกประจ ำ - 39,471 - 1 

รวม 2,659,413 1,719,401 689,315 270,830 

หกั: เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั (12,326) (12,546) - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,647,087 1,706,855 689,315 270,830 

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุน
ระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั  942,438 720,898 536,462 188,891 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย ์เงินฝำกประจ ำ และตั๋วแลกเงินมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง      
ร้อยละ 0.10 ถึง 8.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.01 ถึง 8.50 ต่อปี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 31 ลำ้นตำกำ และ 0.4 ลำ้นบำท รวมเป็นเงิน
จ ำนวน 12.3 ลำ้นบำท (2560: 31 ลำ้นตำกำ และ 0.4 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 12.5 ลำ้นบำท) ไปวำงไวก้บั
ธนำคำรเพื่อเป็นประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ:     

ปัจจุบนัถึง 30 วนั 148,287 156,498 1,243,746 1,179,282 

มำกกวำ่ 30 วนั ถึง 60 วนั - - 3,994 - 
มำกกวำ่ 60 วนั ถึง 90 วนั - - 7,970 - 
มำกกวำ่ 90 วนัข้ึนไป - - 20,730 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 148,287 156,498 1,276,440 1,179,282 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ:     

ปัจจุบนัถึง 30 วนั 3,805,247 4,520,209 1,312,457 1,870,046 

มำกกวำ่ 30 วนั ถึง 60 วนั 171,043 165,444 9,451 1,056 

มำกกวำ่ 60 วนั ถึง 90 วนั 107,411 99,912 4,148 - 

มำกกวำ่ 90 วนัข้ึนไป 333,330 218,817 - 15,329 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,417,031 5,004,382 1,326,056 1,886,431 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (140,755) (105,828) (14,546) (13,820) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4,276,276 4,898,554 1,311,510 1,872,611 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 4,424,563 5,055,052 2,587,950 3,051,893 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,414 21,971 127,570 231,365 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66,918 183,224 8,341 13,946 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 822,234 553,269 - - 

รำยไดค้ำ้งรับตำมสญัญำท่ียงัไม่เรียกเก็บ 104,915 20,928 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 994,067 757,421 8,341 13,946 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,968) (6,470) (245) (655) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 987,099 750,951 8,096 13,291 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,008,513 772,922 135,666 244,656 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,433,076 5,827,974 2,723,616 3,296,549 
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9.   สินค้ำคงเหลือ 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น           
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,240,094 1,021,114 (8,385) (2,558) 1,231,709 1,018,556 

สินคำ้ระหวำ่งผลิต 151,452 161,377 - - 151,452 161,377 

วตัถุดิบ 920,565 701,927 (4,461) (4,878) 916,104 697,049 

วสัดุโรงงำน 2,265,255 1,839,585 (239,703) (219,595) 2,025,552 1,619,990 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 548,283 404,559 - - 548,283 404,559 

รวม 5,125,649 4,128,562 (252,549) (227,031) 4,873,100 3,901,531 

 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น           
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 398,638 539,838 - - 398,638 539,838 

สินคำ้ระหวำ่งผลิต 41,731 48,376 - - 41,731 48,376 

วตัถุดิบ 121,318 120,725 (4,461) (4,878) 116,857 115,847 

วสัดุโรงงำน 1,385,948 1,004,311 (38,579) (31,559) 1,347,369 972,752 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 439,628 230,339 - - 439,628 230,339 
รวม 2,387,263 1,943,589 (43,040) (36,437) 2,344,223 1,907,152 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจ ำนวน 25.5 ลำ้นบำทโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย (2560: บนัทึกรำยกำรปรับลดสินคำ้
คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจเป็นจ ำนวน 106.2 ลำ้นบำท และบนัทึกปรับลด
รำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 4.0 ลำ้นบำทโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนขำย) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ ำนวน 6.6 ลำ้นบำท (2560: 4.0 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย) 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ลกัษณะ ลกัษณะ สดัส่วน  เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

บริษทั ของธุรกิจ ควำมสมัพนัธ ์ เงินลงทุน รำคำทุน รับระหวำ่งปี 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
บริษัทย่อยในประเทศ         

บริษทั นครหลวง คอนกรีตผสมเสร็จ ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 2,500,000 2,500,000 - - 

   คอนกรีต จ ำกดั    และหินทรำย        

บริษทั สยำมซิต้ีพำวเวอร์ ผลิตไฟฟ้ำจำก ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 2,000,000 2,000,000 730,000 600,000 

   จ ำกดั    ลมร้อนท้ิง        

บริษทั คอนวูด จ ำกดั วสัดุก่อสร้ำง ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 300,000 300,000 - - 

บริษทั อินทรี                           
ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั 

ผลิตภณัฑค์อนกรีต             
   มวลเบำ 

ถือหุน้ทำงตรง 

 

100.00 100.00 499,999 499,999 - - 

บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล 
จ ำกดั  

ก ำจดักำกอุตสำหกรรม
และจ ำหน่ำยเช้ือเพลิง
และวสัดุทดแทน และ
บริกำรท ำควำมสะอำด
ส ำหรับอุตสำหกรรม 

ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 400,000 400,000 20,000 150,000 

บริษทั อินทรี ดิจิตอล 
จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรทำงดำ้น 

   เทคนิค กำรจดักำร 

   และพฒันำระบบขอ้มูล 

ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 700,000 700,000 - - 

บริษทั ปูนซีเมนต ์              

ตรำลูกโลก จ ำกดั   
ผลิตปูนซีเมนต ์ ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 63,802 63,802 - - 

บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต ์         
เทรดด้ิง จ ำกดั 

น ำเขำ้และส่งออก
ผลิตภณัฑซี์เมนตแ์ละ
ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 10,000 10,000 250,000 - 

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ         

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์ 
(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

ผลิตปูนซีเมนต ์ ถือหุน้ทำงตรง 100.00 100.00 2,124,391 2,124,391 - 270,767 

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์ 
(ลงักำ) จ ำกดั 

ผลิตปูนซีเมนต ์ ถือหุน้ทำงตรง 98.95 98.95 13,191,469 13,191,469 367,890 - 

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์ 
(เวียดนำม) จ ำกดั 

ผลิตปูนซีเมนต ์ ถือหุน้ทำงตรง 65.00 65.00 

 

18,111,015 18,111,015 648,246 971,115 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    39,900,676 39,900,676 2,016,136 1,991,882 
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บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ำกดั 

บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ได้จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั   
เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2560 และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5 ล้ำนบำท             
(หุ้นสำมญั 500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยบริษทัฯถือหุ้นจ ำนวนร้อยละ 100 ในบริษทัย่อยดงักล่ำว 
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรน ำเขำ้และส่งออกผลิตภณัฑซี์เมนตแ์ละผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือวนัท่ี  30 พฤษภำคม  2560 ท่ีประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท สยำม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดด้ิง จ  ำกัด 

(“บริษทัยอ่ย”)  มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) 
เป็น 10 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) ซ่ึงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำหุ้นท่ีออกเพิ่มเติม
ทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 7 มิถุนำยน 2560  

บริษัท สยำมซิตีซี้เมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯมีมติอนุมติัให้บริษัทฯซ้ือหุ้นสำมัญ
ทั้ งหมดของบริษัท สยำมซิต้ีซีเมนต์ (ลังกำ) จ  ำกัด ท่ีถือโดยบริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกัด จ  ำนวน 
164,065,201 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 รูปีศรีลงักำ ในรำคำ 13,191.5 ลำ้นบำท ซ่ึงเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของเงินลงทุนในบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ (ลงักำ) จ  ำกดั โดยบริษทัฯไดห้ักกลบเงินท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อซ้ือเงิน
ลงทุนดงักล่ำวกบัเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคำ้งรับจำกบริษทั นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั โดยบริษทั 
นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั ไดโ้อนหุ้นสำมญัทั้งหมดของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(ลงักำ) จ  ำกดั ใหแ้ก่บริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวเสร็จส้ินท ำให้บริษทัฯถือหุ้นโดยตรงในบริษทั สยำม
ซิต้ีซีเมนต ์(ลงักำ) จ  ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 98.9524 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ (ลงักำ) จ  ำกดั ไดมี้มติ
อนุมัติกำรโอนธุรกิจจัดกำรและก ำจัดกำกของเสียไปยงับริษัท  เอสซีซีซี กอลล์ ซีเมนต์ เทอร์มินอล             
(ไพรเวท) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(ลงักำ) จ  ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัท เอสซีซีซี กอลล์ ซีเมนต์ เทอร์มินอล              
(ไพรเวท) จ ำกัด ได้มีมติอนุมติักำรเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทัจำกเดิม “บริษทั เอสซีซีซี กอลล์ ซีเมนต ์
เทอร์มินอล (ไพรเวท) จ ำกัด” เป็น “บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ลังกำ (ไพรเวท) จ ำกัด” โดยบริษัทย่อย
ดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพำณิชยข์องประเทศศรีลงักำเม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(ลงักำ) จ  ำกดั ไดท้  ำสัญญำโอนสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจจดักำรและก ำจดักำกของเสียให้กับบริษทั อินทรี อีโคไซเคิล ลงักำ (ไพรเวท) จ ำกดั ในรำคำ 688             

ลำ้นรูปีศรีลงักำ (หรือเทียบเท่ำ 144 ลำ้นบำท) ซ่ึงกำรโอนสินทรัพยด์งักล่ำวไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในระหวำ่ง
ปีปัจจุบนั 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยจำกกำรรวมธุรกจิ 

บริษทั ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จ ำกดั บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ (บงักลำเทศ) จ ำกัด และบริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์(ลงักำ) จ  ำกดั  

ในระหว่ำงปี 2560 กำรวดัมูลค่ำยุธิรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุท่ีไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร
ของบริษทั ปูนซีเมนต ์ตรำลูกโลก จ ำกดั บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ (บงักลำเทศ) จ ำกดั และบริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต์ (ลังกำ) จ  ำกัด ซ่ึงเป็นกำรรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 ได้เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว ซ่ึงอยู่ภำยใน
ระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำ 12 เดือนนับจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 3 ทั้งน้ีภำยในระยะเวลำกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำว บริษทัฯไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำยธิุรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนหน่ึงเพิ่มเติมและไดท้  ำกำรปรับยอ้นหลงัมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร 

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวยีดนำม) จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั โฮลซิม (เวยีดนำม) จ ำกดั”) 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหำคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นเพื่อลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษทั โฮลซิม 
(เวียดนำม) จ ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 65 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2560 บริษทัฯได้เขำ้ซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 1,969,760 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 ดองเวยีดนำมของบริษทั โฮลซิม (เวยีดนำม) จ ำกดั จำก
ผูถื้อหุน้เดิมในมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 18,110 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระเป็นเงินสดทั้งจ  ำนวน  

เม่ือวนัท่ี 29 ธันวำคม 2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทั โฮลซิม (เวียดนำม) จ ำกดั ไดต้กลงเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทั
จำกเดิม “บริษทั โฮลซิม (เวียดนำม) จ ำกดั” เป็น “บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั” โดยบริษทัย่อย
ดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพำณิชยข์องประเทศเวยีดนำมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2560 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดรั้บใบรับรองทะเบียนวิสำหกิจท่ีแกไ้ขแลว้ (Amended BRC) จำก
หน่วยงำนรัฐบำลของประเทศเวียดนำม และจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวเสร็จส้ินท ำให้บริษทั ลำฟำร์จ 
ซีเมนต ์(แอลแอลซี) จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โฮลซิม (เวยีดนำม) จ ำกดั มีสถำนะเป็นบริษทัยอ่ย
ของกลุ่มบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 ผูถื้อหุ้นของบริษทั ลำฟำร์จ ซีเมนต์ (แอลแอลซี) จ  ำกดั ไดต้กลงเปล่ียนแปลงช่ือ
ของบริษทัจำกเดิม “บริษทั ลำฟำร์จ ซีเมนต์ (แอลแอลซี) จ  ำกดั” เป็น “บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ เญินแจ็ก 
จ ำกดั” โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพำณิชยข์องประเทศเวียดนำมเม่ือวนัท่ี 
10 พฤษภำคม 2560 
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งบกำรเงินของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวยีดนำม) จ ำกดั และบริษทัยอ่ยไดถู้กรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจควบคุมเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 (“วนัท่ีซ้ือกิจกำร”) โดยมี
รำยละเอียดกำรซ้ือกิจกำรดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 18,109,732 

หกั: มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหนำ้ 30) (5,906,660) 

ค่ำควำมนิยม 12,203,072 

  

ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 18,109,732 

หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ (4,669,088) 

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  13,440,644 

บริษทัฯได้บนัทึกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรเพื่อซ้ือบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกัด 
จ ำนวน 1.3 ลำ้นบำท เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

รำยไดแ้ละก ำไรของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดัและบริษทัยอ่ยถูกรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน
รวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจกำร สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

รำยได ้  7,459 

ก ำไร  1,147 

หำกกำรรวมธุรกิจเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้งวดของปี 2560 รำยไดแ้ละก ำไรของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) 
จ ำกดัและบริษทัยอ่ยท่ีจะถูกรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

รำยได ้  8,495 

ก ำไร  1,323 

บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ี
ซ้ือกิจกำรของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวยีดนำม) จ ำกดั โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในระหวำ่ง
ปี 2560 ซ่ึงอยูภ่ำยในระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 ทั้งน้ีภำยในระยะเวลำวดัมูลค่ำดงักล่ำว บริษทัฯไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนหน่ึงเพิ่มเติมและไดท้  ำกำรปรับยอ้นหลงัมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ
กิจกำร  
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มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร ของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์
(เวยีดนำม) จ ำกดั เป็นดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4,669,088 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 266,580 

สินคำ้คงเหลือ  693,624 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 109,368 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  9,108,760 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 801,871 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 93,493 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 49,457 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น (1,355,299) 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (1,579,460) 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (189,921) 

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (26,290) 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (48,267) 

รำยไดร้อกำรตดับญัชี (105,187) 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน ๆ (397,652) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,385,096) 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (424,881) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (37,214) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (98,796) 

ส ำรองค่ำฟ้ืนฟสูภำพเหมือง (60,158) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (412,055) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,671,965 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (1,765,305) 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 5,906,660 

ค่ำควำมนิยม  12,203,072 

ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 18,109,732 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรส่วนท่ีเป็นของกลุ่ม
บริษทัจ ำนวน 400,069 ล้ำนดองเวียดนำม และ 7,883 ลำ้นรูปีศรีลงักำ (2560: 281,291 ลำ้นดองเวียดนำม 
และ 8,750 ลำ้นรูปีศรีลงักำ) ซ่ึงกลุ่มบริษทัอำจมีภำระภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยจำกประเทศท่ีตั้งของบริษทัยอ่ยใน
ต่ำงประเทศเหล่ำนั้นเม่ือมีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกจ ำนวนเงินดงักล่ำวในอนำคต  
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11. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

11.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  มูลค่ำตำมบญัชีตำม มูลค่ำตำมบญัชีตำม 

กำรร่วมคำ้ ของธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิรำคำทุน 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
 บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์คอร์
ปอเรชัน่ จ  ำกดั  

ผลิตปูนซีเมนต ์ กมัพูชำ 40 40 1,984,781 1,911,703                 2,145,611 2,145,611 

 

รวม     1,984,781 1,911,703 2,145,611 2,145,611 

บริษัทฯได้น ำใบหุ้นของบริษัทร่วมทุนดังกล่ำวไปค ้ ำประกันสัญญำวงเงินกู้ยืมของบริษทัร่วมทุนกับ
สถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง และสัญญำวงเงินกู้ยืมดังกล่ำวได้ก ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรท่ีบริษทัฯตอ้งถือ
ปฏิบติั เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัร่วมทุนดงักล่ำว เป็นตน้ 

11.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน 

ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 73           
ลำ้นบำท (2560: รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจ ำนวน 192 ลำ้นบำท) 

11.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ 

 สรุปรำยกำรฐำนะกำรเงิน 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2561 2560 
บริษัท ชิป มง อนิทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 209 433 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,116 678 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,714 6,601 

เงินกูย้มืระยะสั้น (304) - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (740) (1,026) 

เงินกูย้มืระยะยำว  (2,421) (2,352) 

หน้ีสินไม่หมนุเวยีนอ่ืน (90) - 
สินทรัพย์สุทธิ 4,484 4,334 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 1,985 1,912 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2561 2560 
บริษัท ชิป มง อนิทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั   
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 4,221 419 

รำยไดด้อกเบ้ีย 1 3 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (353) 39 

ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย (146) - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (86) 2 

ก ำไร (ขำดทุน) 183 (480) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 183 (480) 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 
     งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน ลกัษณะ  มูลค่ำตำมบญัชีตำม มูลค่ำตำมบญัชีตำม 

บริษทั ของธุรกิจ ในประเทศ ควำมสัมพนัธ์ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิรำคำทุน 

    2561 2560 2561 2560 2561 2560 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส   
จ  ำกดั (มหำชน) 

ถ่ำนหิน 

 

ไทย 

 

ถือหุ้นทำงตรง 

 

44.99 44.99 1,940,967 1,937,450 483,427 483,427 

บริษทั ไทย อะโกร          
เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั 
(มหำชน) 

ผลิตและ
จ ำหน่ำย
เอทำนอล 

ไทย 

 

 

ถือหุ้นทำงตรง 

 

 

4.72 4.72 100,393 92,817 94,469 94,469 

รวม      2,041,360 2,030,267 577,896 577,896 

12.2 ส่วนแบ่งก ำไรและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมใน          
งบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน         
ในบริษทัร่วมในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

ในระหวำ่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                        
รับระหวำ่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส   
จ ำกดั (มหำชน) 242,389 316,755 (21,592) (28,842) 217,280 162,960 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่
จ  ำกดั (มหำชน) 14,783 1,445 (122) - 7,085 7,085 

รวม 257,172 318,200 (21,714) (28,842) 224,365 170,045 
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12.3 มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย ์ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำปิดของหุ้นท่ีแสดงอยู่ในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 

บริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) 2,763 4,251 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 97 127 

รวม 2,860 4,378 

12.4    ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2561 2560 

บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน)   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,335 4,631 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,320 4,361 

หน้ีสินหมุนเวยีน (2,719) (2,590) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (1,018) (486) 

สินทรัพย์สุทธิ 5,918 5,916 
หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,553) (1,564) 

สินทรัพย์สุทธิ - หลงัจำกหักส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 4,365 4,352 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 1,941 1,937 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2561 2560 

บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน)   

รำยได ้ 12,577 12,136 

ก ำไร   539 704 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (48) (64) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 491 640 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดิน 

 

 

รวม ท่ีดิน 

อำคำร
ส ำนกังำน 

และโรงงำน 

 

 

รวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561      
รำคำทุน 322,305 322,305 384,579 370,828 755,407 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - - (97,343) (97,343) 

หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (6,864) (6,864) (6,864) - (6,864) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 315,441 315,441 377,715 273,485 651,200 

      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560      
รำคำทุน 359,123 359,123 384,579 370,828 755,407 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - - (86,581) (86,581) 

หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (7,051) (7,051) (3,369) - (3,369) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 352,072 352,072 381,210 284,247 665,457 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 352,072 - 665,457 307,200 

โอนเขำ้(ออก) (36,818) 352,072 - 369,019 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - (10,762) (10,762) 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำลดลง(เพ่ิมข้ึน)ระหวำ่งปี 187 - (3,495) - 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 315,441 352,072 651,200 665,457 

เม่ือวนัท่ี 21 ธันวำคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้ำท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินซ่ึงมีรำคำทุน 36.8                 
ลำ้นบำท และไดโ้อนท่ีดินดงักล่ำวจำกบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปเป็นบญัชีสินทรัพยท่ี์ถือไวร้อ
กำรขำยซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 โดยบริษทัย่อยดงักล่ำวคำดวำ่จะสำมำรถขำยท่ีดินดงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี
นบัจำกท่ีไดจ้ดัประเภทมำเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวร้อกำรขำย 

 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ซ่ึงประเมิน
โดยผูป้ระเมินรำคำอิสระแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดิน 1,279,804 1,016,936 1,610,302 1,202,368 

อำคำรส ำนกังำนและโรงงำน - - 273,484 284,247 
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14. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน แหล่งแร่      

เคร่ืองตกแต่ง    
ติดตั้งและ  สินทรัพยร์ะหวำ่ง  

 และตน้ทุนในกำร อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้  ก่อสร้ำงและ  

 ฟ้ืนฟูสภำพเหมือง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        

1 มกรำคม 2560 3,012,441 12,074,971 37,464,189 2,601,095 1,715,985 4,116,636 60,985,317 

เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 256,957 6,097,652 9,187,958 362,489 408,469 380,915 16,694,440 

ซ้ือเพิ่ม - 89,726 71,423 27,729 14,126 3,247,541 3,450,545 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (34) (37,085) (271,309) (40,913) (238,481) (86,623) (674,445) 

โอนเขำ้(ออก) 151,045 486,276 1,528,340 (169,353) 440,789 (2,405,815) 31,282 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (112,746) (670,914) (1,286,812) (72,292) (32,982) (33,876) (2,209,622) 

31 ธนัวำคม 2560  3,307,663 18,040,626 46,693,789 2,708,755 2,307,906 5,218,778 78,277,517 

เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือธุรกิจ - - 42,359 43,306 9,717 - 95,382 

ซ้ือเพิ่ม - 50,736 75,647 26,584 42,740 1,941,316 2,137,023 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (11,362) (121,170) (650,769) (141,050) (117,821) - (1,042,172) 

โอนเขำ้(ออก) 282,853 484,543 2,951,386 68,544 172,425 (4,157,495) (197,744) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (56,434) (309,659) (747,502) (24,705) (37,804) (64,577) (1,240,681) 

31 ธนัวำคม 2561 3,522,720 18,145,076 48,364,910 2,681,434 2,377,163 2,938,022 78,029,325 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

1 มกรำคม 2560 241,691 6,178,024 22,291,742 1,733,367 1,157,384 - 31,602,208 

เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 211,119 2,165,309 4,798,282 238,016 172,956 - 7,585,682 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 65,226 570,296 1,573,353 202,757 179,709 - 2,591,341 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (27,091) (197,082) (38,924) (181,585) - (444,682) 

โอนเขำ้(ออก) - 12,883 - (96,561) 96,561 - 12,883 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (14,819) (211,048) (535,631) (45,204) (18,025) - (824,727) 

31 ธนัวำคม 2560  503,217 8,688,373 27,930,664 1,993,451 1,407,000 - 40,522,705 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 52,027 584,208 1,785,560 183,777 222,609  2,828,181 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (44,491) (450,200) (138,113) (96,522) - (729,326) 

โอนเขำ้(ออก) - - (189) 6,625 (6,436) - - 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (605) (61,044) (227,978) (32,418) (21,521) - (343,566) 

31 ธนัวำคม 2561 554,639 9,167,046 29,037,857 2,013,322 1,505,130 - 42,277,994 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        

1 มกรำคม 2560 110,945 - 15,054 438 - - 126,437 

เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี 77,600 32,611 49,299 5,783 - - 165,293 

31 ธนัวำคม 2560 188,545 32,611 64,353 6,221 - - 291,730 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหวำ่งปี 4,956 - (1,259) 775 - - 4,472 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (3,846) - - - (3,846) 

31 ธนัวำคม 2561 193,501 32,611 59,248 6,996 - - 292,356 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวำคม 2560  2,615,901 9,319,642 18,698,772 709,083 900,906 5,218,778 37,463,082 

31 ธนัวำคม 2561 2,774,580 8,945,419 19,267,805 661,116 872,033 2,938,022 35,458,975 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      

2560 (จ ำนวน 2,421 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 2,591,341 

2561 (จ ำนวน 2,588 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 2,828,181 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน แหล่งแร่      

เคร่ืองตกแต่ง   
ติดตั้งและ  สินทรัพยร์ะหวำ่ง  

 และตน้ทุนในกำร อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้  ก่อสร้ำงและ  

 ฟ้ืนฟูสภำพเหมือง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ติดตั้ง รวม 
รำคำทุน        

1 มกรำคม 2560 1,175,024 7,388,317 25,236,618 1,725,439 1,626,846 2,418,727 39,570,971 

ซ้ือเพิ่ม - 79,124 53,870 6,975 326 1,327,693 1,467,988 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (34) (4,765) (171,278) (17,695) (237,911) (85,987) (517,670) 

โอนเขำ้(ออก) 4,780 57,530 610,629 11,058 215,194 (899,191) - 

31 ธนัวำคม 2560 1,179,770 7,520,206 25,729,839 1,725,777 1,604,455 2,761,242 40,521,289 

ซ้ือเพิ่ม - 38,933 45,279 5,301 17,406 514,015 620,934 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (7,336) (58,902) (335,062) (91,223) (27,037) - (519,560) 

โอนเขำ้(ออก) - 204,185 1,433,679 11,488 33,451 (1,682,803) - 

31 ธนัวำคม 2561 1,172,434 7,704,422 26,873,735 1,651,343 1,628,275 1,592,454 40,622,663 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

1 มกรำคม 2560 54,830 4,739,402 17,470,922 1,240,578 1,084,793 - 24,590,525 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 14,510 204,353 678,307 107,180 116,803 - 1,121,153 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (3,550) (126,230) (17,594) (181,016) - (328,390) 

31 ธนัวำคม 2560 69,340 4,940,205 18,022,999 1,330,164 1,020,580 - 25,383,288 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 6,246 206,238 809,439 88,643 128,648 - 1,239,214 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (13,592) (207,587) (89,977) (20,554) - (331,710) 

31 ธนัวำคม 2561 75,586 5,132,851 18,624,851 1,328,830 1,128,674 - 26,290,792 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        

1 มกรำคม 2560 - - 15,054 438 - - 15,492 

เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี 31,300 - - - - - 31,300 

31 ธนัวำคม 2560 31,300 - 15,054 438 - - 46,792 

เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี 4,956 - - - - - 4,956 

31 ธนัวำคม 2561 36,256 - 15,054 438 - - 51,748 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวำคม 2560 1,079,130 2,580,001 7,691,786 395,175 583,875 2,761,242 15,091,209 

31 ธนัวำคม 2561 1,060,592 2,571,571 8,233,830 322,075 499,601 1,592,454 14,280,123 

        

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      

2560 (จ ำนวน 1,014 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 1,121,153 

2561 (จ ำนวน 1,080 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 1,239,214 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 33.0 ลำ้นบำท (2560: 102.7 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึง ซ่ึงตดัค่ำเส่ือม
รำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงิน 16,327 ลำ้นบำท และ 15,312 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 

11,414 ลำ้นบำท และ 10,671 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  
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15. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

  อำคำรและ เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ 

เคร่ืองใช ้  

 ท่ีดิน ส่ิงปลกูสร้ำง และอุปกรณ ์ ส ำนกังำน รวม 

รำคำทุน      

1 มกรำคม 2560 412,659 562,491 1,164,663 7,343 2,147,156 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (31,026) - - - (31,026) 

โอนออก (359,121) - - - (359,121) 

31 ธนัวำคม 2560 22,512 562,491 1,164,663 7,343 1,757,009 

โอนเขำ้ 4,382 - - - 4,382 

31 ธนัวำคม 2561 26,894 562,491 1,164,663 7,343 1,761,391 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      

1 มกรำคม 2560 - 443,752 1,000,207 6,007 1,449,966 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 2,098 323 - 2,421 

31 ธนัวำคม 2560 - 445,850 1,000,530 6,007 1,452,387 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 2,098 323 - 2,421 

31 ธนัวำคม 2561 - 447,948 1,000,853 6,007 1,454,808 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      

1 มกรำคม 2560 7,049 86,998 156,855 1,336  252,238 

ลดลงระหวำ่งปี - (1,274) - - (1,274) 

โอนออก (7,049) - - - (7,049) 

31 ธนัวำคม 2560 - 85,724 156,855 1,336 243,915 

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวำ่งปี 572 (2,582) - - (2,010) 

31 ธนัวำคม 2561 572 83,142 156,855 1,336 241,905 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       

31 ธนัวำคม 2560 22,512 30,917 7,278 - 60,707 

31 ธนัวำคม 2561 26,322 31,401 6,955 - 64,678 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      

2560 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)     2,421 

2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)     2,421 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ  

  อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช ้  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ ์ ส ำนกังำน รวม 

รำคำทุน      

1 มกรำคม 2560 402,178 133,316 328,650 7,343 871,487 

จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (29,790) - - - (29,790) 

โอนออก (372,388) - - - (372,388) 

31 ธนัวำคม 2560 - 133,316 328,650 7,343 469,309 

31 ธนัวำคม 2561 - 133,316 328,650 7,343 469,309 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      

1 มกรำคม 2560 - 93,288 294,448 6,007 393,743 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 2,098 323 - 2,421 

31 ธนัวำคม 2560 - 95,386 294,771 6,007 396,164 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 2,098 323 - 2,421 

31 ธนัวำคม 2561 - 97,484 295,094 6,007 398,585 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      

1 มกรำคม 2560 3,369 8,286 26,600 1,336 39,591 

ลดลงระหวำ่งปี - (1,274) - - (1,274) 

โอนออก (3,369) - - - (3,369) 

31 ธนัวำคม 2560 - 7,012 26,600 1,336 34,948 

ลดลงระหวำ่งปี - (2,582) - - (2,582) 

31 ธนัวำคม 2561 - 4,430 26,600 1,336 32,366 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       

31 ธนัวำคม 2560 - 30,918 7,279 - 38,197 

31 ธนัวำคม 2561 - 31,402 6,956 - 38,358 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี    

2560 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   2,421 

2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   2,421 

 ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯได้กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน
จ ำนวน 2.6 ลำ้นบำท (2560: 1.3 ลำ้นบำท) 

 ฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินแล้วเห็นว่ำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว
เพียงพอ และสินทรัพยด์งักล่ำวสำมำรถขำยไดใ้นอนำคตโดยมีรำคำไม่ต ่ำกวำ่รำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่ำว 
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16. ค่ำควำมนิยม 

ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจโดยหลกัประกอบด้วยส่วนของพลงัจำกกำรรวมกนั (Synergy) และ
กำรประหยดัจำกขนำดท่ีคำดวำ่จะเกิดจำกกำรรวมกำรด ำเนินงำนของผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือเขำ้ดว้ยกนั 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำควำมนิยมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 4,137,384 

บวก: เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ 12,203,072 

หกั:  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,282,246) 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  15,058,210 

บวก: เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 94,597 

หกั:  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (568,289) 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 14,584,518 

กำรซ้ือธุรกิจบริกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับอุตสำหกรรม 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้เข้ำท ำสัญญำซ้ือขำย
ทรัพยสิ์นเพื่อซ้ือกิจกำรบำงส่วนของบริษทั พี.จี.เซอร์วิส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจบริกำรท ำ
ควำมสะอำดส ำหรับอุตสำหกรรม โดยใชน้ ้ ำและเคร่ืองจกัรในกำรท ำควำมสะอำดท่ีเหมำะสมกบัสภำพของ
แต่ละอุตสำหกรรมและกำรบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ ำนวนเงิน 204 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 

2561 กำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวไดเ้สร็จส้ินและบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนสินทรัพยจ์ำกบริษทัดงักล่ำวแลว้ 

กลุ่มบริษทัได้บนัทึกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรเพื่อซ้ือธุรกิจดงักล่ำวจ ำนวน 2.7 ลำ้นบำทใน            

งบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

กลุ่มบริษทัไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดรั้บมำ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในระหว่ำงปีปัจจุบนั ซ่ึงอยู่ภำยในระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำ 12 เดือน
นบัจำกวนัท่ีซ้ือธุรกิจตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดรั้บมำ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

สินคำ้คงเหลือ 266 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  95,382 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,600 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 109,248 
ค่ำควำมนิยม 94,597 

ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจ 203,845 

ค่ำควำมนิยมจ ำนวน 94.6 ลำ้นบำท โดยหลกัประกอบดว้ยส่วนของพลงัจำกกำรรวมกนั (Synergy) และกำร
ประหยดัจำกขนำดท่ีคำดวำ่จะเกิดจำกกำรรวมกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัฯปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรรวมธุรกิจและตรำผลิตภณัฑ์ท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่
ทรำบแน่นอนใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด เพื่อทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2561 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับ
อุตสำหกรรม รวม 

ค่ำควำมนิยม 409,413 2,715,380 11,365,128 94,597 14,584,518 
ตรำผลิตภณัฑ ์ - 2,965,889 - - 2,965,889 

  (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2560 

  

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั รวม 

ค่ำควำมนิยม  416,967 3,250,978 11,390,265 15,058,210 
ตรำผลิตภณัฑ ์  - 3,550,904 - 3,550,904 

บริษทัฯพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจำกมูลค่ำยุติธรรมหกัดว้ย
ตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยใชเ้กณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได ้(Income Approach) ซ่ึงประมำณกำรจำกกระแส
เงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำร 
ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลุมระยะเวลำส่ีปี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวไดรั้บกำรจดัให้
อยูใ่นระดบั 3 ของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์มีอำยกุำรให้ประโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 31 ธนัวำคม 2561 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                 

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับ
อุตสำหกรรม 

อตัรำกำรเติบโตระยะยำว 
6.0 6.0 4.0 3.2 

อตัรำคิดลดก่อนภำษี 12.0 13.0 11.5 12.5 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 31 ธนัวำคม 2560 

  

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                 

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

อตัรำกำรเติบโตระยะยำว 
 6.0 6.0 4.0 

อตัรำคิดลดก่อนภำษี  13.0 12.5 11.5 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตระยะยำวจำกกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำดและอตัรำคิดลดเป็น
อตัรำก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้น ๆ 

กำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีท ำให้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดคื้นใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 31 ธนัวำคม 2561 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                 

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

กำรลดลงของอตัรำกำรเติบโตระยะยำว 0.44 0.01 0.99 

กำรเพ่ิมข้ึนของอตัรำคิดลดก่อนภำษี 0.37 0.01 0.80 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 31 ธนัวำคม 2560 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                 

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

กำรลดลงของอตัรำกำรเติบโตระยะยำว 3.09 0.12 0.70 

กำรเพ่ิมข้ึนของอตัรำคิดลดก่อนภำษี 1.81 0.10 0.54 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้เช่ือวำ่ค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ์ท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนไม่เกิด
กำรดอ้ยค่ำ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 

ค่ำสมัปทำน
เหมืองแร่ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

ควำมสมัพนัธ์
กบัลูกคำ้ ตรำผลิตภณัฑ ์

สิทธิ                   
ในกำรใช ้

สินทรัพย ์         
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

สินทรัพย ์       
ไม่มีตวัตน

ระหวำ่งพฒันำ รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2560 2,275,428 1,503,221 125,147 3,994,246 3,869,778 416,465 443,351 12,627,636 

เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - 98,321 - - 793,701 147,775 - 1,039,797 

ซ้ือเพิ่ม - 180,186 - - - 3,626 197,367 381,179 

ตดัจ ำหน่ำย (2,810) (1,494) - - - - - (4,304) 

โอนเขำ้(ออก) - 37,203 - - - (618) (67,867) (31,282) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน - (26,306) (11,427) (443,342) (483,029) (20,626) - (984,730) 

31 ธนัวำคม 2560 2,272,618 1,791,131 113,720 3,550,904 4,180,450 546,622 572,851 13,028,296 

เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ - - 13,600 - - - - 13,600 

ซ้ือเพิ่ม - 65,195 - - - 15,543 157,107 237,845 

ตดัจ ำหน่ำย - (71,924) - - - (26,245) - (98,169) 

โอนเขำ้(ออก) - 497,190 - - - 7,517 (311,345) 193,362 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน - (53,374) (1,359) (585,015) (567,578) (24,212) (1,421) (1,232,959) 

31 ธนัวำคม 2561 2,272,618 2,228,218 125,961 2,965,889 3,612,872 519,225 417,192 12,141,975 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม         

1 มกรำคม 2560 360,035 312,552 8,910 - 123,784 194,237 - 999,518 

เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - 97,481 - - 40,842 99,603 - 237,926 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 51,324 150,333 13,899 - 134,833 20,235 - 370,624 
ตดัจ ำหน่ำย (987) (1,494) - - - - - (2,481) 
โอนออก - (12,883) - - - - - (12,883) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน - (21,455) (797) - (16,430) (11,754) - (50,436) 

31 ธนัวำคม 2560 410,372 524,534 22,012 - 283,029 302,321 - 1,542,268 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 56,371 227,105 14,518 - 118,419 21,174 - 437,587 
ตดัจ ำหน่ำย - (71,924) - - - (11,699) - (83,623) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน - (18,683) (288) - (35,012) (9,229) - (63,212) 

31 ธนัวำคม 2561 466,743 661,032 36,242 - 366,436 302,567 - 1,833,020 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวำคม 2560 1,862,246 1,266,597 91,708 3,550,904 3,897,421 244,301 572,851 11,486,028 

31 ธนัวำคม 2561 1,805,875 1,567,186 89,719 2,965,889 3,246,436 216,658 417,192 10,308,955 

         

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี         

2560 (จ ำนวน 228 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 370,624 

2561 (จ ำนวน 284 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 437,587 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ค่ำสมัปทำน โปรแกรม 

 
สินทรัพย ์

สินทรัพย ์                   
ไม่มีตวัตน  

 เหมืองแร่ คอมพิวเตอร์ รำยช่ือลูกคำ้ ไม่มีตวัตนอ่ืน ระหวำ่งพฒันำ รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2560 2,111,256 48,108 - 278,042 211,865 2,649,271 

ซ้ือเพ่ิม - 220 - 3,626 51,834 55,680 

โอนเขำ้(ออก) - 43,480 - - (43,480) - 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (2,810) - - - - (2,810) 

31 ธนัวำคม 2560 2,108,446 91,808 - 281,668 220,219 2,702,141 

ซ้ือเพ่ิม - 656 70,000 479 125,290 196,425 

โอนเขำ้(ออก) - 12,752 - 7,517 (20,269) - 

ตดัจ ำหน่ำย - (16,043) - (26,081) - (42,124) 

31 ธนัวำคม 2561 2,108,446 89,173 70,000 263,583 325,240 2,856,442 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม       

1 มกรำคม 2560 338,771 34,246 - 153,676 - 526,693 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 47,352 2,393 - 8,110 - 57,855 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (987) - - - - (987) 

31 ธนัวำคม 2560 385,136 36,639 - 161,786 - 583,561 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 49,630 10,107 5,063 7,244 - 72,044 

ตดัจ ำหน่ำย - (16,043) - (11,535) - (27,578) 

31 ธนัวำคม 2561 434,766 30,703 5,063 157,495 - 628,027 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธนัวำคม 2560 1,723,310 55,169 - 119,882 220,219 2,118,580 

31 ธนัวำคม 2561 1,673,680 58,470 64,937 106,088 325,240 2,228,415 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี       

2560 (จ ำนวน 52 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 
และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 57,855 

2561 (จ ำนวน 54 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 
และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 72,044 

 ฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 
ไดแ้ก่ ตรำผลิตภณัฑ์ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 และเช่ือวำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ดงักล่ำวไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงินอ่ืนมีกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน                 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 4,740,447 3,300,000 

บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 17,985,416 11,900,000 

หกั:  ช ำระคืนระหวำ่งปี (18,735,788) (14,200,000) 

  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (21,843) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 3,968,232 1,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกธนำคำร
พำณิชยจ์  ำนวน 3,968 ลำ้นบำท (2560: 4,740 ลำ้นบำท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.55 ถึง 12.80 ต่อปี 
(2560: ร้อยละ 1.54 ถึง 11.76 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินเบิกเกินบญัชีส่วนหน่ึงของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 38,120 
ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือประมำณ 85.9 ลำ้นบำท (2560: จ ำนวน 8,136 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือ
ประมำณ 19.7 ล้ำนบำท) ค ้ ำประกนัโดยบริษทัย่อยในประเทศไทยแห่งหน่ึง โดยกำรท ำสัญญำขอวงเงิน 

สแตนดบ์ำยเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง สัญญำกำรขอวงเงินสแตนด์บำยเลตเตอร์ออฟ
เครดิตดังกล่ำวได้ก ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรท่ีบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติ เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน                   
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ อตัรำส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และกำรไม่น ำสินทรัพยไ์ปก่อภำระผูกพนัเพิ่มเติม 
เป็นตน้ 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 350,196 74,253 1,135,455 74,253 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,685,477 3,947,877 1,309,419 1,676,211 

เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71,985 29,575 306,019 379,941 

เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 410,973 300,152 59,129 52,181 

เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 38,776 101,458 1,628 1,291 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมคำ้งจ่ำย 68,495 56,913 23,944 - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 5,625,902 4,510,228 2,835,594 2,183,877 
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20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน 7,713,490 7,676,920 6,968,500 6,958,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (342,283) (317,910) - - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน - สุทธิ                  

จำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 7,371,207 7,359,010 6,968,500 6,958,000 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอ่ืนมีกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน                 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 7,676,920 6,958,000 

บวก:  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 398,092 - 

 ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนในกำรกูย้มืระหวำ่งปี 10,500 10,500 

หกั:  ช ำระคืนระหวำ่งปี (327,995) - 
 ผลต่ำงจำกแปลงค่ำงบกำรเงิน (44,027) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 7,713,490 6,968,500 

เมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเงินกูก้บัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 7,000 

ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำคงที่ร้อยละ 3 ต่อปีตลอดอำยุสัญญำ และมีก ำหนดช ำระ
คืนเงินตน้ทั้งจ  ำนวนเม่ือส้ินปีท่ี 5 นบัจำกวนัท่ีเบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่ำว บริษทัฯไดเ้บิกวงเงินกูย้ืมดงักล่ำว
จ ำนวน 7,000 ลำ้นบำทเม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2560 

สัญญำเงินกูด้งักล่ำวไดก้ ำหนดเงื่อนไขบำงประกำรที่บริษทัฯตอ้งถือปฏิบตัิ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน 
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ อตัรำกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และกำรไม่น ำสินทรัพยไ์ปก่อภำระผูกพนัเพิ่มเติม 
เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอื่นจ ำนวน 
1,755 ล้ำนรูปีศรีลงักำ และ 309,787 ลำ้นดองเวียดนำม หรือเทียบเท่ำ 745.0 ลำ้นบำท (2560: 1.1 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 974.1 ลำ้นรูปีศรีลงักำ และ 339,697 ลำ้นดองเวียดนำม หรือเทียบเท่ำ 718.9 ลำ้นบำท) ซ่ึงเงินกู้
ยมืดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.35 ถึงร้อยละ 13.96 ต่อปี (2560: ร้อยละ 6.10 ถึงร้อยละ 13.33 ต่อปี) และ
มีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี 2564 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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21. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้
ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 29,356 57,640 

หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (2,436) (4,523) 

รวม 26,920 53,117 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (10,000) (27,314) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 16,920 25,803 

บริษทัย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร          

โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 3 - 5 ปี  

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  53,117 

บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี  24,000 

  รับรู้ดอกเบ้ียจ่ำยระหวำ่งปี  2,203 

หกั: ช ำระค่ำงวดระหวำ่งปี  (52,400) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  26,920 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 12 18 30 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (2) (1) (3) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 10 17 27 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 31 27 58 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (4) (1) (5) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 27 26 53 
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22. หุ้นกู้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 รำยละเอียดของบญัชีหุ้นกู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรสรุปไดด้งัน้ี 

  รำคำต่อ  วนัครบก ำหนด               มูลค่ำยุติธรรมต่อหน่วย                                          มูลค่ำตำมบญัชี                                          
 จ ำนวนหน่วย หน่วย อำยุ ไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ีย 2561 2560 2561 2560 

  (บำท) (ปี)  (ร้อยละต่อปี) (บำท) (บำท) (พนับำท) (พนับำท) 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2556 2,000,000 1,000 7 14 มิถุนำยน 2563 4.30 1,028 1,052 2,000,000 2,000,000 

หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2559 2,000,000 1,000 8 29 เมษำยน 2567 2.46 976 977 2,000,000 2,000,000 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2559 2,000,000 1,000 10 29 เมษำยน 2569 2.70 965 960 2,000,000 2,000,000 

หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2560 1,000,000 1,000 3 9 พฤษภำคม 2563 2.49 1,002 1,013 1,000,000 1,000,000 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2560 2,500,000 1,000 7 9 พฤษภำคม 2567 3.65 1,034 1,046 2,500,000 2,500,000 

หุน้กูชุ้ดท่ี 3/2560 5,000,000 1,000 10 9 พฤษภำคม 2570 4.08 1,055 1,054 5,000,000 5,000,000 

หุน้กูชุ้ดท่ี 4/2560 4,500,000 1,000 12 9 พฤษภำคม 2572 4.26 1,057 1,059 4,500,000 4,500,000 

รวม        19,000,000 19,000,000 

หกั: ตน้ทุนในกำรออกจ ำหน่ำยหุน้กูร้อตดัจ ำหน่ำย    (34,229) (39,176) 

รวมหุน้กู ้        18,965,771 18,960,824 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้กูมี้กำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน                 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 18,960,824 18,960,824 

บวก:  ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนในกำรออกจ ำหน่ำยหุน้กูร้ะหวำ่งปี 4,947 4,947 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 18,965,771 18,965,771 

 หุน้กูด้งักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด หุ้นกูมี้ขอ้ก ำหนด
ท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

23. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
23.1 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยในประเทศและพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและบริษทัฯและ
บริษทัย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ี
บริหำรโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกรุงศรี จ  ำกดั นอกจำกน้ี บริษทัย่อยในประเทศศรีลงักำและ
บงักลำเทศ และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 12 ของเงินเดือนเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และบริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักำและพนกังำนยงัได้
ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนทรัสต์ ซ่ึงบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนเข้ำ
กองทุนทรัสต ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 153 ลำ้นบำท (2560: 

174 ลำ้นบำท) และเฉพำะของบริษทัฯเป็นจ ำนวน 84 ลำ้นบำท (2560: 96 ลำ้นบำท)  

23.2 โครงกำรผลประโยชน์ 

23.2.1 เงินทุนเล้ียงชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งเงินทุนเล้ียงชีพ (ท่ีไม่ได้เป็นกองทุนแยกต่ำงหำก
จำกสินทรัพยข์องบริษทัฯส ำหรับพนกังำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) พนกังำนท่ีท ำงำนครบ 5 ปี มี
สิทธิไดรั้บเงินทุนเล้ียงชีพเต็มจ ำนวน ส ำหรับพนกังำนท่ีท ำงำนไม่ครบ 5 ปี จะไม่ไดรั้บส่วนท่ีบริษทัฯ
และบริษทัย่อยสมทบให้ตำมระเบียบของกองทุน สมำชิกจะตอ้งจ่ำยสะสมและบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะตอ้งจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือนเขำ้เงินกองทุนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนสมำชิก 

23.2.2 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้กบัพนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 23.2.3   ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยได้จดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนได้แก่ เงิน
สงเครำะห์กำรลำออกจำกงำนตำมระยะเวลำในกำรท ำงำนและรำงวลักำรปฏิบติังำนเม่ือท ำงำนครบ
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  

 หน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนวดัค่ำโดยวิธีคิด
ส่วนลดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต โดยใชอ้ตัรำส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล ผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมินหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน     
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 1,008,148 941,686 62,153 2,011,987 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - 98,796 - 98,796 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 27,308 92,886 1,728 121,922 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 25,018 37,012 1,516 63,546 

ผลก ำไรหรือขำทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
ช ำระผลประโยชน ์ (9,668) (32,685) 15,195 (27,158) 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - - 103 103 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง  
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน - - (324) (324) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  - - (1,855) (1,855) 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 3,924 23,988 348 28,260 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน (43,840) (45,896) (1,097) (90,833) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  63,246 21,878 21,189 106,313 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 19,812 - - 19,812 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (70,582) (53,425) (37,362) (161,369) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (25,786) (968) (26,754) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 1,023,366 1,058,454 60,626 2,142,446 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์  

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน     
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 1,023,366 1,058,454 60,626 2,142,446 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 23,690  93,031 8,814 125,535 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 29,430 36,416 1,592 67,438 

ผลก ำไรท่ีเกิดข้ึนจำกกำรช ำระ
ผลประโยชน ์ - (1,499) - (1,499) 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง  
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน - - (63) (63) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  - - (797) (797) 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - 59 - 59 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน (61,191) (21,449) (229) (82,869) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  49,029 (2,224) 8,913 55,718 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 19,064 - - 19,064 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (12,137) (114,974) (21,146) (148,257) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (26,331) - (26,331) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 1,071,251 1,021,483 57,710 2,150,444 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน    
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 848,295 573,007 41,352 1,462,654 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 21,798 40,496 6,659 68,953 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 20,953 13,976 1,229 36,158 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
ช ำระผลประโยชน ์ (9,174) (23,237) 15,630 (16,781) 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - - 94 94 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง  
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน - - (282) (282) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  - - (1,692) (1,692) 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 3,135 17,711 258 21,104 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน (35,221) (29,830) (831) (65,882) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  49,464 12,966 19,846 82,276 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 15,944 - - 15,944 

โอนออกไปบริษทัยอ่ย (8,282) (1,492) (214) (9,988) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (64,752) (26,682) (34,366) (125,800) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 842,160 576,915 47,683 1,466,758 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน    
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 842,160 576,915 47,683 1,466,758 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 18,092 40,991 5,732 64,815 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 24,222 16,127 1,256 41,605 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง  
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน - - (58) (58) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  - - (630) (630) 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน (49,022) (6,413) (160) (55,595) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  39,559 3,647 5,391 48,597 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 15,379 - - 15,379 

โอนออกไปบริษทัยอ่ย (1,965) (6,914) (575) (9,454) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (4,776) (41,425) (14,677) (60,878) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 883,649 582,928 43,962 1,510,539 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 125,535 121,922 64,815 68,953 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 67,438 63,546 41,605 36,158 

ผลก ำไรท่ีเกิดข้ึนจำกกำรช ำระผลประโยชน ์ (1,499) (27,158) - (16,781) 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั (860) (2,076) (688) (1,880) 

รวมค่ำใช้จ่ำยทีรั่บรู้ในงบก ำไรขำดทุน 190,614 156,234 105,732 86,450 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็น
จ ำนวนประมำณ 60 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 40 ลำ้นบำท) (2560: จ ำนวน 66 ลำ้นบำท 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ  ำนวน 38 ลำ้นบำท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศประมำณ 16 ปี และของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศประมำณ 10 - 17 ปี 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี) (2560: 7 - 17  ปี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 17 ปี) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.9, 8.7, 12.2, 12.3 2.9, 7.6, 10.5 2.9 2.9 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน                     6.0, 8.0 6.0, 7.0, 9.0, 10.0 6.0 6.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (190.8) 220.0 (136.9) 156.9 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  108.8 (95.1) 67.7 (59.5) 

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (202.3) 235.0 (143.8) 176.2 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  118.2 (102.6) 72.6 (63.2) 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำร
แกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ในประเทศมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 249.4 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 
186.1 ลำ้นบำท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดย
รับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
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24. ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรร้ือถอน  
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ส ำรองค่ำฟ้ืนฟู
สภำพเหมือง 

ส ำรองตน้ทุนใน
กำรร้ือถอน รวม 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 62,541 6,974 69,515 

เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ 60,158 - 60,158 

เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี  3,648 231 3,879 

ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (2,044) - (2,044) 

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)จำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด 1,940 (1,345) 595 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,011) - (4,011) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 122,232 5,860 128,092 

เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี  11,162 248 11,410 

ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (3,893) - (3,893) 

ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด (7,336) (262) (7,598) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (125) - (125) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 122,040 5,846 127,886 
 

  (หน่วย: พนับำท) 

   

งบกำรเงิน       
เฉพำะกิจกำร 

   

ส ำรองค่ำฟ้ืนฟู
สภำพเหมือง 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560   57,728 

เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี    3,485 

ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   (2,044) 

ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด   (34) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560   59,135 

เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี    2,330 

ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   (3,893) 

ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด   (7,337) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561   50,235 

 ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองโดยค ำนวณจำกพื้นท่ีท่ีไดรั้บสัมปทำนเหมืองท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนคูณดว้ยอตัรำส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองซ่ึงค ำนวณโดยวิศวกรเหมืองแร่ของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย โดยอตัรำส ำรองน้ีค ำนวณจำกประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองทั้งหมดตลอดอำยุ
ของเหมือง ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวน
อตัรำส ำรองอยำ่งสม ่ำเสมอและจะมีกำรปรับอตัรำส ำรองใหเ้หมำะสมกบัค่ำใชจ่้ำยจริงท่ีจะเกิดข้ึน 
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 ส ำรองต้นทุนในกำรร้ือถอน 

 บริษทัย่อยรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับตน้ทุนในกำรร้ือถอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัย่อย
เน่ืองจำกบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัในกำรร้ือถอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรภำยหลัง  
จำกส้ินสุดสัญญำเช่ำท่ีดิน 

25. เงินอุดหนุนที่เกีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับเงินสนับสนุนจ ำนวน 457.1 ล้ำนเยน (หรือประมำณ 
129.1 ล้ำนบำท) จำกมูลนิ ธิศูนย์ส่ิ งแวดล้อมโลก  (Global Environment Centre Foundation or “GEC”) 
ส ำหรับโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยกำรน ำควำมร้อนเหลือทิ้งกลบัมำใช้ใหม่ เพื่อลดปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยบริษทัย่อยดงักล่ำวต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขภำยใต้โปรแกรม Joint 

Crediting Mechanism (JCM) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลือของรำยไดร้อกำรรับรู้ส ำหรับเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพย์
ดงักล่ำวจ ำนวน 123.4 ลำ้นบำท แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

26. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงทุน        
จดทะเบียนของบริษทัฯจำก 2,800 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 280,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 2,300 
ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 230,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยยกเลิกหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 50,000,000 หุ้น และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 2,300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 
230,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 2,980 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 298,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 
บำท) โดยออกจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2560 

 นอกจำกน้ี ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวนไม่เกิน 
68,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ใน
อตัรำกำรจดัสรร 3.382353 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หุ้นสำมญัใหม่ โดยมีรำคำเสนอขำยหุ้นละ 250 บำท ซ่ึง
ก ำหนดวนัจองซ้ือและช ำระเงินระหวำ่งวนัท่ี 2 - 9 พฤษภำคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้
กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 
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27. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
เป็นจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

28. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 15,782,737 16,531,151 8,586,635 8,949,593 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและ                           

สินคำ้ระหวำ่งผลิต (209,055) 72,268 147,845 (125,669) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตอ่ืน 6,900,070 7,039,146 2,716,900 5,288,648 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืน
ของพนกังำน 5,066,348 4,986,228 2,163,648 2,419,794 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 5,033,947 4,339,393 2,271,486 2,780,120 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 29)  3,268,189 2,964,386 1,324,441 1,192,191 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 127,485 181,830 127,485 181,830 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 4,060,169 3,517,132 1,616,716 2,013,942 

รวมค่ำใชจ่้ำย 40,029,890 39,631,534 18,955,156 22,700,449 

29. สรุปค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 

 ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  

และค่ำใชจ่้ำยใน  ตน้ทุนกำรขำย 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  

และค่ำใชจ่้ำยใน  
 และบริกำร กำรบริหำร รวม และบริกำร กำรบริหำร รวม 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,587,556 240,625 2,828,181 2,421,163 170,178 2,591,341 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้น          

กำรด ำเนินงำน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 284,311 153,276 437,587 227,655 142,969 370,624 

รวมคำ่เส่ือมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,871,867 396,322 3,268,189 2,648,818 315,568 2,964,386 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

 ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  

และค่ำใชจ่้ำยใน  ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  

และค่ำใชจ่้ำยใน  
 และบริกำร กำรบริหำร รวม และบริกำร กำรบริหำร รวม 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 10,762 10,762 - 10,762 10,762 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,080,306 158,908 1,239,214 1,014,066 107,087 1,121,153 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้น                      

กำรด ำเนินงำน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 54,271 17,773 72,044 52,101 5,754 57,855 

รวมค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,134,577 189,864 1,324,441 1,066,167 126,024 1,192,191 

30. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 673,201 801,107 294,953 256,635 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

   นิติบุคคลของปีก่อน (1,876) 31,790 (6,925) (3,860) 

ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งปี 59,844 82,669 51,505 27,076 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (162,358) (63,385) (58,523) 75,763 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 568,811 852,181 281,010 355,614 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัผลก ำไร(ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 5,700 (12,296) 1,399 (10,167) 

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,990,262 3,084,492 3,609,066 2,588,368 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
10%, 15%, 20%, 

25%, 28%, 35% 

10%, 15%, 20%, 

25%, 28%, 35% 

20% 20% 

 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 694,692 746,388 721,813 517,674 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล         

ของปีก่อน (1,876) 31,790 (6,925) (3,860) 

ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งปี 59,844 82,669 51,505 27,076 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

 กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 38) (134,619) (135,514) - - 
 ก ำไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีภำยใตสิ้ทธิประโยชน์

ทำงภำษีในฐำนะบริษทักำรคำ้ระหวำ่ง
ประเทศ (ITC) 

 

 

(10,289) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
 กำรใชป้ระโยชน์จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี (15,578) (10,279) - - 
 ค่ำใชจ่้ำยตอ้งห้ำม 146,352 193,181 22,023 64,491 

 รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษี (81,209) (34,492) (448,100) (238,162) 

 ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (72,524) (110,199) (5,427) (6,190) 

 ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็น     

    สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 67,459 37,247 - - 

 กำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

ของปีก่อน 
 

(121,247) 

 

(131) 

 

(43,578) 

 

- 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยท่ีมีสิทธิหกัได ้     

 ทำงภำษี (10,301) (16,534) (10,301) (5,415) 

 อ่ืน ๆ 2,229 51,578 - - 

รวม (229,727) (25,143) (485,383) (185,276) 

ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      45,878 28,115 - - 

กำรกลบัรำยกำรหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี       - (11,638) - - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 568,811 852,181 281,010 355,614 

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 14.3% 27.6% 7.8% 13.7% 

 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต ์เทรดด้ิง จ  ำกดั ไดรั้บอนุมติัจำกกรมสรรพำกรให้เป็น
บริษทักำรคำ้ระหวง่ประเทศ (ITC) ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีโดยไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับรำยได้จำกกำรจัดซ้ือและขำยสินค้ำในต่ำงประเทศภำยใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขตำมท่ี
กรมสรรพำกรก ำหนดเป็นระยะเวลำ 15 รอบบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2574 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ  ำนวน 445,676 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
318.9 ล้ำนบำท และ 25.1 ล้ำนตำกำ รวมเป็นเงิน 1,492 ล้ำนบำท (2560: 440,826 ล้ำนรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
98.2 ลำ้นบำท และ 25.1 ลำ้นตำกำ รวมเป็นเงิน 1,280 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชี  

รำยละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัยอ่ย
ดงักล่ำวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 

31 ธนัวำคม 2561 - 133 

31 ธนัวำคม 2562 252 252 

31 ธนัวำคม 2563 598 530 

31 ธนัวำคม 2564 219 219 

31 ธนัวำคม 2565 136 136 

31 ธนัวำคม 2566 287 10 

 1,492 1,280 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีเกิดจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกลุ่มบริษทัสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำใน
กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวได ้และมีควำมเป็นไปไดแ้น่นอนท่ีผลแตกต่ำงชัว่ครำวจะไม่ไดก้ลบัรำยกำร
ภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคตอนัใกล ้

31. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

32. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ปี 2559 เพิ่มเติมในอตัรำหุน้ละ 7.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,610 ลำ้นบำท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลจ ำนวนหุ้นละ 8.0 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2559 มีจ  ำนวนทั้งส้ินหุ้นละ 15.0 บำท 
บริษทัฯไดจ่้ำยเงินปันผลเพิ่มเติมดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 และก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำหุ้นละ 6.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,788 ล้ำนบำท บริษทัฯได้จ่ำยเงิน      
ปันผลระหวำ่งกำลดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2560 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ปี 2560 เพิ่มเติมในอตัรำหุ้นละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ลำ้นบำท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลจ ำนวนหุ้นละ 6.0 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2560 มีจ  ำนวนทั้งส้ินหุ้นละ 10.0 บำท 
บริษทัฯจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมดงักล่ำวในวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำ
หุ้นละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 1,192 ล้ำนบำท บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวเม่ือวนัท่ี               
23 สิงหำคม 2561 

33. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน  บริษัทฯและบริษัทย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 

1. ส่วนงำนซีเมนต ์เป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยปูนซีเมนต ์

2. ส่วนงำนคอนกรีตและหินทรำย เป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ หินและทรำย 

3. ส่วนงำนกำรคำ้ เป็นส่วนงำนท่ีน ำเขำ้และส่งออกผลิตภณัฑซี์เมนต ์และผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษทัฯประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับ
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 
2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ซีเมนต ์

คอนกรีตและ       
หินทรำย กำรคำ้ อ่ืน ๆ  รวมส่วนงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร 
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บริกำรใหลู้กคำ้ภำยนอก 30,419 32,971 8,045 7,933 3,461 - 2,839 2,730 44,764 43,634 - - 44,764 43,634 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 7,030 2,849 366 326 7,198 - 1,276 1,221 15,870 4,396 (15,870) (4,396) - - 

ดอกเบ้ียรับ 31 41 7 6 - - 1 9 39 56 - - 39 56 

ดอกเบ้ียจ่ำย 1,202 1,073 9 328 1 - 83 91 1,295 1,492 (83) (334) 1,212 1,158 

ค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,617 2,360 266 265 1 - 421 360 3,305 2,985 (37) (21) 3,268 2,964 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงิน
ลงทุนในกำรร่วมคำ้และ
บริษทัร่วมท่ีบนัทึกตำม
วิธีส่วนไดเ้สีย 330 126 - - - - - - 330 126 - - 330 126 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได ้ 402 804 (11) (39) 66 - 112 87 569 852 - - 569 852 

รำยกำรท่ีมิใช่เงินสดท่ีมี
นยัส ำคญัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่     
ค่ำเส่ือมรำคำและ             

ค่ำตดัจ ำหน่ำย:               

ขำดทุนจำกกำร               

ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์
และขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
เพิ่มข้ึน  223 277 29 111 - - 9 - 261 388 - - 261 388 

               

ก ำไรของส่วนงำน 12,165 13,159 1,486 1,630 1,598 - 1,019 (342) 16,268 14,447 (804) - 15,464 14,447 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2561 2560 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก    

ประเทศไทย 23,939 24,074 

ประเทศเวยีดนำม 8,347 7,644 

ประเทศศรีลงักำ 6,061 6,865 

ประเทศบงักลำเทศ 2,103 1,221 

ประเทศกมัพูชำ 1,587 2,280 

ประเทศสิงคโปร์ 956 318 

ประเทศฟิลิปปินส์ 219 228 

ประเทศอินโดนีเซีย 212 220 

ประเทศเมียนมำร์ 168 135 

ประเทศลำว 116 276 

ประเทศอ่ืน ๆ 1,056 373 

รวม 44,764 43,634 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงินและ 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี)   

ประเทศไทย 29,791 30,539 

ประเทศเวยีดนำม 20,273 20,592 

ประเทศศรีลงักำ 12,831 15,163 

ประเทศอินโดนีเซีย 1,085 1,209 

ประเทศบงักลำเทศ 1,079 1,158 

รวม 65,059 68,661 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ      
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 
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34. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
34.1 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

34.1.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทย่อยคงเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 228 ล้านบาท 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา             
854 ลา้นรูปีศรีลงักา 31 ลา้นตากา และ 28,630 ลา้นดองเวียดนาม (2560: 141 ลา้นบาท 13,401 ลา้นรูปี
ศรีลงักา 31 ลา้นตากา และ 12,428 ลา้นดองเวียดนาม) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 43 ลา้นบาท (2560: 45 
ล้านบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการค ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าและการค ้ าประกันอ่ืน ๆ ตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

34.1.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทร่วมมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทร่วม
คงเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 5.9 ล้านบาท 50,302 ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 0.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2560: 5.8 ลา้นบาท 41,328 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัร่วม 

34.2 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
34.2.1 บริษัทย่อยในประเทศศรีลังกาแห่งหน่ึงได้เข้าท าสัญญาเพื่อรับบริการจัดหาและให้ค  าปรึกษาใน

โครงการหน่ึงเป็นระยะเวลา 30 ปีตั้ งแต่ปี 2539 กับผูใ้ห้บริการรายหน่ึง อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้บริการ
ดงักล่าวไม่สามารถให้บริการตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาได ้บริษทัย่อยจึงระงบัการจ่ายค่าบริการตั้งแต่ปี 
2557 เป็นตน้มา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 ผูใ้ห้บริการรายดงักล่าวได้เสนอให้ระงบัขอ้พิพาท   
อนัเน่ืองมาจากการปฏิเสธการช าระค่าบริการตามสัญญาจ านวนรวมทั้งส้ิน 1.5 พนัล้านรูปีศรีลงักา 
(หรือประมาณ 267 ลา้นบาท) ต่ออนุญาโตตุลาการ โดยการวนิิจฉยัขอ้พิพาทดงักล่าวจะมีข้ึนในวนัท่ี 26 
กุมภาพนัธ์ 2562 วนัท่ี 11 มีนาคม 2562 และ 25 มีนาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวเช่ือว่า
ความเป็นไปได้ท่ีกรณีพิพาทดังกล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระส าคญัต่อบริษัทย่อยอยู่ในระดับต ่า 
ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชี 

34.2.2 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหน่ึงมีขอ้พิพาทท่ียื่นต่ออนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 
เก่ียวกับภาระในการจ่ายค่าชดเชยยอ้นหลังจ านวน 10,000 รูปีศรีลังกาให้แก่พนักงานของบริษัท           
แห่งหน่ึง โดยจะมีการพิจารณาคดีดงักล่าวในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 บริษทัย่อยดงักล่าวไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับขอ้พิพาทดงักล่าวไวแ้ลว้จ านวน 55.1             
ลา้นรูปีศรีลงักา (หรือประมาณ 10 ลา้นบาท)  
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34.2.3 บริษทัย่อยในประเทศศรีลงักำแห่งหน่ึงถูกกล่ำวหำจำกกรมศุลกำกรของประเทศศรีลงักำในกรณีกำร
ค ำนวณอำกรและภำษีโดยมิได้รวมค ำนวณกำรจ่ำยเงินต่ำง ๆ เช่น ค่ำเสียเวลำของเรือ ค่ำชดเชยค่ำ           
ควำมร้อนและควำมช้ืน ค่ำเบ้ียประกนัควำมเส่ียงจำกกำรเกิดสงครำม ค่ำบรรทุกขนยำ้ย และค่ำบรรทุก
สินคำ้บนเรือ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัย่อยดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรต่อสู้คดีเน่ืองจำกบริษทัย่อยดงักล่ำว          

เช่ือว่ำข้อกล่ำวหำปรำศจำกหลกักำรและพื้นฐำนในกำรประเมิน และเม่ือพิจำรณำจำกข้อมูลท่ีมีอยู ่          
ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกบัควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัย่อยดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของ
บริษัทย่อยเช่ือว่ำควำมเป็นไปได้ท่ีคดีดังกล่ำวจะส่งผลเสียอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อบริษัทย่อยอยู่ใน  
ระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีดงักล่ำวไวใ้นบญัชี 

 นอกจำกน้ี กรมศุลกำกรของประเทศศรีลงักำไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงในประเทศ
ศรีลังกำ โดยกล่ำวหำว่ำบริษัทย่อยดังกล่ำวเล่ียงกำรช ำระอำกรและภำษีท่ีเก่ียวข้องกับกำรน ำเข้ำ
ปูนซีเมนต์และสินคำ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อย่ำงไรก็ตำม บริษทัย่อยดงักล่ำวได้ด ำเนินพิธีกำรทำงศุลกำกร
และกำรแสดงมูลค่ำกำรน ำเขำ้ตำม Schedule E แห่งพิธีกำรศุลกำกรของประเทศศรีลงักำแลว้ และเม่ือ
พิจำรณำจำกขอ้มูลท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกบัควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทั
ยอ่ยดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่ควำมเป็นไปไดท่ี้คดีดงักล่ำวจะส่งผลเสียอยำ่งมีสำระส ำคญั
ต่อบริษทัย่อยอยู่ในระดบัต ่ำ ดังนั้น บริษทัย่อยดังกล่ำวจึงไม่ได้บนัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกคดี
ดงักล่ำวไวใ้นบญัชี 

34.2.4 บริษัทย่อยในประเทศศรีลังกำ 3 แห่งมีกรณีพิพำททั่วไปและกรณีพิพำทด้ำนภำษีอำกร และเม่ือ
พิจำรณำจำกข้อมูลท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกับควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำย และท่ี
ปรึกษำดำ้นภำษีของบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่ควำมเป็นไปไดท่ี้กรณีพิพำทดงักล่ำวจะ
ส่งผลเสียต่อบริษทัย่อยอยู่ในระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน
จำกกรณีเหล่ำน้ีไวใ้นบญัชี 

34.2.5 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศบังกลำเทศมีข้อโต้แย ้งและคดีควำมด้ำนภำษีอำกรท่ี เก่ียวกับ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีเงินได้กับหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งรวมเป็นเงินท่ีถูกเรียกร้องหรือประเมิน
ทั้งส้ิน 203.3 ลำ้นตำกำ (หรือประมำณ 79 ลำ้นบำท) ซ่ึงคดีควำมอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำคดีโดย
ศำลสูงของประเทศบงักลำเทศ อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยได้
สอบทำนผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนและไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับกรณีดงักล่ำวไวแ้ลว้จ ำนวน 
33 ลำ้นตำกำ (หรือประมำณ 13 ลำ้นบำท)  
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35. ภำระผูกพนั 

35.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีส ำคญัดงัน้ี  

35.1.1   บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท ำสัญญำกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงเก่ียวกบักำรให้บริกำรเก่ียวกบัระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทัฯและบริษทัย่อย ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทน
ตำมเกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

35.1.2 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำกบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบักำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอตัรำท่ี
ระบุในสัญญำ 

35.1.3 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำรับบริกำรระยะยำวท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำพนกังำนชัว่ครำว 
โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

35.1.4 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรส ำนักงำน ยำนพำหนะและบริกำร               

อ่ืน ๆ หลำยฉบบักบับริษทัในประเทศหลำยแห่งเป็นเวลำตั้งแต่ 3 ปี ถึง 30 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ในอนำคตดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
จ่ำยช ำระ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ภำยใน 1 ปี 722 578 177 139 

มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 904 1,212 163 196 

มำกกวำ่ 5 ปี 557 583 - - 

35.1.5 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสัญญำซ้ือวตัถุดิบและเช้ือเพลิง กำรจำ้งงำนขนส่ง กำรเช่ำ
อุปกรณ์และกำรขำยสินคำ้ ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

35.1.6 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำกบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบัระบบบญัชีและกำรบ ำรุงรักษำ ทั้งน้ี
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

35.1.7 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำกบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบักำรวำงระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ทั้งน้ีบริษทัฯ
ผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 
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35.1.8 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนตำมหลกัเกณฑ์และอตัรำท่ีก ำหนดโดย
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 

35.1.9 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนและสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 232 ลำ้นบำท 

(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 159 ล้ำนบำท) (2560: 1,114 ล้ำนบำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:           
315 ลำ้นบำท) 

35.1.10 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขำ้ท ำสัญญำกับบุคคลภำยนอกเพื่อซ้ือท่ีดินและแหล่งวตัถุดิบแห่งหน่ึง 
ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนด บริษทัยอ่ยจะซ้ือสินทรัพยใ์นรำคำตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

35.1.11 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขำ้ท ำสัญญำรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกบับริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึง 
ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมีก ำหนด 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 6 มีนำคม 2545 ถึงวนัท่ี 5 มีนำคม 2555 และสำมำรถ
ต่ออำยุโดยอตัโนมติัครำวละ 1 ปี ภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำม
เกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสัญญำ  

35.1.12 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  ำสัญญำกบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่ำวผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำลิขสิทธ์ิตำมเกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

35.1.13 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  ำสัญญำซ้ือไฟฟ้ำกบัผูจ้  ำหน่ำยไฟฟ้ำในประเทศแห่งหน่ึงตำมสัญญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำ ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบับริษทัย่อย
ดงักล่ำว โดยปริมำณกำรซ้ือขำยและอตัรำซ้ือไฟฟ้ำใหเ้ป็นไปตำมท่ีระบุในสัญญำ 

35.1.14 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนพฒันำไฟฟ้ำตำมท่ีก ำหนด
โดยคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน โดยเงินสมทบดงักล่ำวค ำนวณจำกปริมำณไฟฟ้ำท่ีจ ำหน่ำย
และอตัรำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย 

35.2 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรส ำนกังำน ยำนพำหนะ และบริกำรอ่ืน ๆ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำและบริกำรดงักล่ำว
เป็นจ ำนวนเงิน 112 ลำ้นบำท (2560: 115 ลำ้นบำท) 

35.3 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนและสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.4 

ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 289.5 ล้ำนบำท รวมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ  302.0 ล้ำนบำท (2560: 36.3 

ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 45.9 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,236.6 ลำ้นบำท) 
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36. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 1 ระดบั 2  
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      
ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 5.4 - - 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      
ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย - (15.6) - - 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,859.6 - 2,859.6 - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1,279.8 - 1,883.8 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม      
หุน้กู ้ - 19,554.9 - 19,554.9 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 1 ระดบั 2  
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      
ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย - (33.9) - - 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (2.1) - (2.1) 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,378.0 - 4,378.0 - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1,016.9 - 1,486.6 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม      
หุน้กู ้ - 19,642.3 - 19,642.3 
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37. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

37.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและ       
เงินกู้ยืมระยะสั้ น หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำว หุ้นกู้ และลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตรำสำร
อนุพนัธ์ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำม
เส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและ
มีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำ
ตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินให้กู ้ยืม
ระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน เงินกูย้มืระยะยำวและหุ้นกูท่ี้
มีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียสำมำรถจดั
ตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยก
ตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี           
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ียท่ี 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 455 - - 1,094 1,098 2,647 0.10 - 8.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 12 - - - - 12 1.50 

 467 - - 1,094 1,098 2,659  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160 - - - - 160 2.05 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน 3,968 - - - - 3,968 1.55 - 12.80 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 10 17 - - - 27 2.11 - 7.45 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 90 - 90 

THBFIX         
บวกส่วนเพ่ิม 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินอ่ืน 342 7,371 - - - 7,713 3.00 - 13.96 

หุ้นกู ้ - 2,998 15,968 - - 18,966 2.46 - 4.30 

 4,480 10,386 15,968 90 - 30,924  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ียท่ี 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 379 - - 835 493 1,707 0.01 - 8.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 13 - - - - 13 1.40 

 392 - - 835 493 1,720  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 140 - - - - 140 2.05 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน 4,740 - - - - 4,740 1.54 - 11.76 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 27 26 - - - 53 2.11 - 9.40 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 270 - 270 

THBFIX         
บวกส่วนเพ่ิม 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินอ่ืน 318 7,359 - - - 7,677 3.00 - 13.33 

หุ้นกู ้ - 2,996 15,965 - - 18,961 2.46 - 4.30 

 5,225 10,381 15,965 270 - 31,841  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน มำกกวำ่  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 551 138 689 0.10 - 0.40 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 3,170 - - - - 3,170 2.18 

 3,170 - - 551 138 3,859  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงินอ่ืน 1,000 - - - - 1,000 1.55 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินอ่ืน - 6,969 - - - 6,969 3.00 

หุ้นกู ้ - 2,998 15,968 - - 18,966 2.46 - 4.30 

 1,000 9,967 15,968 - - 26,935  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน มำกกวำ่  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 190 81 271 0.01 - 1.00 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 3,455 - - - - 3,455 2.18 

 3,455 - - 190 81 3,726  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงินอ่ืน 3,300 - - - - 3,300 1.54 - 1.57 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินอ่ืน - 6,958 - - - 6,958 3.00 

หุ้นกู ้ - 2,996 15,965 - - 18,961 2.46 - 4.30 

 3,300 9,954 15,965 - - 29,219  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนอันเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจำรณำใช้นโยบำยเน้นควำมสมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำย
เงินตรำต่ำงประเทศโดยรวมในแต่ละช่วงเวลำ บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้น) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สกุลเงิน 

สินทรัพย์
ทำงกำรเงิน  

หน้ีสินทำง
กำรเงิน 

สินทรัพย ์
ทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทำง
กำรเงิน 

อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัที่            
31 ธนัวำคม 2561 

     (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
     อตัรำซ้ือ อตัรำขำย 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 13 81 2 8 32.2848 32.6148 

ยโูร 1 5 - 2 36.7620 37.4884 

เยน - 5 - 1 0.2892 0.2970 

ดองเวยีดนำม - 22 - - 0.0014 0.0014 

(หน่วย: ลำ้น) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สกุลเงิน 

สินทรัพย์
ทำงกำรเงิน  

หน้ีสินทำง
กำรเงิน 

สินทรัพย ์
ทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทำง
กำรเงิน 

อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัที่            
31 ธนัวำคม 2560 

     (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
     อตัรำซ้ือ อตัรำขำย 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 22 45 30 16 32.5146 32.8472 

ยโูร - 2 - 2 38.6607 39.3938 

หยวนเรนมินบิ - 10 - - 4.9518 5.0771 
เยน - 1 - 1 0.2860 0.2936 

ดองเวยีดนำม 8,652 - - - 0.0014 0.0014 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
คงเหลือดงัน้ี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 

 

ยโูร  0.1 37.44 - 37.76 22 มกรำคม 2562 - 21 กมุภำพนัธ์ 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.6 32.77                   12 กมุภำพนัธ์ 2562 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 

 

ยโูร  0.3 39.20 - 39.21 20 - 27 กมุภำพนัธ์ 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 4.0 33.01 - 33.28 10 มกรำคม 2561 

 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (ลำ้น) (รูปีศรีลงักำต่อหน่วย              
เงินตรำต่ำงประเทศ) 

(ดองเวยีดนำมต่อหน่วย
เงินตรำต่ำงประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 15.1 181.68 23,318 - 23,498 4 มกรำคม 2562 -  
17 พฤษภำคม 2562 

บำท 0.4 - 712 4 มกรำคม 2562 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (รูปีศรีลงักำต่อหน่วย              

เงินตรำต่ำงประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3.1 153.72 - 153.88 2 -16 มกรำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำ
ดอกเบ้ีย (Cross currency and interest rate swap agreement) โดยเปล่ียนเงินกู้จ  ำนวน 8.9 ล้ำนเห รียญ
สหรัฐฯ เป็นจ ำนวน 270 ล้ำนบำท (2560: เปล่ียนเงินกู้จ  ำนวน 14.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นจ ำนวน 450 
ล้ำนบำทและเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียจำกอตัรำคงท่ีร้อยละ 3.90 ต่อปี เป็นอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX          
6 เดือนบวกส่วนเพิ่ม) 
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37.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำ
ตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ยกเวน้หุน้กูซ่ึ้งบริษทัฯไดเ้ปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของหุ้นกูไ้วใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 22 แลว้ 

 มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2561 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2560 

 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม 
 ก ำไร(ขำดทุน) ขำดทุน 
ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 5.4 (2.1) 

สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย (15.6) (33.9) 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต (ทั้งของ
ธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่ำยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น เจ้ำหน้ี เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น            
และหน้ิสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด กรณีท่ีเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่
อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด ค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต 

ค) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั 
ส ำหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ง) ตรำสำรอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำ
ของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ได้ค  ำนึงถึงผลกระทบของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของ          
ตรำสำรอนุพนัธ์ 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

38. สิทธิพเิศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของ

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคัญ
ประกอบดว้ย 

รำยละเอยีด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
 บริษทั สยำมซิต้ี                  

พำวเวอร์ จ  ำกดั 
บริษทั สยำมซิต้ี               
พำวเวอร์ จ  ำกดั 

บริษทั อินทรีดิจิตอล 
จ ำกดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2331(2)/อ./2554 59-1306-1-00-1-0 59-1354-1-00-2-0 

2. วนัท่ีในบตัรส่งเสริม 10 พฤศจิกำยน 2554 6 ตุลำคม 2559 19 ตุลำคม 2559 

3. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตไฟฟ้ำจำก             

ลมร้อนทิ้งจำก
กระบวนกำรผลิต

ปูนซีเมนต ์

ผลิตไฟฟ้ำจำก             

ลมร้อนทิ้งจำก
กระบวนกำรผลิต

ปูนซีเมนต ์

พฒันำซอฟตแ์วร์ 
ประเภท Enterprise 

software และ Digital 

Content 

4. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ     
4.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้

จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนั        
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและ 
ทุนหมุนเวียน 

8 ปี 

 
5 ปี 

 
7 ปี 

4.2 ไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้
จำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละห้ำสิบของอตัรำปกติเป็น
เวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีนั้นก ำหนดรยะเวลำตำมขอ้ 4.1  

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

 

4.3 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวม
ค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได ้ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี 5 ปี 7 ปี 

4.4 ไดรั้บลดยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4.5  ไดรั้บอนุญำตให้น ำคนต่ำงดำ้วซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือ
ผูช้  ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปกำระของ
บุคคลนั้น เขำ้มำในรำชอำณำจกัรไดต้ำมจ ำนวนและ
ระยะเวลำเท่ำท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรและ
อนุญำติให้คนต่ำงดำ้วซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำร
ท่ีไดรั้บอนุญำตให้อยูใ่นรำชอำณำจกัรท ำงำนเฉพำะ
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีไดรั้บอนุญำตให้อยูใ่น
รำชอำณำจกัร 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ 
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 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ำกัด ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม           
กำรลงทุนให้ขยำยระยะเวลำกำรได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ท่ี เก่ียวกับภำษีเงินได้นิ ติบุคคลของ                       
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-1354-1-00-2-0 จำก 5 ปี เป็น 7 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2561 บริษทั สยำมซิต้ี พำวเวอร์ จ  ำกดั ได้รับกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม           
กำรลงทุนให้ขยำยระยะเวลำกำรได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ท่ี เก่ียวกับภำษีเงินได้นิ ติบุคคลของ                       
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-1306-1-00-1-0 จำก 3 ปี เป็น 5 ปี 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรผลิตและขำยไฟฟ้ำ และ
รำยไดจ้ำกกำรบริกำรดำ้นเทคนิค กำรจดักำรและพฒันำระบบขอ้มูล ซ่ึงไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็น
จ ำนวนเงิน 1,780 ล้ำนบำท และ 1,872 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงเป็นกำรขำยและบริกำรให้แก่บริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวน 

39. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 กลุ่มบริษทับริหำรจดักำรสถำนะของทุนโดยด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ท่ีเหมำะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.30:1 (2560: 1.27:1) และเฉพำะ      

บริษทัฯมีอตัรำหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.90:1 (2560: 0.97:1) 

40. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน   

กำรออกหนังสือค ำ้ประกนัของบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2562 บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดด้ิง จ  ำกัด (“บริษทัย่อย”) ได้ให้ธนำคำรออกหนังสือ          

ค ้ำประกนัในนำมบริษทัย่อยดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 207 ลำ้นบำท ให้แก่กรมสรรพำกรเพื่อค ้ำประกนักำรขอคืน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

เงินปันผลเสนอจ่ำยของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2561 

เพิ่มเติมในอตัรำหุ้นละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ลำ้นบำท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล
จ ำนวนหุ้นละ 4.0 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2561 มีจ ำนวนทั้งส้ินหุ้นละ 8.0 บำท บริษทัฯก ำหนดจะ
จ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมจ ำนวน 1,192 ล้ำนบำท ในเดือนเมษำยน 2562 อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในวนัท่ี 26 มีนำคม 2562 

41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2562 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่อไปนี้ บริษัทฯ           
ได้จดัท�าข้ึนเพ่ือน�าเสนอข้อมลูเชงิลกึทางธรุกจิของบรษัิทฯ เพ่ือ
ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสถานะการเงินและผลประกอบการรวม
ของบรษัิทฯ ซึง่ผู้อ่านควรอ่านควบคู่กบังบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ผลประกอบการรวม 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง รายงานก�าไรสุทธิส�าหรับ             
ปี 2561 จ�านวน 3,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากปีก่อน 
ซ่ึงเป็นผลจากการปรับปรุงแผนงานเชงิพาณชิย์และความส�าเร็จ
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิรูปธุรกิจในการลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงแขง็แกร่งโดยมีอตัรา
การเติบโตที่ร ้อยละ 4.2 ต่อปี แต่ความต้องการบริโภค
ปูนซีเมนต์ในประเทศในช่วงคร่ึงปีแรกค่อนข้างทรงตัว โดยมี
การปรับตัวที่ดีขึ้นในคร่ึงปีหลังส่งผลให้มีการเติบโตในระดับ
ร้อยละ 3 ต่อปีส�าหรับปี 2561 ตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ไปยัง
ประเทศลาวและประเทศพม่าได้รับผลกระทบจากอุปทานส่วน
เกินในประเทศ ในขณะทีต่ลาดส่งออกปูนซีเมนต์ชนิดเม็ดไปยงั
ประเทศจนีและประเทศอืน่ๆ ในภมิูภาคเติบโตได้ดแีละสามารถ
สร้างก�าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยราคา ณ ท่าเรือต้นทางสูงขึ้น
อันเป ็นผลจากอุปทานขาดแคลนเน่ืองจากโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์หลายแห่งในประเทศจีนต้องปิดตัวลงตามมาตรการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยรัฐบาลจีน 

หน่วยธุรกิจในต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ        
ผลการด�าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ โดยตลาดประเทศเวียดนาม 
กัมพชูา และบังกลาเทศมีอตัราการเติบโตร้อยละ 10, ร้อยละ 10 
และร้อยละ 15 ตามล�าดบั ขณะทีก่ารบริโภคปูนซีเมนต์ในตลาด
ประเทศศรีลังกาหดตัวเน่ืองจากความไม่แน่นอนด้านการเมือง
ประกอบกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อย่างไรก็ดี จากราคา
ต้นทุนน�าเข้าวัตถุดิบไปยังประเทศต่างๆ สูงขึ้น และผลกระทบ
จากการอ่อนค่าของเงินในสกุลเงินต่างๆ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในเชงิลบซ่ึงหกัลบกับผลกระทบในเชงิบวกจากอตัราการบริโภค
ที่สูงขึ้นส�าหรับผลประกอบการของหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ 
ขณะที่กิจการร่วมค้าในประเทศกัมพูชาประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างดสีามารถจ�าหน่ายปูนซเีมนต์กว่า 1.8 ล้านตัน และสามารถ
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 26 ของตลาดรวม                

ยอดจ�าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จยังคงทรงตัว ขณะที่ต้นทุน          
ในการผลติและการด�าเนินงานได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดบิ
และค่าขนส่งสูงขึ้น ขณะที่ยอดจ�าหน่ายหินทรายเพิ่มขึ้นร้อยละ 
19 ต่อปี เน่ืองจากก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดต้ัง            
สายการผลิตที่สองที่โรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศรายงานผลประกอบการทีแ่ขง็แกร่ง
จากการประกอบการในปีแรกโดยมีรายได้จากการขายให้แก่
บุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องกันจ�านวน 3.4 พนัล้านบาท โดยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกปูนซีเมนต์
ชนิดเม็ด การน�าเข้าและส่งออกสินแร่และเชื้อเพลิงแข็งไปยัง
ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาตะวันตก

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้และธุรกิจอิฐมวลเบายังคงประสบกับ       
ความต้องการของตลาดที่อ่อนตัว และความล่าช้าในการเร่ิม
โครงการใหม่ส�าหรับโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยและโครงการ
ก่อสร้างเชิงพาณิชย์

ในระหว่างปี 2561 กลุ ่มบริษัทฯ ได้เข้าซ้ือธุรกิจหน่ึงซ่ึงมี          
ความช�านาญในการให้บริการท�าความสะอาดด้านอตุสาหกรรม 
ซ่ึงการเข้าซ้ือธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพ       
ในการให้บริการก�าจดัของเสยีแบบเบ็ดเสร็จครอบคลมุการก�าจดั
ของเสียอุตสาหกรรม สารเคมี และการก�าจัดของเสียเชิงกล

การวิเคราะห์ผลประกอบการ

รายได้

รายได้จากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบในการวางต�าแหน่งและก�าหนดราคาของผลิตภัณฑ์            
การจดัโครงสร้างกลุม่ผลติภณัฑ์ และการก�าหนดกลุม่เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มยอดจ�าหน่าย ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นกว่าพันล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศมี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 35 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน
เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของกลุ่มธุรกิจในประเทศ และ
ผลกระทบด้านราคาทีย่งัทรงตัวและการอ่อนค่าของสกุลเงินของ
ธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศศรีลังกา
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โครงสร้างรายได้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 +/- +/-
(%)

รายได้

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

     ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 50 (50) (100%)

     รายได้อื่น 276 201 75 37%

รวมรายได้ 45,040 43,885 1,155 3%

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 +/- +/-
(%)

ค่าใช้จ่าย

     ต้นทุนสินค้าขายและบริการ 29,300 29,187 113 0%

     ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 8,248 7,470 778 10%

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

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 62 - 62 -

     ค่าใช้จ่ายอื่น 270 514 (244) (47%)

รวมค่าใช้จ่าย 40,030 39,632 398 1%

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากธุรกิจปูนซีเมนต์มีสัดส่วนร้อยละ 68 ของรายได้รวม ขณะที่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรายมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 18 
โดยทั้งสองธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่
การบริโภคซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของปีแสดงให้เห็นถึง
การเข้าสู่วงจรการเจริญเติบโตของตลาดปูนซีเมนต์อย่างแข็งแกร่ง
 
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแม้ว่าต้นทุนถ่านหิน ราคาน�้ามัน และต้นทุนวัตถุดิบจะเพิ่มสูงขึ้น โดยต้นทุนขายและบริการ       
อยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อนแม้จะมียอดการจ�าหน่ายและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

(หน่วย: ล้านบาท)

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 +/- +/-
(%)

ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 3,268 2,964 304 10%

     ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,350 1,295 55 4%

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 569 852 (283) (33%)

รวมค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,187 5,111 76 1%

(หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินแผนการปฏิรูปธุรกิจต้ังแต่ปี 2560 
เป็นต้นมา โดยแผนดงักล่าวประกอบด้วยแผนงานในด้านต่างๆ 
อาทเิช่น แผนงานในการเพิม่รายได้ แผนงานในการจดัโครงสร้าง
กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงความคดิริเร่ิม
ต่างๆ ในการบริหารจัดการต้นทุน โรงงานปูนซีเมนต์ที่จังหวัด
สระบุรีสามารถเดินสายการผลิตโดยมีอัตราประสิทธิภาพที่       
ร้อยละ 87 ส่วนแผนงานลดต้นทนุเชือ้เพลงิ ได้มีการน�าเชือ้เพลงิ
และวัตถุดิบทดแทนมาใช้ ในกระบวนการผลิต โดยสามารถ
ทดแทนเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมที่ร้อยละ 11 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 93 
จากปีก่อน) พร้อมกันนี้ ยังได้น�าลิกไนต์และปิโตรเลียมโค้กมา
ใช้ร่วมกับถ่านหินเพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิต อย่างไร
ก็ตาม ธุรกิจในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากราคาของต้นทนุ
วัตถุดิบน�าเข้าสูงขึ้นเน่ืองจากสถานการณ์อุปทานที่จ�ากัดและ
ผลกระทบจากค่าเงินที่อ่อนตัวลงอย่างรุนแรง ซ่ึงผลกระทบ
เหล่านี้หักล้างกับต้นทุนขายและบริการที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรม
ทางการตลาด การส่งเสริมการขายและการสร้างตราสินค้าใน
ตลาดต่างประเทศ ขณะที่ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน�้ามัน
ดีเซลที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อนและค่าขนส่งเพื่อการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นลดลงเป็นผลมาจาก
แผนลดค่าใช้จ่ายคงที่ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิรูปธุรกิจ          
ดังกล่าวข้างต้น 
 
ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ�าหน่ายจ�านวน 3,268 ล้านบาทเพิม่ขึน้
ร้อยละ 10 แปรผันกับเงินลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจ�านวน 1,350 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 4 
ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 569 ล้านบาทลดลงจาก           
ปีก่อนร้อยละ 33 เน่ืองจากการปรับรายการภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีและก�าไรทางภาษีที่ลดลงของธุรกิจในต่างประเทศ 
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 ของยอดรายได้สุทธิ เม่ือเทียบกับปีก่อนซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ 6.9 ซึ่ง                  
กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิในขณะที่วงเงินเครดิตลูกค้าเพิ่มขึ้นเน่ืองจากกลุ่มลูกค้า B2B ที่เพิ่มขึ้น และสินค้า             
คงเหลือในกลุ่มเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องการลดผลกระทบจากราคาที่อาจสูงขึ้น  

ผู้บริหารได้ริเริ่มแผนงานต่างๆ ในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิรูป
ธุรกิจที่ได้ด�าเนินการระหว่างปี ระยะเวลาขายสินค้าเพิ่มขึ้น
เน่ืองจากการคงสินค้าคงเหลือในกลุ่มเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น โดยระยะเวลา
ช�าระหน้ีเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการปรับสมดุลระยะเวลาขายสินค้า
และระยะเวลาเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้น  

การลงทุน

การลงทุนระหว่างปีลดลง เน่ืองจากความเข้มงวดในการ
พิจารณาและอนุมัติรายจ่ายฝ่ายทุน โดยจะลงทุนในโครงการ     
ที่มีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานและโครงการที่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดเป็นส�าคัญ 

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

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย วัน 62 52

การลงทุนทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซ้ือกิจการให้บริการท�าความสะอาดด้าน
อุตสาหกรรมโดยมูลค่าสุทธิ 204 ล้านบาท การเข้าซ้ือกิจการ    
ดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการก�าจัดของเสีย
ด้วยของเหลวและด้วยระบบเคร่ืองกล เพิม่เติมจากการให้บริการ
ท�าความสะอาดด้านอุตสาหกรรม สารเคมี และระบบเครื่องกล 

เงินลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อให้เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต
หรือเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ันใจว่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
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เงินลงทนุในรายจ่ายฝ่ายทนุจ�านวน 2,216 ล้านบาทได้ถูกใช้เพือ่
การด�าเนินงานโดยปกติของธุรกิจ  รายจ่ายฝ่ายทุนจ�าแนกตาม
โครงการที่ส�าคัญในปี 2561 มีดังต่อไปนี้ 
 การลงทุนพัฒนาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 55 ล้านบาท
 การลงทุนพัฒนาระบบหม้อบดวัตถุดิบที่ 5 ของโรงงาน 1 

มูลค่า 53 ล้านบาท
 การขยายโรงเก็บปูนซีเมนต์ที่ท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มูลค่า 44 ล้านบาท
 การขยายก�าลงัการผลติเตาเผาซเีมนต์ในประเทศเวียดนาม

มูลค่า 28,500 ล้านดอง
 การลงทนุระบบป้อนขีเ้ถ้าลอยแบบแห้งในประเทศเวียดนาม

มูลค่า 26,125 ล้านดอง
 การก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศศรีลังกา

มูลค่า 270 ล้านรูปีลังกา

เน่ืองจากบริษัทย่อยในต่างประเทศมีสกุลเงินที่ ใช้ ในการ        
ด�าเนินงานที่แตกต่างกันซึ่งต้องถูกแปลงค่าเป็นหน่วยเงินบาท
ในการแสดงงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ผลจากการแปลง
ค่างบการเงินของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ส�าหรับปีเป็นผลขาดทุนจ�านวน 897 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 +/- +/-
(%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 35,459 37,463 (2,004) (5%)

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 288 286 2 1%

(หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทฯ บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่า การจ�าหน่ายและการ        
ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ส�าหรับงวดจ�านวน 313 ล้านบาท และ         
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับงวดจ�านวน 2,828 ล้านบาท

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย สมัปทานเหมืองแร่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ตราผลิตภัณฑ์ และสิทธิ
ในการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ บันทึกผลจากการแปลงค่า         
งบการเงินของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ส�าหรับปีเป็นผลขาดทนุจ�านวน 1,170 ล้านบาท และค่าตัดจ�าหน่าย
ส�าหรับปีจ�านวน 437 ล้านบาท

การระดมทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างฝ่ายทุนของกลุ่มบริษัทฯ 
ประกอบด้วยหน้ีสินทางการเงินสุทธิจ�านวน 28,277 ล้านบาท  
(หน้ีสนิทางการเงินจ�านวน 30,924 ล้านบาท หกัด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 2,647 ล้านบาท) ส่วนของ            
ผู้ถือหุ้นจ�านวน 34,541 ล้านบาท โดยอัตราส่วนหน้ีสินทาง       
การเงินสุทธิต่อทุนอยู ่ที่ 0.82 เท่าซ่ึงลดลงอย่างต่อเน่ือง             
หลังจากการใช้เงินกู้ยืมเพื่อเข้าซื้อกิจการในรอบปีก่อนหน้า
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เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

เงินกู้ยมืประกอบด้วย หุน้กู้ซ่ึงเป็นหุน้กู้ประเภททีไ่ม่มีหลกัประกัน 
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีส่วนลด ดังต่อไปนี้

เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการเข้าซ้ือ
กิจการในต่างประเทศในรอบปีก่อนหน้า นอกจากน้ี กลุม่บริษัทฯ 
มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�านวน 7,371 ล้านบาท  
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 4,561 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�านวน 34,541 ล้านบาท (ปี 2560: จ�านวน 35,939 ล้านบาท) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยส�ารอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และ
ก�าไรสะสม รวมจ�านวน 35,138 ล้านบาท ผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นผลขาดทุนจ�านวน 
5,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 2,090 ล้านบาท เป็น
ผลจากการอ่อนตัวของสกุลเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ  

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดเป็นจ�านวน 2,647 ล้านบาท เพื่อคงสภาพคล่องของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยกระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน 
6,989 ล้านบาท (ปี 2560: จ�านวน 3,950 ล้านบาท) โดยส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากก�าไรที่สูงขึ้นและการบริหารจัดการเงินทุน 
หมุนเวียนสุทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 

กระแสเงินสดสทุธิจ่ายจากกิจกรรมลงทนุจ�านวน 2,220 ล้านบาท 
(ปี 2560: จ�านวน 21,033 ล้านบาท) ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
รายจ่ายฝ่ายทุน

ส�าหรับกระแสเงินสดสุทธิจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 
3,847 ล้านบาท (ปี 2560: กระแสเงินสดสทุธิรับจ�านวน 15,341 
ล้านบาท) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายสุทธิระหว่างปี
จ�านวน 2,737 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
จ�านวน

ล้านบาท
วันครบก�าหนด

14 มิถุนายน 2556 2,000 2563

29 เมษายน 2559 4,000 2567, 2569

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

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
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