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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลัก คือ การผลิตปูนซีเมนต์ จัดตังเป็
้ นนิติบคุ คล
ประเภทบริ ษัทจากัดด้ วยทุนจดทะเบียน 100 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 และได้ เริ่ มดาเนินการผลิตปูนซีเมนต์
ตังแต่
้ ปี 2515 เป็ นต้ นมา
ในปี 2520 หลังจากประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทในตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และในปี 2524 บริ ษั ทฯ ได้ มีการพัฒ นาพลังงานเชือ้ เพลิงที่ใช้ ผลิตปูนซีเมนต์ ในโรงงานที่
จังหวัดสระบุรี จากน ้ามันเตาซึ่งต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศมาเป็ นถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งภายในประเทศ ซึ่งนับเป็ น
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทยที่นาถ่านหินลิกไนต์มาใช้ ในกระบวนการผลิต
และในปี 2532 บริ ษัทฯ ยังเป็ นผู้นาบริ ษัทแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นาระบบผลิตไฟฟ้ าจากความร้ อนเหลือใช้ ใน
กระบวนการผลิตกลับมาใช้ ใหม่ (waste heat recovery system) โดยการดักเก็ บความร้ อนจากเตาเผาปูนซีเมนต์ แล้ ว
นาไปใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อนาไปใช้ ในกระบวนการผลิต ต่อมาปี 2536 บริ ษัทเปลี่ยนชื่ออย่างเป็ นทางการเป็ น “บริ ษัท
ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)” (Siam City Cement Public Company Limited) แปรสภาพเป็ นบริ ษั ทมหาชน
จากัด หลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากผลดาเนินธุรกิ จที่เติบโตตลอดมาถึงปี 2541 ได้ มีการขยายธุรกิ จโดยบริ ษัท ไทย ร็ อค-เซ็ม จากัด (Thai Roc-Cem
Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ โฮลซิมจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์เข้ ามาถือหุ้นและได้
มีการปรับโครงสร้ างภายในบริ ษัทฯ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ในปี 2542 พร้ อมกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 3,000 ล้ านบาท
และบริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพ และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้ าสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 21 ธัน วาคม 2555 มี ก ารเปลี่ย นแปลงการถื อ หุ้นอี กครัง้ กล่าวคือ บริ ษั ท ไทย ร็ อค-เซ็ ม จากัด (Thai Roc-Cem
Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ขายหุ้นที่ถืออยู่ให้ แก่ บริ ษัท กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ในกลุม่ รัตนรักษ์ จานวน 21,390,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 9.3 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ดังนัน้ การถือหุ้นในส่วน
ของกลุม่ รัตนรักษ์ จึงเพิ่มขึ ้นเป็ น 104,360,272 หุ้น หรื อ ประมาณร้ อยละ 45.37 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ปี 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อทรัพย์สินในกิจการผลิตคอนกรี ตมวลเบา 2 แห่ง ได้ แก่ โรงงานที่จงั หวัดสิงห์บรุ ี จาก
บริ ษัท ซุปเปอร์ บล๊ อก จากัด (มหาชน) (SUPER) และโรงงานที่จงั หวัดราชบุรี จากบริ ษัท พรอสเพอริ ตี ้ คอนกรี ต จากัด
ปี 2557 บริ ษั ทฯ ได้ รับ การรับรองฉลากคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ ของผลิต ภัณ ฑ์ (CFP) และฉลากลดคาร์ บ อนฟุตพริ น้ ท์ ของ
ผลิตภัณ ฑ์ หรื อ ฉลากลดโลกร้ อน (Carbon Footprint Reduction Label) นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ ยังได้ รับ รางวัลโครงการ
ส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 1
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อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (เครื อข่ายสีเขียว) ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้ โดยเป็ นบริ ษัทแรกใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่ได้ รับรางวัลระดับสูงสุดนี ้พร้ อมกันทุกโรงงาน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 กลุม่ บริ ษัท จาร์ ดีน แมธทีสนั (Jardine Matheson Group) ได้ เข้ ามาเป็ นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้ อยละ 24.90 ผ่านบริ ษัท จาร์ ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริ เอจ จากัด (Jardine Cycle & Carriage Limited) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ในเครื อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ โดยการซื ้อหุ้นจากกลุม่ โฮลซิม จานวน 57,270,000 หุ้น
เดือนกันยายน 2558 บริ ษัทฯ ได้ ขยายฐานการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสร้ างโอกาสในการดาเนินธุรกิจในภูมิภาค
และเพื่อรองรับกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC โดยได้ จัดตังบริ
้ ษัทร่ วมลงทุนเพื่อดาเนินกิ จการโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ ภายใต้ ชื่อบริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ (Chip Mong INSEE Cement Corporation Limited) ซึ่งบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ร่วมลงทุนที่ ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 และบริ ษั ท ชิ ป มง กรุ๊ ป จ ากัด (Chip Mong Group Co., Ltd.) ร่ วมกับบุคคล
ธรรมดาอี ก 3 ราย ซึ่งเรี ยกรวมกันว่าซีเอ็มจี (CMG) ถื อหุ้นรวมกันร้ อยละ 60 ซึ่งด าเนินการจัดตัง้ บริ ษัทฯ แล้ วเสร็ จในเดื อน
ธันวาคม 2558 ทังนี
้ ้ โรงงานของบริ ษัทร่วมทุนดังกล่าวทันสมัยที่สดุ ในราชอาณาจักรกัมพูชา มีลกั ษณะเป็ นโรงงานเตาเผาแบบ
แห้ งและมีกาลังการผลิตถึง 1.5 ล้ านตันต่อปี
ช่วงปลายปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลด้ านการประหยัดพลังงานดีเด่น 6 รางวัล ใน 3 ประเภททังในระดั
้
บประเทศและ
ระดับอาเซี ยน ได้ แก่ ด้ านพลังงานสร้ างสรรค์ พลังงานทดแทนและพลังงานหมุน เวียน รางวัลดังกล่าวนับ เป็ นความ
ภาคภูมิใจที่สนับสนุนให้ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทังยั
้ งเป็ นการยกระดับมาตรฐานวงการพลังงานไทยให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกด้ วย
ปี 2559 กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ เข้ าซื ้อกิจการ บริ ษัท เซเม็กซ์ (บังคลาเทศ) จากัด , บริ ษัท เซเม็กซ์(ประเทศไทย)
จากัด และบริ ษัท โฮลซิม (ลังกา) จากัด ในขณะเดียวกัน ก็ได้ เข้ าซื ้อสินทรัพย์บางส่วนของ บริ ษัท วาเลนซ์ คอร์ ปอเรชั่น
จากัด และแสดงความจานงค์ในการเข้ าซื ้อส่วนของทุนในสัดส่วนร้ อยละ 65 ของทุนที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท โฮลซิม
(เวียดนาม) จากัด อีกด้ วย และในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริ ษัทฯได้ จาหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท โฮลซิมซีเมนต์
(บังคลาเทศ) จากัด เป็ นจานวนเงิน 16.92 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าประมาณ 590.1 ล้ านบาท ให้ กบั Holderfin
B.V. ประเทศ เนเธอร์ แลนด์
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการรับโอนส่วนของทุนในสัดส่วนร้ อยละ 65 ของทุนที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
โฮลซิม (เวียดนาม) จากัด เป็ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ ยังได้
จัดตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จากัด เพื่อประกอบกิจการค้ า นาเข้ าและส่งออกสินค้ า
นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ ยังได้ เพิ่ มทุนจดทะเบี ยนเป็ น 2,980 ล้ านบาทจากมติที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 24 เมื่ อวัน ที่
31 มีนาคม 2560
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงประกอบธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์
5 กลุ่ม ได้ แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์สาหรับงานฉาบและปูนสาเร็ จรู ป
ส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 2
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อินทรี มอร์ ตาร์ จากโรงงานทังหมด
้
3 แห่ง พร้ อมเตาเผาทังหมด
้
6 เตา ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้ วยกาลังการ
ผลิต 13 ล้ านตันต่อปี และยังได้ ประกอบธุรกิจคอนกรี ตและหินทราย อีกทังธุ
้ รกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปูนซีเมนต์อีกด้ วย
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ านิยมองค์ กร
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรใหม่ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีแนวทาง
ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความมุง่ มัน่ ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเป้าหมายอันสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิสัยทัศน์
เราจะสืบสานความไว้ วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อกันให้ กบั คูค่ ้ า พนักงาน และชุมชน เราต้ องการ
สร้ างสิง่ ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยงั่ ยืนให้ กบั ทุกคน
พันธกิจ
เราผลิตสินค้ าที่ ได้ มาตรฐานสูงสุดและให้ บ ริ การด้ านวัสดุก่อสร้ าง ซึ่งมีค วามสาคัญ ต่อการเติบ โตทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้ เคียง
เรามุ่งมัน่ ในการดาเนินงานที่เป็ นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวังของทุกคน โดยผสานแนวคิดด้ านความยัง่ ยืนและ
การสร้ างสรรค์นวัตกรรม ภาพลักษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการดาเนินงานที่ยอดเยี่ยมทังในเรื
้ ่ องการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
การบริ การที่สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า สร้ างความผูกพันและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ กบั คูค่ ้ า ความทุม่ เทพร้ อมทัง้
ทักษะความชานาญของพนักงาน ความห่วงใยชุมชน และความตังใจแน่
้
วแน่ในการสร้ างมาตรฐานอุตสาหกรรมสาหรับ
อนาคต
ค่ านิยมองค์ กร
ทางานเป็ นทีม: เราเป็ นกลุม่ บริ ษัทที่ยดึ มัน่ ในวิสยั ทัศน์เดียวกัน และรวมใจกันเป็ นหนึง่ ร่วมกับคูค่ ้ าเพื่อความสาเร็ จของทุกคน
ทาสิ่งถูกต้ อง: ซื่อสัตย์ตอ่ กัน ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและยึดถือจรรยาบรรณทังด้
้ วยคาพูดและการกระทา
กล้ าคิด กล้ าท า: เราคือองค์ กรที่มี ความคิดสร้ างสรรค์ และเปิ ดรับแนวคิดใหม่ทางธุรกิ จ เรามุ่งมั่นกล้ าทาด้ วยความ
กระตือรื อร้ นและนาเสนอทางเลือกใหม่ที่เหนือความคาดหมาย
ห่ วงใย ใส่ ใจอนาคต: เรายึดมัน่ การสร้ างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่ นต่อไป เราใส่ใจพนักงาน ดูแลสิ่งแวดล้ อม เป็ นมิตร
กับชุมชนและเป็ นองค์กรที่ดีของประเทศ
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1.2 กลยุทธ์ และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
แม้ ว่ากลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์ นครหลวงต้ องเผชิ ญ กับความท้ าทายของสถานการณ์ ทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิ จ
โดยรวมตลอดปี 2560 ที่ผา่ นมา โดยความต้ องการปูนซีเมนต์ภายในประเทศได้ หดตัวลงอย่างมาก ในขณะที่ราคาพลังงาน
ได้ ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ แต่ทางกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยังคงเดินหน้ ากลยุทธ์หลักในการขยายการลงทุน
ในต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ดาเนินการปรับโครงสร้ างธุรกิจภายในประเทศเพื่อ สร้ างรายได้ โดยมุง่ เน้ นการพัฒนา
นวัต กรรมของสิน ค้ า และบริ ก ารที่ มี มูล ค่า เพิ่ ม สูงอย่า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองทุก ความต้ อ งการของลูก ค้ า รวมถึ ง
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและรู ปแบบในการดาเนินธุรกิจ ทาให้ เพิ่ม ขีดความสามารถในการ
แข่งขันและปรับให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้ าและการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ หลักที่กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ ดาเนินการเพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้ นทุน และปรับปรุงการดาเนินงาน
มีดงั นี ้
1. การปรับปรุ งแผนธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุ งกลยุทธ์ ของธุรกิจด้ านการตลาดและการขาย (Go-to-Market) อย่างเป็ นระบบ รวมถึงปรับปรุ งต้ นทุน
ด้ านการผลิตและโครงสร้ างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด โดยมีการประเมินความเสีย่ งของพื ้นที่การขาย การ
หาพื น้ ที่ยุท ธศาสตร์ ใหม่ การก าหนดกลยุทธ์ ด้านราคาขาย คุณ ภาพของสินค้ าและการบริ การ การจัดส่งทัง้ ตลาดใน
ประเทศและตลาดต่า งประเทศเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า ลูก ค้ าได้ รับ ความพึง พอใจในสิน ค้ าและการบริ ก าร รวมถึ งการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกลุม่ ผู้ประกอบการทังกลุ
้ ม่ งานโครงการ กลุม่ ร้ านค้ าขายช่วง ทังค้
้ าปลีกและค้ าส่ง และกลยุทธ์ ที่
สาคัญ อย่างหนึ่ง คือ การปรับปรุ งโครงสร้ างต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย โดยกาหนดแนวทางการลดต้ น ทุนการผลิตทัง้ ด้ าน
เชือ้ เพลิงและพลังงาน ซึ่งถือเป็ นต้ นทุนที่สาคัญที่สดุ ของกระบวนการผลิต การควบคุมต้ นทุนด้ านค่าใช้ จ่ายคงที่ของทุก
หน่วยงาน รวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่มงุ่ เน้ นไปที่ปัจจัยที่จะสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
นอกจากแผนการปรับปรุงกลยุทธ์ ของธุรกิจด้ านการตลาดและด้ านต้ นทุนการผลิตแล้ ว กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยัง
ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างองค์กรอันเป็ นแผนการดาเนินงานด้ านการจัดการบุคลากรให้ กระชับและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
การปรับปรุ งแผนธุรกิจที่ยงั คงดาเนินการอยู่นี ้ เพื่อรักษาความสามารถในการทากาไรและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน
อนาคต ปั จจุบนั โครงการนี ้ช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ มากกว่า 1,200 ล้ านบาทจากแนวคิดในการลดต้ นทุนที่
เสนอมาจากทุกหน่วยงานของบริ ษัทฯ
2. การขยายการลงทุนในระดับภูมิภาค
จากการที่ กลุ่ม บริ ษั ทปูน ซีเมนต์ นครหลวงได้ ขยายการลงทุน ในต่างประเทศ เพื่ อบรรลุวิสยั ทัศน์ ส่กู ารเป็ นผู้นาตลาด
ปูนซีเมนต์ ในภูมิภาค โดยมีการลงทุนที่สาคัญ คือ การเข้ าซื ้อกิ จการโรงงานปูนซีเมนต์ ในประเทศบังกลาเทศ โรงงาน
ปูนซีเมนต์ในประเทศศรี ลงั กา และโรงงานปูนซีเมนต์ตราลูกโลกในประเทศไทยในปี 2559 และในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ า
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ซื ้อกิจการโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเวียดนาม และการก่อสร้ างโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศกัมพูชาที่มีกาลังการผลิต
1.5 ล้ านตัน ในจังหวัดกาพต ซึง่ แล้ วเสร็ จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ความสาเร็ จของกลยุทธ์นี ้เห็นได้ จากผลประกอบการ
ที่ผา่ นมาที่มีประโยชน์ตอ่ กลุม่ บริ ษัทฯ ทังในแง่
้
ของผลกาไร การบริ หารจัดการต้ นทุนร่วม ความมัน่ คงของการจัดหาวัตถุดิบ
การขยายตลาดใหม่ การขยายประเภทผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ การกระจายความเสี่ยง และการต่อยอดองค์ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการภายในกลุม่ บริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ มีการขยายตัวด้ านธุรกิจในกลุ่มคอนกรี ตและอะกรี เกตโดยการเพิ่มกาลังการผลิตหินบดถึง 2 ล้ านตันต่อปี
รวมไปถึงการควบรวมกิจการธุรกิจเทพื ้นคอนกรี ตขนาดใหญ่เชิงอุตสาหกรรม ซึง่ สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและการ
ให้ บริ การในแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึ ้น ในส่วนของธุรกิจการให้ บริ การจัดการกากของ
เสียภาคอุตสาหกรรม ซึ่งบริ หารงานโดยบริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด มีผลประกอบการที่เติบโตขึ ้นจากการขยายธุรกิจ
ไปสูธ่ ุรกิจการให้ บริ การทาความสะอาดสาหรับภาคอุตสาหกรรม
3. การส่ งเสริมนวัตกรรม
กลุ่มบริ ษั ทปูนซีเมนต์ นครหลวงได้ มุ่งเน้ นให้ ความสาคัญ กับนวัตกรรมอันเป็ นผลสืบเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง เพื่อประโยชน์ในการสร้ างคุณค่าแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ตลอดปี 2560 กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ให้ การสนับสนุนในการส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการสร้ างนวัตกรรมซึ่งมีความมุง่ หวัง
ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจัดการเสวนาด้ านนวัตกรรม การสัมมนาเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้
เพื่อให้ ความรู้ สร้ างแรงบันดาลใจแก่พนักงานในการร่ วมนาเสนอแนวคิดริ เริ่ ม อีกทัง้ ได้ จัดให้ มีการนาเสนอผลงานด้ าน
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ พร้ อมให้ การสนับสนุนทังทางด้
้
านทรัพยากรและงบประมาณเพื่อ
พัฒนาแนวคิดริ เริ่ มดังกล่าวให้ กลายเป็ นรูปแบบทางธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ กลุม่ ธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัทฯ ต่อไป
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี 2560
ท่ามกลางการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง ต้ นทุนพลังงานที่สงู ขึ ้นและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตลอดปี 2560
โดยเฉพาะด้ านราคาขายของตลาดปูนซีเมนต์ภายในประเทศที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ราคาถ่านหินและ
ราคาค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ปรับตัวสูงขึน้ สิ่งเหล่านีส้ ่งผลให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง
มากมาย ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ แก่ผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ทังลู
้ กค้ า พนักงาน และผู้ถือหุ้น กลุ่มบริ ษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงจึงได้ ดาเนินงานปรับแผนการดาเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์การเติบโต และแผนการพัฒนาเพื่อเสริ มสร้ าง
ขีดความสามารถและความได้ เปรี ยบทางการแข่ง ขันให้ สงู ขึ ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ ในพันธกิจและดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์ของ
บริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 นีก้ ลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์ นครหลวงได้ ประสบความสาเร็ จจากการขยายธุรกิ จไปสู่ประเทศเวียดนาม อันเป็ น
ประเทศที่มี ต ลาดการค้ าและมีย อดการใช้ ปูน ซีเมนต์ ที่ค่อนข้ างสูงในภูมิ ภาคประเทศหนึ่ง เนื่อ งด้ วยเป็ นประเทศที่ มี
แผนพัฒนาทังในด้
้ านโครงการลงทุนด้ านสาธารณูปโภคพื ้นฐาน ที่อยูอ่ าศัย การท่องเที่ยว จึงเป็ นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 5

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

สาหรับการเติบโตที่สามารถกระจายความเสี่ยงและต่อยอดการเติบโตในส่วนภูมิภาคหลังจากที่กลุม่ บริ ษัท ฯ ได้ ขยายธุรกิจ
ไปสูป่ ระเทศบังกลาเทศและศรี ลงั กามาก่อนหน้ านี ้แล้ ว นอกจากนี ้กลุม่ บริ ษัทฯ ยังประสบความสาเร็ จในการเริ่ มดาเนินการ
ผลิตปูน ซี เมนต์ ของบริ ษั ทร่ วมทุน แบบการร่ วมค้ าที่ ป ระเทศกัมพูชาในช่ วงปลายปี 2560 ที่ ผ่ านมา ซึ่งจะช่ วยเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสาหรับการเข้ าสูต่ ลาดที่กาลังเติบโตของประเทศกัมพูชา และสามารถเพิ่มผลกาไรให้ บริ ษัทฯ ได้
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากการขยายกิจการไปสู่ภูมิภาคนี ้ ส่งผลดีต่อกลุ่มบริ ษัท ฯ ทังภายในและภายนอก
้
กล่าวคือ
ทาให้ เกิดการส่งออกปูนเม็ดไปในตลาดภูมิภาคดังกล่าวมากขึ ้นจึงทาให้ สามารถใช้ งานเตาเผาปู นซีเมนต์ได้ เต็มกาลังการ
ผลิต ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายและต้ นทุนการผลิตลดลง มีการร่ วมมือแลกเปลีย่ นความรู้ การวิจยั และพัฒนาร่ วมกัน พนักงานเองก็
จะได้ รับโอกาสและได้ ประสบการณ์จากความท้ าทายใหม่ๆ ด้ วย ขณะเดียวกันทางกลุม่ บริ ษัทฯ เองยังได้ ขยายชื่อเสียงและ
ตราสินค้ าของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในตลาดภูมิภาคมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
นอกจากการขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคซึ่งเป็ นแผนงานกลยุทธ์ สาหรับการเติบโตของกลุ่มบริ ษัทฯ แล้ ว ยังมีแผนกลยุทธ์ ที่
สาหรับการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์การตลาดที่รุนแรงและราคาต้ นทุนการผลิตด้ านพลังงานที่สงู ขึ ้นอีกด้ วย โดยได้
จัดตังแผนปรั
้
บปรุ งธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้ นในการเพิ่มรายได้ และปรับโครงสร้ างค่าใช้ จ่ายตลอดจนลดต้ นทุนการผลิตเพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน ในตลาดของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ การปรับ ปรุ งโครงสร้ างองค์ กรและบุคลากร เพื่ อ สร้ างผลการ
ปฏิ บัติ งานที่มี ความได้ เปรี ย บในการแข่งขันและรองรับ การขยายตัวของธุรกิ จ ไปสู่ระดับภูมิภาค อีกทัง้ มี การริ เริ่ ม น า
นวัต กรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ กับ กระบวนการผลิต เพื่ อ ลดค่าใช้ จ่ายและเพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพของ
เครื่ องจักร
และเพื่อให้ สอดรับกับรู ปแบบธุรกิจที่เกิดขึ ้นจากการขยายตัวสูภ่ มู ิภาคที่ต้องมีการซื ้อขายระหว่างกันภายในกลุม่ บริ ษัทฯ
ในเดือนมีนาคมปี 2560 จึงได้ มีการจัดตังหน่
้ วยธุรกิจใหม่ขึ ้นได้ แก่ บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จากด เพื่อทาหน้ าที่
ในการดูแลการจัดจาหน่ายเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างประเทศ ทังในกลุ
้
ม่ บริ ษัทฯ หรื อกลุม่ อื่น ๆ โดยจะครอบคลุมสินค้ าที่
มีปนู ซีเมนต์เป็ นส่วนประกอบรวมถึงวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงขึ ้นในการ
จัดการต้ นทุนการผลิตและอุปทานส่วนเกินที่เกิดขึ ้นในสภาวะตลาดในประเทศที่นอกเหนือการควบคุมทังในปั
้ จจุบนั และ
อนาคต
หลังจากที่บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัดได้ เป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวอินทรี ด้ วยนโยบายและกลยุทธ์ การตลาดที่
ชัดเจนทาให้ บริ ษัทฯ ได้ มองถึงตลาดที่มีการแข่งขันต่าแต่มีขนาดที่เหมาะสม และให้ อตั รากาไรอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ
สินค้ าปูนซีเมนต์ทวั่ ไป จึงทาให้ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ขาว” ซึ่งได้ เริ่ มวางจาหน่ายในเดือน
พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นมา โดยสินค้ านี ้เกิดจากความร่วมมือระหว่างทีมงานการตลาดของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
และทีมงานฝ่ ายผลิตของบริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก ซึ่งเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการอาศัย
ช่องทางการจัดจาหน่ายและตราสินค้ าที่แข็งแกร่งของกลุม่ บริ ษัทฯ ผนวกกับการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตส่วนเกิน
ของบริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด เพื่อก่อให้ เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ผ้ ทู ี่มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายในระยะยาว

ส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 6

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

1.3.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้น ในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ในปี 2558 เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น เมื่อกลุ่มบริ ษัท จาร์ ดีน แมธทีสนั (Jardine Matheson Group) ได้ เข้ ามา
เป็ นผู้ถือหุ้นจานวนร้ อยละ 24.90 โดยผ่านบริ ษัท จาร์ ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริ เอจ จากัด (Jardine Cycle & Carriage Limited)
หรื อ “JC&C” ซึ่ งเป็ นบริ ษั ทในเครื อที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ประเทศสิ งคโปร์ และเมื่ อวันที่ 7 มิ ถุน ายน 2560
JC&C ได้ ดาเนินการซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ เพิ่มเติมผ่านการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเปิ ด (Open Market) จึงทาให้ สดั ส่วนการ
ถือหุ้นเพิ่มเป็ นร้ อยละ 25.54 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่ได้ มีผลกระทบต่อโครงสร้ างการ
บริ หารงานและการจัดการบริ ษัทฯ แต่ประการใด

ส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 7

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
การลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมที่บริ ษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้ อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท

สถานที่ตงั ้

ถือหุ้นโดยบริษัท
1. บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จากัด
2. บริ ษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก จากัด
3. บริ ษัท คอนวูด จากัด
4. บริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

5. บริ ษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด
6. บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด

ไทย
ไทย

7. บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด
8. บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จากัด
9. บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด

ไทย
ไทย
บังคลาเทศ

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์

คอนกรี ตผสมเสร็ จและหินทราย
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบา
วัสดุก่อสร้ าง
กาจัดกากอุตสาหกรรมและจาหน่าย
เชื ้อเพลิง และวัสดุทดแทนและบริ การทา
ความสะอาดสาหรับอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้าจากลมร้ อนทิ ้ง
ให้ บริ การด้ านเทคนิค การจัดการและพัฒนา
ระบบข้ อมูล
ผลิตปูนซีเมนต์
ขายปูนซีเมนต์
ผลิตปูนซีเมนต์

10. บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด

ศรี ลงั กา

ผลิตปูนซีเมนต์

11. บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด

เวียดนาม

ผลิตปูนซีเมนต์

12. บริษัท ลานนา รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
13. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
14. บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอร์ เรชัน่
ถือหุ้นโดยบริษัท คอนวูด จากัด
1. พีที คอนวูด อินโดนีเซีย

ไทย
ไทย
กัมพูชา

อินโดนีเซีย

ถ่านหิน
เอทานอล
ซีเมนต์

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

จานวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจาหน่ าย
(ล้ านหุ้น)

สัดส่ วน
การถือหุ้น
โดยตรง
(ร้ อยละ)

2,500
500
300
400

25
5
3
4

100.00
100.00
100.00
100.00

2,000
700

20
7

100.00
100.00

701
7.01
10
1
2,800
48.74
ล้ านตากา
1,663 ล้ าน
166
ศรี ลงั การู ปี
3,030.4 พันล้ าน ไม่ได้ แบ่งส่วนของทุน
ดอง
แล้ วออกเป็ นหุ้น
525
525
1,000
1,000
150 ล้ าน
0.075
เหรี ยญสหรัฐ

100.00
100.00
100.00
98.95
65.00
44.99
4.72
40.00

วัสดุก่อสร้ าง

78.3 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ

78

100.00

ถือหุ้นโดยบริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด
1. บริ ษัท เอสซีซีซี กอลล์ ซีเมนต์ เทอร์ มินอล
ศรี ลงั กา
(ไพรเวท) จากัด

จาหน่ายปูนซีเมนต์

146

100.00

2. บริ ษัท มหาเวลี มารี น ซีเมนต์ (ไพรเวท) จากัด

จาหน่ายปูนซีเมนต์

1,460 ล้ าน
ศรี ลงั การู ปี
48 ล้ าน
ศรี ลงั การู ปี

4.8

90.00

812.1 พันล้ านดอง

812.1

100.00

ศรี ลงั กา

ถือหุ้นโดยบริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด
1. บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เญินแจ๊ ก จากัด
เวียดนาม

ผลิตปูนซีเมนต์

ส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 8

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การการตลาดและการแข่ งขัน และการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การตามแต่ ละสาย
ผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มธุรกิจ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) จัดตังเป็
้ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2512 เพื่อ
ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ โดยได้ เริ่ มดาเนินการผลิตปูนซีเมนต์ตงแต่
ั ้ ปี 2515 เป็ นต้ นมา และได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 และเมื่อปี 2536 บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนชื่อหลังจากแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
เป็ น “บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)” (Siam City Cement Public Company Limited) และด้ วยความมุง่ มัน่
พัฒ นากิจการอย่างต่อเนื่อง บริ ษั ทฯ ได้ มีการปรับโครงสร้ างธุรกิ จ ขยายฐานที่มาของรายได้ และกระบวนการทางาน
สามารถขยายกิจการด้ วยการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมทุนที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้ อมในประเทศต่าง ๆ ทัว่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้
กลุ่ม บริ ษั ท ปูนซี เมนต์ น ครหลวงสามารถพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ องกับ ธุรกิ จ หลัก ของบริ ษั ท ฯ
ครอบคลุมธุรกิ จในหลากหลายประเภทของวัสดุก่อสร้ างและวัสดุตกแต่งไฟเบอร์ ซีเมนต์ เพื่องานสถาปั ตยกรรมทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจการให้ บริ การจัดการของเสียและธุรกิจให้ บริ การทาความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ
ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึง ธุรกิจการดาเนินการค้ าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้ วย
บริ ษัทต่าง ๆ ภายในกลุม่ บริ ษัทฯ ที่ได้ จาแนกตามผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทังการตลาดและการแข่
้
งขัน ดังนี ้
กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)
กว่า 48 ปี ที่ บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) หรื อ ปูนอินทรี เป็ นบริ ษัทหลักของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
ที่มีความภูมิใจต่อการเป็ นผู้อยู่เบื ้องหลังความสาเร็ จ ของโครงการก่อสร้ างต่าง ๆ ทางบริ ษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ และการบริ การที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้ อ งการของลูกค้ าเสมอมา ปั จจุบัน
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บริ ษั ทฯ มีโรงงานผลิตปูนซี เมนต์ ทัง้ หมด 3 โรงงาน พร้ อมเตาเผาทัง้ หมด 6 เตาที่ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี
ผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทังการตลาดและการแข่
้
งขัน ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ บริ ษัทฯ เป็ นหนึง่ ในผู้นาด้ านการผลิตปูนซีเมนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ 5 กลุม่ คือ
1. ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ (Portland Cement) ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพที่เหมาะสาหรับงานคอนกรี ตทัว่ ไป ตลอดจน
งานหล่อผลิตภัณฑ์ชิ ้นส่วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ป และงานที่ต้องการคอนกรี ตที่มีแรงทนทานสูง หรื อคอนกรี ตชนิด
พิเศษอื่น ๆ สาหรับโครงการก่อสร้ างที่ซบั ซ้ อน
2. ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ทางเลือก ที่ถกู ออกแบบให้ มีความสามารถใน
การใช้ งานได้ ในลักษณะเดียวกันกับปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์และมีความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น
3. ปู น ซี เมนต์ ผ สม (Mixed Cement) ผลิต ภัณ ฑ์ คุณ ภาพสูงเหมาะสาหรั บ งานก่ อ อิฐ งานฉาบผนัง และงาน
คอนกรี ตขนาดเล็กที่ไม่ใช่โครงสร้ างหลัก ช่วยให้ ทางานได้ ง่าย ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
4. ปูนซีเมนต์ สาหรั บงานฉาบ (Masonry Cement) ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูง ด้ วยคุณลักษณะพิเศษ เหมาะสาหรับ
งานฉาบที่ต้องการความประณีต
5. ปูนสาเร็ จรู ป (INSEE Mortar) เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ที่ใช้ งานง่าย สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิ ภาพสาหรับงาน
ก่อสร้ างด้ วยการพัฒนาและคิดค้ นอย่างไม่หยุดยังจึ
้ งทาให้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพออกมาให้ บริ การ 7 กลุม่
ตามจุดประสงค์การใช้ งาน คือ
1) ปูนสาเร็ จรูปสาหรับงานฉาบ เหมาะสาหรับงานหลายประเภท เช่น งานฉาบทัว่ ไป ฉาบละเอียด ฉาบอิฐมวล
เบา ฉาบอิฐมวลเบาละเอียดพิเศษ ฉาบผิวคอนกรี ต ฉาบแต่งผิวบางพิเศษ
2) ปูนสาเร็ จรูปสาหรับงานก่อ มีให้ เลือกสาหรับงานก่อทัว่ ไปและก่ออิฐมวลเบา
3) ปูนสาเร็ จรู ปเทปรับระดับพืน้ สาหรับงานปรับความเรี ยบและระดับพืน้ ก่อนปูทับวัสดุอื่น โดยมีทงั ้ รู ปแบบ
สาหรับการใช้ งานทัว่ ไปและกรณีต้องการการไหลตัวที่ดีกว่าปกติ
4) ปูนกาวปูกระเบื ้อง มีให้ เลือกสาหรับงานปูกระเบื ้องพื ้นและผนังทัว่ ไป และปูนกาวสูตรยึดเกาะพิเศษสาหรับ
ปูกระเบื ้องขนาดใหญ่และปูกระเบื ้องเดิม
5) คอนกรี ตแห้ ง สาหรับการทางานคอนกรี ตทัว่ ไปโดยเพิ่มความสะดวก ลดภาระการกองเก็บ การขนส่งหิน
ทรายที่บริ เวณก่อสร้ าง เหมาะสาหรับงานคอนกรี ตขนาดเล็ก
6) ปูนสาเร็ จรูปหล่อผนัง สาหรับงานหล่อผนังไม่รับแรงชนิดหล่อในที่
7) ปูนเกร้ าท์ไม่หดตัว ใช้ สาหรับงานที่อยูอ่ าศัย อุตสาหกรรม โครงสร้ างและระบบพื ้นฐาน
2. การตลาดและการแข่ งขัน
เศรษฐกิ จไทยของปี 2560 ขยายตัวร้ อยละ 3.8 ซึ่งสูงขึน้ เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจาก (1) การเติบโตของภาคการส่งออกซึ่งเป็ นผลมาจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก (2) จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็ นผลสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ ้น (3) การปรับตัวดีขึ ้นอย่างช้ า ๆ จากการบริ โภค
ภาคเอกชนซึง่ เป็ นผลผลักดันมาจากการปรับตัวที่ดีขึ ้นของรายได้ ครัวเรื อนภาคการเกษตรและมีการจ้ างงานเพิ่มมากขึ ้นใน
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ภาคบริ การ (4) การเพิ่มขึ ้นของการใช้ จ่ายภาครัฐ และความคืบหน้ าของแผนการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน แต่ยงั คงมี
ความล่าช้ าจากแผนที่วางไว้ (5) ความคืบหน้ าอย่างช้ า ๆ ในการลงทุนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ในขณะที่
การลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ยังไม่มีความคืบหน้ าตามที่ควร
ทางภาคการก่อสร้ างยังคงมีการเจริ ญเติบโตลดลง เนื่องจากการโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐมีความล่าช้ าและ
การก่อสร้ างภาคเอกชนที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่องอย่างเห็นได้ ชัดจากตัวบ่งชีห้ ลัก เช่น พืน้ ที่ที่ได้ รับอนุญ าตให้ ก่อสร้ าง
ภาคอุตสาหกรรมได้ รับผลกระทบจากความล่าช้ าของนโยบายสนับสนุนการลงทุน ในขณะที่ภาคที่อยู่อาศัยเริ่ มมีความ
ระมัดระวังมากขึ ้นในการลงทุนโครงการใหม่ ๆ เนื่องจากความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคที่ต่าลง และสถานการณ์หนี ้ครัวเรื อนที่สงู ขึ ้น
ส่งผลให้ ยอดขายผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์และราคาวัสดุก่อสร้ างลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมาจากดัชนีราคาสินค้ าหมวด
วัส ดุก่ อ สร้ างที่ ห ดตัว ลง โดยเฉพาะปู น ซี เมนต์ คอนกรี ต และไม้ นอกจากนี ก้ าลัง การผลิ ต ปู น ซี เมนต์ ที่ เพิ่ ม ขึ น้ ใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ยังส่งผลต่อตลาดปูนซีเมนต์โดยก่อให้ เกิดการแข่งขันที่สงู ขึ ้นระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์ราย
ต่าง ๆ และระหว่างแต่ละช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ วยเหตุนี ้จึงมีการใช้ กลยุทธ์ราคาเป็ นกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในระยะสันทั
้ ง้
จากผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายเพื่อรักษาฐานลูกค้ า
อย่างไรก็ดี การแข่งขันในระยะยาวระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์ด้วยกัน จะมุ่งเน้ นที่การพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การเพื่อ
ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้ า และส่งเสริ มประสบการณ์ ตรงของผู้ใช้ ผ่านกิจกรรมและสื่อการตลาดที่หลากหลาย
เพื่อให้ เกิ ดการเปิ ดรับ และยอมรับ ในตราสินค้ าเพิ่ มขึน้ ความสัมพันธ์ ที่แนบแน่นระหว่างบริ ษั ทฯ และช่องทางการจัด
จาหน่ายต่าง ๆ ทังตั
้ วแทนจาหน่ายและผู้ผลิตปูนซีเมนต์กลายเป็ นหนึง่ ในจุดแข็งจากโครงสร้ างการบริ หารความสัมพันธ์กบั
ลูกค้ าและการนาเสนอแนวทางการทาธุรกิจต่าง ๆ ในการยกระดับความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัด
จาหน่าย บริ ษัทฯ ได้ จดั โครงการสนับสนุนด้ านธุรกิจเพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันและสร้ างความตระหนักเรื่ อ ง
ความร่วมมือ ซึง่ ช่วยลดผลกระทบจากกลยุทธ์ใหม่ทางการตลาดของคูแ่ ข่ง
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
3.1) การผลิต
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) หรื อ ปูนอินทรี เป็ นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อนั ดับสองของประเทศ และเป็ น
หนึง่ ในผู้สง่ ออกปูนซีเมนต์รายใหญ่ของโลก มีกาลังการผลิตปูนเม็ดทังสิ
้ ้น 13 ล้ านตันต่อปี จากเตาเผาที่มีอยูท่ งหมด
ั้
6 เตา
ปั จจุบนั มีเตาเผาที่ดาเนินการผลิตเพียง 5 เตา สามารถผลิตปูนเม็ดได้ 12 ล้ านตันต่อปี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีหม้ อบดปูนซีเมนต์ทงหมด
ั้
12 หม้ อบด สามารถผลิตปูนซีเมนต์ตามกาลังการผลิตสูงสุดได้ 17 ล้ านตันต่อปี
อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการผลิตปูนซีเมนต์ปัจจุบนั จากัดอยู่ที่ 14 ล้ านตันตามปริ มาณปูนเม็ด ทังนี
้ ้ประเทศไทยมีกาลังการ
ผลิตปูนซีเมนต์รวมทังสิ
้ ้นอยู่ที่ 60 ล้ านตันต่อปี โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้ กาลังการผลิตอยู่ที่เพียงร้ อยละ 60 ทาให้ ประเทศ
ไทยมีกาลังการผลิตเหลืออยู่มาก ซึ่งทาให้ ประเทศไทยยังคงเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีการส่งออกปูนซีเมนต์ข นาดใหญ่ที่สดุ
ประเทศหนึง่ ของโลก อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทยได้ รับการผลักดันให้ เติบโตจากนโยบายส่งเสริ มการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการลงทุนทางด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานจากภาครัฐ
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3.2) วัตถุดิบและเชือ้ เพลิง

วัตถุดบิ

การจัดหา

จานวนผู้
จัด
จาหน่ าย

จานวนผู้จัด
จาหน่ าย ที่
พึ่งพิงเกิน
30%ของยอด
ซือ้ รวม

สัดส่ วนการซือ้
ความเสี่ยง

ใน
ประเทศ

ต่ าง
ประเทศ

3

1

ไม่มี

100%

-

-

-

-

-

-

2

1

ไม่มี

100%

0%

1
1
4
2
3

1
1
1
1
2

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

100%
0%
0%
100%
30%

0%
100%
100%
0%
70%

6

2

-

100%

100%

-

100%
100%

100%
0%
0%

วัตถุดบิ หลัก
มีแหล่งวัตถุดบิ และดาเนินการผลิตเอง รวมทังจั
้ ดซื ้อโดย
ทาสัญญาซื ้อขายต่อปี และจัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว
หิน Shale
มีแหล่งวัตถุดบิ และดาเนินการผลิตเอง
จัดหาโดยทาสัญ ญาซื ้อระยะยาว, ทาสัญ ญาจ้ างเหมา
Clay
ผลิตระยะยาวจากแหล่งตนเอง และ จัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว
ยิปซัม่
จัดซื ้อโดยทาสัญญาซื ้อระยะยาว
Copper Slag
จัดซื ้อโดยทาสัญญาซื ้อระยะยาวเป็ นเวลา 3 ปี
กระดาษคราฟท์ จัดหาโดยทาสัญญาซื ้อขายต่อปี และจัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว
ถุงจัมโบ้
จัดซื ้อโดยทาสัญญาซื ้อขายต่อปี และจัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว
ถุงพลาสติก WPP จัดซื ้อโดยทาสัญญาซื ้อระยะยาว
เชือ้ เพลิงหลัก
จัดหาโดยทาสัญญาแบบปี ต่อปี และจัดซื ้อเพิ่มเป็ นครัง้
ถ่านหิน
คราว
หินปูน

ลิกไนท์

จัดหาโดยทาสัญญาแบบระยะยาว

1

1

ปิ โตรเลียมโค๊ ก
น ้ามันดีเซล
น ้ามันเตา

จัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว
จัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว
จัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว

1
5
5

1
-

ต่า (ระยะเวลาที่
ติดต่อ >10 ปี )
ต่า (ระยะเวลาที่
ติดต่อ >10 ปี )
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

สาหรับวัตถุดิบและเชือ้ เพลิง บริ ษัทฯ มีเหมืองวัตถุดิบหลักเป็ นของตนเอง ทังมี
้ การทาสัญญาระยะยาวกับผู้จดั จาหน่าย
วัตถุดิบและเชื ้อเพลิงหลักอื่น ๆ ทังในและต่
้
างประเทศ และมีความสัมพันธ์ที่ดีอนั ยาวนาน ซึง่ บริ ษัทฯ จะพยายามไม่พงึ่ พิง
ผู้จดั จาหน่ายเพียงรายเดียวมากจนเกินไป เพื่อป้องกันความเสีย่ งด้ านการขาดแคลนวัตถุดิบหรื อเชื ้อเพลิง
3.3) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
“การดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม เป็ นหนี่งในพันธกิจหลักของ บริ ษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง (จากัด) มหาชน” ตลอดระยะเวลากว่า 48 ปี ที่ผา่ นมา ปูนอินทรี แสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ที่จะเติบโตไปพร้ อม
กับการดูแลสิ่งแวดล้ อมและคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และการให้ บริ การด้ านการ
จัดการของเสีย ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จากการดาเนิ นธุรกิ จ ตามนโยบายข้ างต้ น ทาให้ ในปี ที่ ผ่านมาไม่ปรากฏถึง ข้ อ
ร้ องเรี ยนและประเด็นสิง่ แวดล้ อมระดับที่มีนยั สาคัญจากทังหน่
้ วยงานภายในและภายนอก ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฯ ยังสามารถบรรลุ
เป้าหมายและพันธสัญญาด้ านสิง่ แวดล้ อมได้ อย่างครบถ้ วน เช่น ความสอดคล้ องต่อกฎหมายและข้ อกาหนด การลดการ
ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ การลดปริ มาณการใช้ น ้า การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝั ง
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กลบให้ เป็ นศูนย์ การประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ วสั ดุและเชื ้อเพลิงทดแทน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริ การที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อมของปูนอินทรี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนขององค์กร โดยมี
เป้าหมายในการรักษาระดับมาตรฐานและพัฒนาเพื่อก้ าวไปสูค่ วามเป็ นผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมในกลุม่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ทังระดั
้ บประเทศและสากล ทังนี
้ ้ในปี 2558 ปูนอินทรี ได้ รับการตอบรับเป็ นสมาชิกจาก Cement Sustainability Initiative (CSI)
ภายใต้ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) นอกจากนี ้ ปูนอิ นทรี ยังได้ ยกระดับมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อมและได้ รับการรับรองมาตรฐานฉบับล่าสุด ISO14001:2015 ตังแต่
้ ช่วงต้ นปี 2560
บริ ษั ทฯ เชื่ อว่าการบรรลุเป้ าหมายและความสาเร็ จด้ านสิ่งแวดล้ อมขององค์ กรสามารถเกิ ดขึน้ ได้ จ ากพันธสัญ ญาที่
พนักงานทุกคนได้ ให้ ไว้ “ทางานเป็ นทีม ทาสิ่งถูกต้ อง กล้ าคิดกล้ าทา ห่ วงใยใส่ ใจอนาคต”
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด (ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2535) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในปี 2559 โดย
เป็ นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ างภายใต้ ตราสินค้ าลูกโลกที่มีคณ
ุ ภาพสูง ทุกผลิตภัณฑ์ได้ รับการคิดค้ นและวิจยั จาก
สถาบันวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับ โดยจัดจาหน่ายผ่านทางตัวแทนจาหน่ายสินค้ าในกว่า 300 ร้ านค้ าทัว่ ประเทศ
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ปั จจุบนั บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
1. ปูนลูกโลกนา้ เงิน ไฮดรอลิกซีเมนต์ ชนิดใช้ งานทัว่ ไปออกแบบพิเศษสาหรับงานโครงสร้ างที่ต้องการกาลังอัด
สูง อาทิ โครงสร้ างคอนกรี ต ฐานอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน และผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตสาเร็ จรู ปทุกอย่าง ซึ่งได้
คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกซีเมนต์ มอก. 2594-2556
2. ปูนซีเมนต์ ผสมลูกโลกเขียว สาหรับงานฉาบ ก่ออิฐ งานปั น้ ขึ ้นรู ป ผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ประเภท 1
และหินปูนบดละเอียดชนิดพิเศษ ทาให้ เนื ้อเนียน ฉาบง่าย แห้ งช้ า เหมาะสาหรับงานที่ต้องใช้ เวลาและความ
ประณีต
3. ปูนซีเมนต์ ผสมซูเปอร์ ลูกโลก (สาหรับงานอเนกประสงค์ ) ปูนซีเมนต์ผสมซูเปอร์ ลกู โลก 40 กิโลกรัม สาหรับ
งานฉาบ ก่ออิฐ และงานคอนกรี ตทัว่ ไปที่ไม่ต้องรับน ้าหนักมาก คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ผสม มอก. 80-2550
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2. การตลาดและการแข่ งขัน
ในปี 2560 บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจขายปูนซีเมนต์เป็ นหลัก โดยมีนโยบาย
การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริ การที่สาคัญ คือ การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในราคาที่แข่งขันกับตลาดได้ และมีบริ การ
ขนส่งปูนซีเมนต์ ถึงมือลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ ว กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่ เป็ นลูกค้ าระดับกลาง โดยมีช่องทางจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ค้าส่งและผู้ค้ าปลีกคิดเป็ นร้ อยละ 90 และจัดจาหน่ายผ่านผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ร้ อยละ 10 ของลูกค้ าทังหมด
้
บริ ษัทฯ เน้ นการแข่งขันโดยใช้ หลักการความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ รวมทังให้
้ บริ การสัง่ ซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ผา่ นศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ที่ครอบคลุมบริ การไว้ ณ จุดเดียว (One stop service center)
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี ที่ผา่ นมาได้ ทวีความรุ นแรงขึ ้นจากภาวะตลาดที่สง่ ผลกระทบต่อกลไกด้ านราคา
การชะลอตัวของการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ ความต้ องการผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ลดลงไปด้ วย
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของบริ ษัทฯ คือ คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์พร้ อมกับการบริ การลูกค้ าที่
รวดเร็ ว ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทฯ ยังคงศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนี ้
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
โรงงานบริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด ตังอยู
้ ่ที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีกาลังการผลิตปูนซีเมนต์โดย
เฉลี่ย 844,800 ตันต่อปี หรื อ 2,200 ตันต่อวัน ขันตอนการผลิ
้
ตของบริ ษัทฯ ดาเนินการภายใต้ ระบบความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย การจัดการสิง่ แวดล้ อม การจัดการคุณภาพและการจัดการด้ านพลังงาน ภายใต้ มาตรฐาน ISO9001 และ ISO50001
ในปี 2560 บริ ษั ทฯ ได้ รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ รางวัลระดับเหรี ยญเงิน โครงการยกระดับผู้ประกอบการด้ านการ
ส่งเสริ มและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม รางวัลเหมืองแร่สีเขียว รางวัลเกณฑ์มาตรฐานโครงการส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ูป ระกอบการเหมื อ งแร่ และอุต สาหกรรมพื น้ ฐานน าเกณฑ์ ม าตรฐานความรับ ผิ ด ชอบต่อ สังคม ( CSR-DPIM) ไป
ประยุกต์ใช้ ในสถานประกอบการและเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่ายของโครงการเพื่อการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ระบบการจัดหาวัตถุดิบของบริ ษัทฯ มีวิธีการจัดซื ้อวัตถุดิบจากผู้ประกอบการภายในประเทศเป็ นหลัก
3.1) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยได้ มีการดาเนินการเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตังระบบก
้
าจัดฝุ่ น แบบถุงลมกรองฝุ่ น (Bag filter) ที่หม้ อบดปูนซีเมนต์
ทุกหม้ อบด รวมไปถึงระบบสานพายลาเลียงวัตถุดิบ เพื่อให้ แน่ใจว่าไม่มีฝนฟุ
ุ่ ้ งกระจายออกจากกระบวนการผลิต และฝุ่ น
ดังกล่าวยังถูกลาเลียงกลับเข้ าไปสูก่ ระบวนการผลิต ทาให้ ไม่มีของเสียออกจากกระบวนการผลิต และสูช่ มุ ชนรอบข้ างอีก
ด้ วย นอกจากนี ้ ทางบริ ษัทฯ ยังได้ เข้ ารวมโครงการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ ที่สนับสนุนและส่งเสริ มจิตสานึกรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
กับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยยืนยันได้ จากการได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (Green Industry Awards Level 3:
Green System) รางวัลเหมืองแร่ สีเขียว (Green Mining) ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO50001) และรางวัล
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ระดับ เหรี ย ญเงิ น โครงการยกระดับ ผู้ป ระกอบการจัด การของเสีย ปี 2560 รวมทัง้ ยังได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กเครื อ ข่า ย
โครงการส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื ้นฐานนาเกณฑ์มาตราฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSRDPIM Network) ไปประยุกต์ใช้ ใสถานประกอบการอีกด้ วย
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด เป็ นบริ ษัทในเครื อของกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่ได้ เข้ าซื ้อกิจการ
ต่อมาจากบริ ษัท ซีเม็ก ซีเมนต์ บัง กลาเทศ จากัด (CEMEX Cement Ltd.) ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริ ษัท สยาม ซิตี ้
ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด มีกาลังการบดปูนซีเมนต์ประมาณ 0.5 ล้ านตันต่อปี
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
เนื่องจากไม่มีวตั ถุดิบตามธรรมชาติ เช่น แหล่งหินปูน ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทกุ รายจึงนาเข้ าปูนเม็ดเพื่อใช้ ในการผลิตปูนซีเมนต์
เท่านัน้ ยกเว้ น บริ ษัท ลาฟาร์ จ (Lafarge) ที่นาเข้ าหินปูนจากประเทศอินเดีย โดยวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น ยิบซัม (gypsum)
ตะกรัน แร่ เหล็ก (slag) และเถ้ าลอย (fly ash) ก็ต้องนาเข้ าด้ วยจากประเทศใกล้ เคียงด้ วย ดังนันการขนส่
้
งจึงมีบทบาท
สาคัญทังในการจั
้
ดซื ้อวัตถุดิบ และการจาหน่ายปูนซีเมนต์
ตลาดปูนซีเมนต์ในบังกลาเทศทัง้ หมดมีปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ผสม Portland Composite Cement (PCC) ใช้ งานเป็ น
หลักในทานองเดียวกัน PCC ก็เป็ นสินค้ าหลักของบริ ษัทฯ โดยมียอดขายเฉลีย่ ต่อปี อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 95 ของยอดขาย
ทังหมด
้
ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ผสมจะใช้ วตั ถุดิบประเภทดินเผา (pozzolanic material) เช่น เถ้ าลอย (flyash) เพื่อเพิ่ม
ก าลัง อัด ในระยะยาวและลดสัด ส่ว นของปู น เม็ ด ในส่ ว นผสมเพื่ อ ลดการปลดปล่อ ยก๊ าซ คาร์ บ อนไดออกไซด์ จ าก
กระบวนการผลิต ในบังกลาเทศ ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ Ordinary Portland Cement (OPC) จะจากัดการใช้ งานเฉพาะกับ
โครงการของภาครัฐ หรื องานก่อสร้ างสาธารณูปโภคเท่านัน้ โดยปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์จะมีส่วนผสมของปูนเม็ดอยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 95 และยิบซัมอีกประมาณร้ อยละ 5 บริ ษัทฯ ยังมีบริ การหลังการขายสาหรับปูนซีเมนต์ที่จัดจาหน่าย
รวมทังการออกแบบส่
้
วนผสมคอนกรี ตให้ สาหรับงานระดับองค์กรรวมทังงานโครงการสาธารณู
้
ปโภคขนาดใหญ่ด้วย
2. การตลาดและการแข่ งขัน
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด มีความมุง่ มัน่ ในการรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้ าในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ของบังกลาเทศ ธุรกิจของบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นไปที่ผ้ จู ดั จาหน่าย ผู้ค้าปลีกและลูกค้ าระดับองค์กร รวมทังโครงการ
้
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งบริ ษั ท ฯ จะเพิ่ม ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการน าเสนอปูนซีเมนต์ คุณ ภาพเยี่ ยมที่ ราคา
พรี เมี่ยม ด้ วยการสร้ างจุดยืนทางการตลาดที่เหมาะสม
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ปั จจุบนั มีผ้ ผู ลิตปูนซีเมนต์ที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในตลาดรวมทังหมด
้
34 ราย มีกาลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมกันอยู่ที่ 41.5 ล้ าน
ตันต่อปี โดยมีบริ ษัทข้ ามชาติรวมอยู่ด้วย 4 ราย โดยผู้ผลิต 10 อันดับแรกมียอดขายรวมกันประมาณร้ อยละ 75 ของตลาด
ทังหมด
้
ในจานวนผู้ผลิต 10 อันดับแรกนี ้เป็ นบริ ษัทท้ องถิ่น 7 รายและบริ ษัทข้ ามชาติ 3 ราย บริ ษัทข้ ามชาติเหล่านี ้เผชิญกับ
การแข่งขันที่เข้ มข้ นจากบริ ษัทท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ที่สามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ เพราะเนื่องมาจากมีสว่ นแบ่ง
ทางการตลาดสูง ในขณะที่บริ ษัทข้ ามชาติในบังกลาเทศขณะนี ้มีสดั ส่วนทางการตลาดรวมกันแค่ประมาณร้ อยละ 20 ของ
ตลาดทังหมดโดยเป็
้
นของบริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด อยูป่ ระมาณร้ อยละ 1.6
ตลาดปูนซีเมนต์รวมของบังกลาเทศมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 25 ล้ านตันต่อปี และเติบโตขึ ้นปี ละประมาณ ร้ อยละ 10 และมี
ประชากรหนาแน่นอยูท่ ี่ประมาณ 158 ล้ านคน โดยมีอตั ราการใช้ ปนู ซีเมนต์ตอ่ หัวต่อปี อยูท่ ี่ประมาณ 154 กิโลกรัมซึง่ ยังต่า
กว่าประเทศเพื่อนบ้ านอื่น ๆ อยู่อีกมากเช่น ฟิ ลิปปิ นส์ (261 กก.) อินโดนีเซีย (255 กก.) และอินเดีย (216 กก.) ดังนัน้
ตลาดจึงมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ อีกมากในอนาคต ประเทศบังกลาเทศได้ มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่า
ประหลาดใจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและประสบความสาเร็ จถึงเป้าหมายโดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศในปี 2560 อยูท่ ี่ร้อยละ 7.24 โดยคาดการณ์วา่ ตัวเลขการเจริ ญเติบโตจะขึ ้นไปถึงร้ อยละ 7.4 ภายในปี
2561 เมื่อพิจารณารวมไปถึงโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อาทิ สะพาน Padma Bridge ระบบรถไฟฟ้ าขนส่งในเมือง
(Metro Rail) และทางด่ว นยกระดับ (Elevated Express Way) – ซึ่งสองโครงการหลังเป็ นลูกค้ าของบริ ษั ท สยาม ซิ ตี ้
ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด บริ ษัทฯ จึงวางแผนที่จะขยายกาลังการผลิตจาก 0.5 เป็ น 1.2 ล้ านตันต่อปี ในระยะแรกและ
ขยายเป็ น 2.0 ล้ านตันต่อปี ในระยะที่สอง เพื่อมีสว่ นร่วมในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่นี ้
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
โรงงานของบริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด ตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่ งแม่น ้า Sitalakshya River ในเขต Narayanganj ซึง่ อยู่
ห่างจากเมือง Dhaka 34 กิโลเมตร โรงงานนี ้เป็ นสถานีบดปูนซีเมนต์ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินขนาด 12.5 เอเคอร์ โดยนาเข้ าปูน
เม็ดจากกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึง่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของบริ ษัทแม่ที่ต้องการจะส่งออกปูนเม็ดที่เหลือใช้ อยู่
ผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ประมาณร้ อยละ 70 ถูกจัดส่งทางถนน ส่วนที่เหลือจัดส่งทางน ้าทังในรู
้ ปแบบของปูนผงและปูนถุง
ตัวอย่างของความสาเร็ จในด้ านการจัดส่งสินค้ าของบริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด
• การจัดส่งโดยมีการจัดเรี ยงผลิตภัณฑ์ที่ดี
• รับประกันคุณภาพของสินค้ าและบริ การ
• ดาเนินการครบถ้ วนตามเกณฑ์ของมาตรฐานความปลอดภัย
• แนะนาพันธมิตรในด้ านการขนส่งที่มีวินยั และซื่อตรง
• จัดสร้ างคลังสินค้ าในจุดยุทธศาสตร์ ในตลาดที่บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่
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3.1) ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจในบังกลาเทศด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกาหนดไว้ บริ ษัทฯ มุ่งหวังให้ กระบวนการผลิตและการกระจายสินค้ าปูนซีเมนต์ของบริ ษัทฯ ปราศจากฝุ่ นที่ฟ้ ุง
กระจายออกไป โดยไม่ต้องการให้ เกิดฝุ่ นเลยหรื อมีคา่ เป็ นศูนย์ด้วยการนาวัตถุดิบหรื อปูนซีเมนต์ที่รั่วไหลออกไปกลับมาใช้
ใหม่ ใ นขัน้ ตอนของกระบวนการบดปูน ซี เมนต์ ด้ วยการติ ด ตัง้ อุป กรณ์ ดัก เก็ บ ฝุ่ นตามต าแหน่ ง ที่ ส าคัญ ต่ า ง ๆ ใน
กระบวนการผลิตวัตถุอื่น ๆ เช่น เศษวัสดุหรื อน ้ามันเครื่ องใช้ แล้ ว ฯลฯ จะมีผ้ รู ับผิดชอบโดยตรงที่เป็ นบริ ษั ทจากภายนอก
นอกจากนี ้ ยังมีการบริ หารจัดการให้ มีการใช้ น ้าภายในโรงงานให้ น้อยที่สดุ และมีระบบการระบายน ้าทิ ้งตลอดจนโรงบาบัด
น ้าเสียที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ นาที่ถกู ปล่อยออกไปยังแม่น ้าใกล้ เคียงได้ รับการบาบัดเป็ นอย่างดี ด้ วยการเป็ นองค์กรที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด ได้ ดาเนินการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตความยาวกว่า
หนึง่ กิโลเมตรจากโรงงานของบริ ษัทฯ ไปยังถนนหลัก เพื่อให้ ชมุ ชนใกล้ เคียงได้ รับความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยบน
ท้ องถนน ลดความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุ นับเป็ นการบรรเทาความยากลาบากของประชาชนที่อยู่ในพื ้นที่โดยรอบ บริ ษัทฯ มี
ความมุ่งมัน่ และพันธสัญญาที่ต้องการจะประสบความสาเร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจไปพร้ อม ๆ กับการช่วยดูแล
สังคมและรักษาสิง่ แวดล้ อม
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด
บริ ษั ท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด หรื อที่ร้ ู จักกันในนาม อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ชัน้ เยี่ยมในตลาด
ปูนซีเมนต์ ศรี ลงั กาและครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดที่ร้อยละ 38 ด้ วยเครื อข่ายการจัดส่งที่เข้ มแข็งของผู้จัด
จาหน่ายกว่า 7,000 รายในตลาดค้ าปลีกทัว่ ประเทศ รายได้ ประมาณร้ อยละ 75 ของบริ ษัทฯได้ มาจากตลาดค้ าปลีก ทาให้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ นับได้ วา่ เป็ นตราสินค้ าประจาบ้ าน บริ ษัทฯได้ ก่อตังขึ
้ ้นมาเมื่อ 50 ปี มาแล้ วในฐานะของรัฐวิสาหกิจ
แล้ วจึงเปลีย่ นมาเป็ นบริ ษัทเอกชน จนกลายมาเป็ น อินทรี ซีเมนต์ ในปั จจุบนั อันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการโดยบริ ษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ประเทศไทย
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
INSEE Sanstha เป็ นตราสินค้ าพรี เมี่ยมหลักของบริ ษัทฯ ที่มีชื่อเสียงมากว่า 5 ทศวรรษ โดยกว่าร้ อยละ 30 ของบ้ านพัก
อาศัยในประเทศศรี ลงั กาได้ ใช้ ปนู ซีเมนต์ตรานี ้ในการก่อสร้ าง
จากการควบรวมกิจการกับทางกลุ่มบริ ษัทลาฟาร์ จ (Lafarge) อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ได้ รับเอาปูนซีเมนต์ตรา Mahaweli
Marine ซึ่งเป็ นตราปูน ซีเมนต์ ที่ มี ชื่อเสีย งมากว่ าสามทศวรรษ ปูน ซีเมนต์ ทัง้ สองตรานี จ้ ัด อยู่ในตลาดสินค้ าพรี เมี่ ย ม
เช่นเดียวกับตราอื่น ๆ เช่น INSEE Flow INSEE Rapid Flow Plus และ INSEE Extra ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ โดยลูกค้ าองค์กรที่
ซื ้อตรงกับบริ ษัทฯ
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ความต้ องการของคุณ การตอบสนองของเรา
ผลจากการควบรวมกิจการ บริ ษัทฯ ได้ ทาการแนะนาผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ใหม่ที่ทนั สมัยและอยู่ในรู ปแบบที่ได้ ปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้ อยู่ภายใต้ ปนู ซีเมนต์ตราอินทรี ภายในประเทศศรี ลงั กาทังหมด
้
โดยนาความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ปูนซีเมนต์
นครหลวงสะสมมาตลอดหลายทศวรรษของการดาเนินงานทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม บริ ษัทฯดาเนินธุรกิจโดยยึดหลัก “กล้ าคิด กล้ า
ทา” ด้ วยการทาวิจยั ที่ทนั สมัยเพื่อสนองตอบความต้ องการของอุตสาหกรรมนี ้ด้ วยแนวคิดนอกกรอบของการผลิตปูนซีเมนต์
ตามลักษณะการใช้ งาน โดยน าเสนอผลิตภัณ ฑ์ ปูนซี เมนต์ ชนิ ด พิ เศษต่ าง ๆ ที่ สามารถตอบสนองความต้ องการของ
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างที่มีหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ ที่นาเสนอในรู ปแบบใหม่ อาทิ INSEE Rapid Flow ปูนซีเมนต์ ปอร์ ต
แลนด์มาตรฐานที่เหมาะสมกับงานหล่อคอนกรี ตของชิ ้นส่วนสาเร็ จรู ปสาหรับโครงการก่อสร้ างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
ทัง้ ปูน ซี เมนต์ INSEE Rapid Flow และ INSEE Rapid Flow Plus สามารถให้ ค่ า ก าลังอัด สูงที่ ไม่ มี ผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่ น ท าได้
ช่วยลดการใช้ น ้ายาเคมี และจานวนปูนซีเมนต์ที่ต้องใช้ ในการผสมคอนกรี ต
นอกจากนี ้อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ยังได้ แนะนาผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่รายการหนึ่งซึ่งเป็ นหนึ่งในปูนซีเมนต์รุ่ นบุกเบิกและ
เก่าแก่มากที่สดุ ของศรี ลงั กา ได้ แก่ ปูนซีเมนต์ตรา INSEE Mahaweli Marine Cement รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ
เทียบเคียงกันและมีความก้ าวหน้ าทางวิศวกรรมมากคือ INSEE Mahaweli Marine Plus ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์กลุ่มนี ้มี
คุณสมบัติที่สามารถให้ กาลังอัดสูงได้ อย่างรวดเร็ วเหมาะสาหรับโครงการก่อสร้ างที่มีเวลาน้ อยและต้ องการให้ คอนกรี ตรับ
น ้าหนักได้ เร็ ว โดยเฉพาะโครงการก่อสร้ างเร่ งด่วนต่าง ๆ ที่จะได้ รับผลประโยชน์ทางการเงินที่ดีขึ ้นจากการที่สามารถเข้ าใช้
งานในพื ้นที่ก่อสร้ างได้ อย่างรวดเร็ ว
INSEE Extra ได้ รับการนาเสนอในรู ปแบบใหม่สาหรับตลาดภายในประเทศในฐานะของปูนซีเมนต์ผสมที่มีความแข็งแรง
ทนทานและประหยัดมากที่สดุ เนื่องจากการใช้ เถ้ าลอยมาผสมในกระบวนการผลิตเป็ นปูนซีเมนต์ผสมเถ้ าลอยที่ใช้ งานได้
ง่าย สะดวกและลื่นไหลได้ ดี สามารถลดการใช้ สารเคมีในการผสมคอนกรี ตซึง่ นาไปสูก่ ารลดต้ นทุนลงได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ในโครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่
INSEE Sanstha ใช้ วตั ถุดิบและทาการผลิตภายในประเทศ จึงได้ ขึน้ เป็ นผู้นาของปูนซีเมนต์สาหรับตลาดค้ าปลีกของ
ประเทศ ให้ กาลังอัดที่สงู กว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับปูนซีเมนต์ตราอื่น ๆ ในตลาด
อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ในปั จจุบนั เป็ นผู้ผลิตที่มีสถิติการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนออกไซด์จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ต่าที่สดุ
ในประเทศศรี ลงั กา จากการที่บริ ษัทผู้ถือหุ้นหลักในประเทศไทยเป็ นสมาชิกที่มีบทบาทสูงในองค์กรระดับโลก Cement
Sustainability Initiative (CSI) นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ รับ รางวัล Green Platinum Award ในงานนิ ท รรศการทางด้ า น
การศึกษาและสิง่ แวดล้ อม ‘Haritha Sihinaya 2017’ จากท่านประธานาธิบดี Maithripala Sirisena เพื่อให้ การรับรองแก่
บริ ษัทฯ ในวิธีการปฏิบตั ิงานที่ใช้ ได้ จริ งในการมุง่ สู่เป้าหมายของการก่อสร้ างอย่างยัง่ ยืน
การสนองตอบในทุกความต้ องการอย่ างสร้ างสรรค์
จากการลุงทุนอย่างทุ่มเทในการค้ นคว้ าวิจัยและนวัตกรรมของบริ ษัทฯ ที่กาลังดาเนินการปรับเปลี่ยนปูนซีเมนต์จาก
สินค้ าโภคภัณฑ์ให้ กลายมาเป็ นการสนองตอบทุกความต้ องการแบบเบ็ดเสร็ จ เบื ้องหลังของการผลักดันองค์กรให้ แนวคิดที่
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แตกต่างอย่างสิ ้นเชิงนี ้เป็ นความจริ งขึ ้นมา คือ การอุทิศตนของกลุม่ วิศวกรคุณภาพสูงและผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่
ดาเนินงานในศูนย์บริ การและนวัตกรรมที่ทนั สมัย (Innovation & Application (I&A) Center) ศูนย์บริ การแห่งนี ้ นาเสนอ
บริ การที่สามารถเพิ่มมูลค่าและตอบสนองต่อทุกความต้ องการของลูกค้ ามากมาย ทังการประเมิ
้
นสูตรผสมคอนกรี ตไป
จนถึงการทดสอบสมรรถนะของคอนกรี ต จากการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีจาลองคลื่นความร้ อน (thermal modeling) โดยใช้
โปรแกรมสามมิติที่ล ้ายุค ไปถึงการให้ คาแนะนาและคาปรึกษา ศูนย์นี ้ยังได้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อสร้ างสรรค์
การแก้ ปัญหาที่เป็ นนวัตกรรมสาหรับความต้ องการทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น โดยดาเนินการวิจยั ใหม่ ๆ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้ กบั ลูกค้ า อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ยังได้ ทาการแนะนาบริ การเพื่อการพัฒนาแก้ ปัญหาที่
หน้ างานที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวคือ ห้ องปฏิบตั ิการเคลือ่ นที่อินทรี โดยห้ องปฏิบตั ิการเคลือ่ นที่ที่มีอปุ กรณ์ครบครันนี ้ได้
เดินทางไปเยี่ยมลูกค้ าต่าง ๆ ตามการร้ องขอ พร้ อมด้ วยทีมงานที่มีวิศวกร เพื่อช่วยในการปรับปรุ งคุณภาพของส่ว นผสม
คอนกรี ต ให้ บริ การและคาแนะนาทางด้ านเทคนิค ตลอดจนหาทางแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ อะกรี เกต และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับคอนกรี ตในสถานที่ก่อสร้ างของโครงการลูกค้ า
2. การตลาดและการแข่ งขัน
ตลาดปูนซีเมนต์ ในศรี ลงั กามีก ารแข่งขันที่สูงมาก โดย บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด และ โตเกี ยวซีเมนต์
(Tokyo Cement) มีสว่ นแบ่งทางการตลาดรวมกันเกือบร้ อยละ 70 ในขณะที่ Ultratech, Singha Cement - Heidelberg
และผู้นาเข้ าปูนซีเมนต์ถงุ รายอื่น ๆ รวมกันจะมีสว่ นแบ่งทางการตลาดในส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 30
ในขณะที่ศรี ลงั กามุ่งมั่นที่จะเป็ นศูนย์กลางทางด้ านการขนส่งและผู้นาในด้ านการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจจากธุรกิจ
การค้ าในระดับสากลของเอเชียใต้ ทาให้ การพัฒนาสาธารณูปโภคด้ านต่าง ๆ มีบทบาทที่สาคัญในยุทธศาสตร์ ของการ
ฟื น้ ฟูเพื่อพัฒนาประเทศในแนวทางนี ้ อุตสาหกรรมการก่อสร้ างของศรี ลงั กากาลังได้ รับการผลักดันไปสู่มาตรฐานระดับ
สากลทังในด้
้ านจังหวะทิศทาง ขนาดของโครงการ และรูปแบบทางสถาปั ตยกรรม ทาให้ อินทรี ซีเมนต์ ลังกาในฐานะผู้ผลิต
ปูน ซี เมนต์ ชัน้ น าของประเทศ ต้ องเตรี ย มพร้ อมให้ สามารถตอบสนองกับ ความต้ อ งการด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ น้ ของ
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างในประเทศ วิถีชีวิตของคนศรี ลงั กาก็เปลี่ยนไป โดยมีความต้ องการที่จะมีบ้านพักอาศัยที่ดีและ
ใหญ่โตขึ ้น ซึ่งเป็ นผลให้ มีความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์มากขึ ้น ถึงแม้ ความต้ องการปูนซีเมนต์ถงุ จะลดน้ อยลงอันเป็ นผลมา
จากฤดูแล้ งที่ ยาวนานกว่าปกติ ทาให้ มี ผลเสีย ต่อภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ ต ลาดปูน ผงยังคงเจริ ญ เติบ โตได้ ดี จาก
ภาคอุตสาหกรรมที่เจริ ญ เติบโตได้ อย่างเข้ มแข็ง ทัง้ หมดนี ้ทาให้ บริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่าจะมีความต้ องการใช้ ปูนซีเมนต์
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6-7 ภายในระยะเวลาสองปี ข้ างหน้ า
การขายตรงให้ ลกู ค้ าที่เป็ นองค์กรหรื อโครงการก่อสร้ างมีทิศทางการเจริ ญ เติบโตที่น่าประทับใจ การพัฒ นาประเทศที่
ซบเซาไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงปี 2558 ได้ กลับมามีชีวิตชีวาและกระตุ้นให้ เกิดบทบาทนี ้อีกครัง้ ด้ วย
โครงการสาธารณูปโภคหลักขนาดใหญ่ แนวโน้ มดังกล่าวนี ้มิได้ เกิดขึ ้นเฉพาะกับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงโครงการก่อสร้ างกลุม่ อาคารสูงเพื่อพักอาศัยและโรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งทาให้ ทิวทัศน์ของตัวเมือง
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เปลีย่ นแปลงไปโดยเฉพาะในโคลัมโบ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงคาดการณ์ได้ ถึงกระบวนทัศน์ตา่ ง ๆ ที่จะเปลีย่ นแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขึ ้น เนื่องจากความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ที่จะต้ องปรับตัวเพิ่มไปตามกระแสของการพัฒนาสาธารณูปโภคที่กาลังเกิดขึ ้น
การเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของศรี ลงั กาถูกผลักดันโดยโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เป็ นหลัก รายได้ ที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้ รับจากธุรกิ จการท่องเที่ยวและการโอนเงินเข้ าประเทศจากการทางานในต่างประเทศ โดยมีรายได้ จากการ
ส่งออกที่ได้ รับประโยชน์จากระบบสิทธิประโยชน์ทวั่ ไปทางภาษี เป็ นแรงหนุนช่วยในการผลักดันให้ เกิดการเจริ ญเติบโต
ในสถานการณ์ เช่ นนี ้ โครงการก่ อสร้ างต่าง ๆ อาทิ โคลัมโบนครแห่งการเงิ น (Colombo Finance City) และ เมกกะโปลิส
(Megapolis) จึงมีบทบาทหลักที่สาคัญในการกระตุ้นให้ เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงการการก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นทัง้
ในกลุ่มของโครงการขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดเล็กจะยังคงเติบโตต่อไป โดยจะไปชดเชยการก่อสร้ างบ้ านพักอาศัยทัว่ ไปและ
ตลาดของช่างก่อสร้ างที่หดตัวลงจากการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มมุง่ ไปสูก่ ารพักอาศัยในอาคารสูง
อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ได้ เริ่ มต้ นการก่อสร้ างโรงงานปูนซีเมนต์แนวตังแห่
้ งใหม่ด้วยงบประมาณ 14 ล้ านเหรี ยญในเขต Galle
และจะเริ่ มทาธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จในศรี ลงั กาเร็ ว ๆ นี ้ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง
(Construction Industry Sector Council - CISC) เมื่อเร็ ว ๆ นีใ้ นการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ ยวกับการวางแผน
ทางยุทธศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยสร้ างอนาคตที่ดีกว่ าให้ กับประเทศ ซึ่ง
นับเป็ นการประชุมครัง้ แรกในลักษณะนี ้ของกลุม่ สภาช่างฝี มือในศรี ลงั กา
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
โรงงานผลิตที่ครบวงจรของอินทรี ซีเมนต์ ลังกา สามารถผลิตปูนเม็ดได้ เพียง 800,000 ตัน โดยความต้ องการส่วนที่เหลืออีก
ประมาณ 1 ล้ านตันนาเข้ ามาจากประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดีย บริ ษัทฯ ได้ นาเข้ าปูนซีเมนต์ผงปอร์ ตแลนด์
ผ่านทางศูนย์จ่ายที่โคลัมโบภายใต้ ปนู ซีเมนต์ตรา Mahaweli Marine ซึง่ เป็ นผลมาจากการควบรวมกิจการ
อินทรี ซีเมนต์ ลังกา เป็ นผู้นาเสนอปูนซีเมนต์เพื่อสิง่ แวดล้ อมในเชิงธุรกิจเป็ นรายแรกของศรี ลงั กา นับเป็ นความท้ าทายของ
บริ ษัทฯ ที่จะได้ รับการประเมินในด้ านสิง่ แวดล้ อมจากการที่ทาธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ดังนันกิ
้ จกรรมนี ้จึงเป็ น
การแสดงออกถึงการมีสว่ นร่วมของบริ ษัทฯ ในการช่วยลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม
ก้ าวที่สาคัญของบริ ษัทฯ อีกก้ าวหนึง่ ในด้ านความคิดสร้ างสรรค์คือการดาเนินการขนส่งจากเรื อสูเ่ รื อ โดยการขนถ่ายวัสดุ
ต่าง ๆ จากเรื อใหญ่ไปยังเรื อเล็ก ซึง่ เป็ นการขนถ่ายลักษณะนี ้เป็ นครัง้ แรกในประเทศศรี ลงั กา แนวคิดอันสร้ างสรรค์นี ้มีเหตุ
กระตุ้นมาจากมาตรการทางด้ านความปลอดภัย ซึง่ มีผลให้ เกิดการลดจานวนยานพาหนะในการขนส่งไปกว่า 200 คันและ
ลดระยะทางในการเดินทางบนถนนไปกว่า 800,000 กิโลเมตร
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3.1) ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้
อินทรี อีโคไซเคิล บริ ษัทที่ทาธุรกิจทางด้ านบริ หารจัดการกากของเสียของอินทรี ซีเมนต์ ลังกา ที่สามารถตอบสนองต่อทุก
ปั ญหาในการจัดการกากของเสียทางอุตสาหกรรมด้ วยเทคโนโลยีระดับโลกที่พิสจู น์แล้ วที่เรี ยกว่า การดาเนินการร่ วมกัน
(Co-processing) โดยกากของเสียที่เป็ นอันตรายจะถูกกาจัดโดยไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมด้ วยเตาเผาปูนซีเมนต์ของ
โรงงานบริ ษัทฯ ที่ Puttalam เทคโนโลยีนี ้ได้ รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก อนุสญ
ั ญาบาเซล (Basel convention)
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็ นระดับสากลรวมทังหน่
้ วยงานทีเกี่ยวข้ องต่าง ๆ ของรัฐบาลภายในประเทศ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ วิธีการ
ดาเนินการร่วมกัน เพื่อจัดการกากของเสียทางอุตสาหกรรมมากกว่า 600,000 เมตริ กตันจากองค์กรธุรกิจกว่า 350 แห่งซึง่
รวมทังหน่
้ วยงานภาครัฐด้ วย
บริ ษัทฯ ได้ ทาการฟื น้ ฟูเหมืองร่ วมกับสหภาพสากลว่าด้ วยการอนุรักษ์ ธรรมชาติ (International Union for Conservation
of Nature - IUCN) เพื่ อให้ กลับไปอยู่ในสภาพเดิ มก่อ นที่ จะมี การท าเหมื อง เพื่อ ดูแลรักษาและติด ตามสภาพความ
หลากหลายทางธรรมชาติในเขต Aruakkalu รักษาสภาพป่ าชายเลน ช่วยเหลือสัตว์ป่าและดาเนินโครงการฟื น้ ฟูสภาพ
ปะการังในพื ้นที่ทางตอนใต้ โครงการเหล่านี ้เป็ นความคิดริ เริ่ มทางด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากบริ ษัทฯ
อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ยังได้ นาวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศทางด้ านสิ่งแวดล้ อมมาใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ด้ วย ผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ตรา Sanstha เป็ นปูนซีเมนต์ของศรี ลงั การายแรกที่ได้ รับการรับรองให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green
labeling certification) จากคณะกรรมการอาคารเขียว (Green Building Council) ซึง่ เป็ นปูนซีเมนต์ที่ผลิตด้ วยกรรมวิธีที่
สามารถลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงได้ กว่า 7 กิโลกรัมต่อถุง
นอกจากนี ผ้ ลิ ต ภั ณ ฑ์ INSEE Extra, INSEE Mahaweli Marine Plus และ INSEE Rapid Flow Plus ยั ง ได้ รั บ รางวั ล
เหรี ยญทองจากงานแจกประกาศนียบัต รผลิตภัณฑ์ สีเขียว (CIOB Green Mark certification) ที่จัดขึ ้นโดยสถาบันช่าง
ก่อสร้ างของซีลอน (Ceylon Institute of Builders) แห่งประเทศศรี ลงั กา
นับว่าอินทรี ซีเมนต์ ลังกา ได้ มีบทบาทเชิงรุกที่ชดั เจนในการต่อสู้กบั ปั ญหาโลกร้ อนและส่งเสริ มให้ ศรี ลงั กามีจดุ ยืนที่ชดั เจน
ในการเป็ นมหานครระดับโลกที่มีการดูแลให้ เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างระมัดระวัง
ด้ วยการผลิตปูนซีเมนต์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท ฯ ยังได้ ขยายไปสูก่ ารดูแลชุมชนใน
ท้ องถิ่นและช่วยรักษาสิ่งแวดล้ อมซึ่งทาให้ เกิดมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจของประเทศ อินทรี ซีเมนต์ ลังกา จะยังคงมุ่งมัน่ ใน
การมีบทบาทเชิงรุกของการเป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวีย ดนาม) จากัด หรื อ อินทรี ซีเมนต์ เวียดนามได้ ก่อตัง้ ขึ ้นตัง้ แต่ปี 2537 และกลายมาเป็ น
บริ ษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรี ตชัน้ นา รวมทังยั
้ งเป็ นบริ ษัทที่สามารถตอบสนองทุกความต้ องการด้ านการบริ หาร
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จัดการกากของเสียในเวียดนามใต้ บริ ษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแก้ ปัญหา
ด้ านการจัดการกากของเสียของบริ ษัทฯ ได้ ถูกนาไปใช้ กับอาคารและสาธารณูปโภคที่โดดเด่นหลายโครงการ รวมทัง้
โครงการพัฒ นาบ้ านพักอาศัยและอาคารทางธุรกิจอีกหลายพันแห่ง ดังนัน้ อินทรี ซีเมนต์ เวียดนาม จึงพยายามสร้ าง
อนาคตที่สดใสในประเทศเวียดนามโดยการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาเศรฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทฯ มี
พนักงานกว่า 1,100 คน ที่ทางานอยู่ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทงั ้ 5 แห่งรวมทังโรงงานผลิ
้
ตคอนกรี ตอีก 7 แห่งในเขตชาน
เมืองโฮจิมินห์ซิตี ้ (Greater HCMC area)
อินทรี ซีเมนต์ เวียดนาม มุ่งหวังที่จะเป็ นบริ ษัทฯ ด้ านวัสดุก่อสร้ างอันดับหนึ่งในเวียดนามภายในปี 2563 ด้ วยการมุ่งเน้ นไปที่
การสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทังการเจริ
้
ญเติบโตและสร้ างความแตกต่างกับคูแ่ ข่งใน 3 เรื่ อง
หลักดังนี ้
• เสริ มสร้ างและวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ตราอินทรี ให้ เป็ นสินค้ าพรี เมี่ยม
• สร้ างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าด้ วยการสร้ างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ บริ การ และการบริ หารจัดการกากของเสีย
• นาเสนอการทาธุรกิจผ่านเทคโนโลยีและเครื อข่ายดิจิทลั เพื่อสร้ างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ กบั ตลาดค้ าวัสดุก่อสร้ าง
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ปูนซีเมนต์อินทรี (INSEE Cement)
บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงที่หลากหลายมากที่สดุ ในตลาดเพื่อตอบสนองทุกความต้ องการด้ านปูนซีเมนต์ สามารถ
นาเสนอผลประโยชน์มากมายให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ทังในกลุ
้
ม่ เจ้ าของบ้ านรายย่อยและกลุม่ ที่นาไปใช้ ในอุตสาหกรรม
ผลิตวัสดุก่อสร้ าง สาหรับตลาดค้ าปลีก อินทรี ซีเมนต์ เวียดนาม มุ่งเน้ นไปที่การตอบสนองทุกความต้ องการที่แตกต่างกัน
ออกไปของเจ้ าของบ้ านแต่ละราย โดยไม่ได้ ตอบสนองเฉพาะแต่การใช้ งานตามประเภทของผลิตภัณฑ์เท่านัน้ แต่ยงั รวมไป
ถึงการให้ บริ การด้ านเทคนิคในสถานที่ก่อสร้ าง หรื อการให้ บ ริ การผ่านศูนย์ประสานงานบริ การทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อให้ การสนับสนุนโดยตรงต่อลูกค้ า ในส่วนของลูกค้ าที่เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้ าง บริ ษัทฯ ก็ยงั ให้ บริ การที่
สามารถตอบสนองทุกความต้ องการด้ านปูนซีเมนต์ที่หลากหลายให้ กบั ผู้ใช้ หลายกลุม่ เช่น กลุม่ วัสดุก่อสร้ างหล่อสาเร็ จรู ป
กลุม่ ที่ใช้ คอนกรี ตในงานประเภทต่าง ๆ หรื อกลุม่ ที่ต้องใช้ สาหรับงานก่อสร้ างสาธารณูปโภคที่มีความต้ องการพิเศษต่าง ๆ
เช่น การทาให้ ดินมีเสถียรภาพที่มนั่ คง หรื อ มีความต้ านทานต่อซัลเฟต ด้ วยบุคคลากรที่มีประสบการณ์ ที่สามารถให้
คาปรึกษาทางเทคนิคได้ ที่หน่วยงานโครงการของลูกค้ า บริ ษัทฯ จึงสามารถให้ บริ การได้ ครบถ้ วนและบรรลุผลในฐานะผู้นา
ในการนาเสนอการบริ การที่สามารถตอบสนองได้ ทกุ ความต้ องการ
อินทรี เบตัน (INSEE Beton)
ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2548 อินทรี เบตัน เป็ นที่ร้ ู จักกันในฐานะของผู้นาในการผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ ในเขตพื ้นที่โฮจิมิ นห์ซิตี ้
บริ ษั ทฯ ได้ นาเสนอผลิต ภัณ ฑ์ ที่มี นวัต กรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเป็ นผลิตภัณ ฑ์ ค อนกรี ตที่สามารถตอบสนองทุกความ
ต้ องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สดุ ด้ วยโรงงานผลิตคอนกรี ตที่ ทนั สมัยและตังอยู
้ ่ในตาแหน่งที่เป็ นจุด
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ยุท ธศาสตร์ ข องเมื อ งโฮจิ มิ น ห์ ซิ ตี ้ อิ น ทรี เบตัน เป็ นพัน ธมิ ต รและคู่ค้ า ที่ ไว้ ว างใจได้ กับ ผู้รับ เหมาก่ อ สร้ างชัน้ น าทัง้
ภายในประเทศและนานาชาติที่ทางานก่อสร้ างโครงการสาคัญขนาดใหญ่หลายโครงการในตอนใต้ ของเวียดนามในช่วงสิบ
ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ พฒ
ั นาและนาเสนอในสิง่ ที่สามารถตอบสนองทุกความต้ องการที่มีเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องและหลากหลายได้ อย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์แบบในงานแต่ละประเภทของลูกค้ า
อินทรี อิโคไซเคิล (INSEE Ecocyle)
บริ ษัท อินทรี อิโคไซเคิล จากัด ได้ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2550 ภายใต้ ขื่อ จีโอไซเคิล โดยเป็ นบริ ษัทชันน
้ าที่ให้ บริ การในด้ านการ
บริ หารจัดการกากของเสียในเวีย ดนาม ด้ วยประสบการณ์รอบด้ านกว่า 10 ปี อินทรี อิโคไซเคิล มีความภาคภูมิใจที่ได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ เป็ นผู้ให้ บริ การกับบริ ษัทขนาดใหญ่ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมายหลายประเภท เพราะเรามีความ
มุง่ มัน่ อย่างแรงกล้ าที่จะสร้ างสรรค์สงิ่ แวดล้ อมที่ยงั่ ยืนให้ กบั คนรุ่นต่อไป
บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าหมายที่จะให้ บริ การที่ดีที่สดุ และปลอดภัยที่สดุ ของการบริ หารจัดการกากของเสียแก่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ เพื่อ
ทาให้ ลกู ค้ ามีความสบายใจและหมดกังวลในเรื่ องเหล่านี ้ และบริ ษัทฯ ยังมีสว่ นร่ วมให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้ วยการ
ช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
2. การตลาดและการแข่ งขัน
สภาพตลาดในอนาคตและการคาดการณ์ ของอุตสาหกรรมการก่อสร้ างของประเทศเวียดนาม นับได้ ว่าเป็ นตลาดที่สดใสที่สดุ
แห่งหนึ่งของเอเชียในช่วงห้ าปี ข้ างหน้ านี ้ด้ วยตัวเลขการเจริ ญเติบโตที่คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5 โดยมีปัจจัยผลักดันหลัก
อันได้ แก่ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มนั่ คง อายุของประชาชนโดยเฉลีย่ ยังต่าอยู่ และการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลรวมทังนั
้ กลงทุนจากต่างประเทศได้ มีการประกาศแผนงานการพัฒนาและกาลังอยู่ในระหว่างการลงทุนโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ที่สดุ หลายโครงการในช่วง 2-3 ปี นี ้ เช่น โครงการเครื อข่ายรถไฟฟ้ าในเมือง โรงกลัน่ ปิ โตรเคมี ทางหลวงวงแหวน
รอบโฮจินมินห์ซิตี ้ โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อน อาคารสาหรับพักอาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ฯลฯ
เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดปูนซีเมนต์ กาลังการผลิตที่เกินความต้ องการในพื ้นที่ภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีอยู่ ในขณะ
ที่ตลาดในภาคใต้ ยังคงอยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งทาให้ ตลาดภาคใต้ กลายเป็ นที่น่าสนใจ จึงคาดการณ์ ได้ ว่าบริ ษั ทผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์บางรายจากภาคเหนือ และภาคกลางอาจกาลังเริ่ มเจาะตลาดในทางภาคใต้ เช่นกัน
การเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้ า ด้ วยการทาให้ ลกู ค้ ามีประสบการณ์ที่ดีกบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
ศูนย์อินทรี แห่งการประยุกต์ใช้ งานและนวัตกรรม (IAIC)
ด้ วยอุปกรณ์ที่ทนั สมัยและบุคคลากรมืออาชีพ ศูนย์บริ การเทคนิคและนวัตกรรมอินทรี (IAIC) สามารถให้ บริ การด้ านการ
ทดสอบทางเทคนิคประเภทต่าง ๆ มากมายซึ่งรวมไปถึงการทดสอบมาตรฐานสาหรับผลิตภัณฑ์คอนกรี ตและอะกรี เกต
ตลอดจนการใช้ งานในกรณีพิเศษต่าง ๆ ศูนย์บริ การแห่งนี ้ ได้ รับการยอมรับในมาตรฐานเช่นเดียวกับระบบ Vilas100 ที่
ดาเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MOST) และสถาบันทางมาตรฐานอุตสาหกรรม (BoA)
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การปรับเปลีย่ นเข้ าสูย่ คุ ดิจิทลั
อินทรี ซีเมนต์ เวียดนาม ไม่ได้ ปรับตัวเข้ าสูร่ ะบบดิจิทลั เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการดาเนินงานภายในองค์กร
ด้ วยการใช้ ระบบอัตโนมัติในงานด้ านต่าง ๆ เท่านัน้ แต่บริ ษัทฯ ยังต้ องการสร้ างความแตกต่างกับผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายอื่น
ด้ วยการนาเสนอประสบการณ์ ใหม่ที่เพิ่มคุณค่าในการทาธุรกิจให้ กับลูกค้ าของบริ ษัทฯ ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างของ
ประเทศเวียดนามด้ วย
ฉลากเขียว ความพยายามและความมุง่ มัน่ ในการทาผลิตภัณฑ์อินทรี ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ ทุกสิง่ ที่สร้ างขึ ้นในวันนี ้จะกลายเป็ นมรดกสาหรับคนรุ่นต่อไปในวันข้ างหน้ า ฉะนันบริ
้ ษัทฯ จึงมีความ
ยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่จะทาให้ ทกุ สิง่ ที่เราร่วมสร้ างสรรค์ในวันนี ้กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของการสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ดีให้ กบั สังคมไป
อีกหลาย ๆ ปี หรื อหลาย ๆ ทศวรรษ นัน่ คือเหตุผลว่าทาไมบริ ษัทฯ จึงไม่ได้ ม่งุ หวังแต่เพียงการทาผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพดี
ที่สดุ แต่ต้องคานึงถึงความยัง่ ยืนมากที่สดุ ด้ วย การแสดงบทบาทนาในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
ด้ านการผลิต ปูน ซีเมนต์ ผลิต ภัณ ฑ์ ปูน ซีเมนต์ และการสนองตอบทุก ความต้ อ งการของบริ ษั ท ฯ ได้ รับ การรั บ รองใน
มาตรฐานทุกด้ านของการเป็ นผลิตภัณ ฑ์ สีเขียว เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สีเ ขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมเวียดนาม
(LOTUS) มาตรฐานผลิตภัณฑ์สเี ขียวของสหรัฐอเมริ กา (LEED) หรื อผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (GREEN MARK)
บริ ษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เป็ นรายแรกในประเทศเวียดนามที่ได้ รับมาตรฐานและอยู่ในฐานข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์สีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้ รับประกาศนียบัตรของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวระดับนานาชาติจาก
สิงคโปร์ อีกด้ วย
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
อินทรี ซีเมนต์ เวียดนาม เป็ นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และให้ บริ การด้ านการบริ หารจัดการกากของเสียชันน
้ าของเวียดนามใต้ มาหลาย
ปี แล้ ว บริ ษัทฯ มีวสั ดุก่อสร้ างและการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพระดับโลกและมีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศด้ วยโรงงานปูนซีเมนต์ห้าแห่งที่กระจายอยู่ในเขตเวียดนามตอนใต้ รวมทังโรงงานคอนกรี
้
ตผสมเสร็ จในเขตชานเมืองโฮ
จิมินห์ ซิตี ้ มีกาลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 6.1 ล้ านตันต่อปี กระบวนการผลิตมีการดูแลอย่างเข้ มงวดตาม
นโยบายทางด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการดูแลสิ่งแวดล้ อม รวมทังระบบการบริ
้
หารจัดการให้ อยู่ภายใต้ มาตรฐานด้ าน
ความปลอดภัยของ OHSAS18001 มาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อมของ ISO14001และมาตรฐานด้ านการจัดการของ ISO9001
3.1) ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้
ความยัง่ ยืนเป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กรของการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิดสมดุลขึ ้นระหว่างการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การดูแลสิ่งแวดล้ อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ บริ ษัทฯ ได้
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังตอบสนองต่
้
อความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างเคร่ งครัด
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บริ ษัทฯ มีความห่วงใยในชุมชนที่อยูร่ อบ ๆ หน่วยงานของบริ ษัทฯ ด้ วยการดาเนินการให้ ความสนับสนุนตามแนวคิดต่าง ๆ
ที่หลากหลาย อาทิ การศึกษา การสร้ างสาธารณูปโภคในท้ องถิ่นที่ขาดแคลน ซึ่งรวมทังการสร้
้
างธุรกิจในชุมชนด้ วย ทาให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนกว่าหนึง่ ล้ านคนโดยได้ รับการสนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ สเสียทุกภาคส่วนภายในพื ้นที่เป็ นอย่างดี
การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ การปลูก ฝั ง ในทุ ก ขัน้ ตอนของห่ ว งโซ่ ท างธุ ร กิ จ ของ บริ ษั ท ฯ ตัง้ แต่ โรงงานที่ ดู แ ล
ขบวนการผลิตไปจนถึงผู้บริ โภค ด้ วยขบวนการผลิตที่ใช้ เทคโนโลยีระดับโลก บริ ษัทฯ มุง่ หวังให้ มีการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
ในระดับที่ดีที่สดุ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจากัดและไม่สามารถทดแทนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดขึ ้นได้ จาก
ความสาเร็ จของการพัฒนาปูนซีเมนต์ผสมที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับรางวัลฉลากเขียวด้ วย
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น
บริ ษั ท ชิ ป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น หรี อ CMIC เป็ นกิ จการร่ วมทุนแบบการค้ าร่ วมระหว่างกลุ่มธุรกิ จชิ ปมงกับบริ ษั ท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญของท้ องถิ่นในเรื่ องการตลาดและการกระจาย
สินค้ าของกลุม่ ธุรกิจชิปมง CMG (Chip Mong Group) กับความรอบรู้เรื่ องปูนซีเมนต์ที่ดีที่สดุ ของปูนซีเมนต์นครหลวง วิสยั ทัศน์
ของชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คือการเป็ นผู้สนองตอบทุกความต้ องการด้ านปูนซีเมนต์ที่ได้ รับความเชื่อถือและไว้ วางใจมากที่สดุ ใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของกัมพูชาและพื ้นที่ใกล้ เคียง บริ ษัทฯ มีพนักงานที่มีความพร้ อม ความสามารถกว่า 365 คน ซึ่งรวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทัว่ โลก
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงสาหรับทังในตลาดค้
้
าปลีก
และตลาดอุตสาหกรรม ซึง่ ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศที่คดั สรรอย่างดีด้วยมาตรฐานการรับรองและควบคุมคุณภาพระดับ
โลก ภายใต้ ตราสินค้ า "อูฐ (CAMEL)" ผลิตภัณฑ์สาหรับตลาดค้ าปลีก และตราสิ นค้ า "อินทรี เพชร (INSEE Diamond)"
สาหรับตลาดด้ านเทคนิคและอุตสาหกรรม ซึง่ ถูกจัดส่งมาจากโรงงานแห่งใหม่ที่ Touk Meas
2. การตลาดและการแข่ งขัน
กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ภายในประเทศกัมพูชามีการเจริ ญเติบโตที่เข้ มแข็งมากอันเนื่องมาจาก
จานวนประชากรและผลผลิตมวลรวมต่อคนของประเทศมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและเสริ มด้ วยโครงการลงทุนที่
เกี่ยวข้ องกับสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เข้ มแข็งขึ ้นและการก่อสร้ างอาคารสูงทางด้ านที่พกั อาศัย
ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ ปูน ซี เมนต์ ของประเทศกัม พูชาในปี 2560 อยู่ที่ ป ระมาณ 5.6 ล้ า นตัน ต่อ ปี ก าลังการผลิต
ปูน ซี เมนต์ ข องผู้ผลิต หลัก ทัง้ สี่รายอัน ได้ แก่ CMIC SCG Huaxin และที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ในกลางปี 2561 คื อ Anhui Conch
รวมกันแล้ วคาดว่าจะสามารถรองรับความต้ องการใช้ สว่ นใหญ่หรื อทังหมดได้
้
ภายในปี 2562 ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การใช้ กาลังการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
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สภาพการตลาดภายในประเทศอยู่ในสถานการณ์ ที่ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ สามารถรุ กเข้ าไปในตลาดและเติบโตได้ โดยมีข้อ
ได้ เปรี ยบเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นในด้ านการจัดส่งเนื่องจากที่ตงของโรงงานอยู
ั้
่ในตาแหน่งที่ดีเยี่ ยมใกล้ กบั บริ เวณที่มี
ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ ซึ่งได้ แก่จงั หวัดที่อยู่รอบกรุ งพนมเปญ รู ปแบบในการขนส่งก็สามารถทาได้ ทงโดยถนนและ
ั้
ระบบราง เมื่อเสริ มด้ วยต้ นทุนในการผลิตที่มีฐานของการใช้ พลังงานค่อนข้ างต่า บริ ษัทฯ จึงอยู่ในฐานะที่มีต้นทุนในการ
ให้ บริ การที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันในตลาดได้
ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินกิจกรรมหลากหลายในการสร้ างการรับรู้ ในตราสินค้ ากับกลุ่มเป้าหมายด้ วยการ
แนะนาตราสินค้ าใหม่ New Camel ออกสู่สาธารณะ การพาคู่ค้าเดิน ทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และการน าเสนอ
ปูนซีเมนต์ตรา CAMEL ไปแนะนาทัว่ ประเทศ มาตรการในการกระตุ้นตลาดเหล่านี ้ได้ ดาเนินการโดยการมีส่วนร่ วมของ
ผู้บริ โภคและช่างปูน ซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้ เกิดความภักดีตอ่ ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัท ฯ จากลูกค้ าอีกด้ วย
บริ ษัทฯ สนับสนุนการกระจายสินค้ าของบริ ษัทฯ ผ่านทางคู่ค้าที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วทัว่ ประเทศ ซึ่งบางรายก็เป็ นคู่ค้าที่
ย้ ายมาจากชิปมงกรุ๊ป
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ ตังอยู
้ ่ที่เมือ ง Touk Meas ในจังหวัด Kampot ซึ่งห่าง
ไปทางใต้ ของเมืองหลวงพนมเปญประมาณ 125 กิโลเมตร ตังแต่
้ เริ่ มการก่อสร้ างในปลายเดือนมีนาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้
ทาการก่อสร้ างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีอนั ทันสมัยอย่างเต็มรู ปแบบจนแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา
เพียง 20 เดือน ซึ่งสามารถส่งมอบปูนซีเมนต์ที่ผลิตภายในประเทศจากโรงงานแห่งนี ้ได้ เป็ นครัง้ แรกในเดือนพฤศจิกายน
2560 โดยในวันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ ได้ บรรลุเป้าหมายที่สาคัญในการเริ่ มเดินเครื่ องจักรเตาเผาที่หนึง่ เพื่อเริ่ มทา
การผลิตปูนเม็ดออกมาได้ วนั ละ 5,000 ตัน
เมื่ อวัน ที่ 21 ตุลาคม 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ ลงนามในสัญ ญา EPC กับ บริ ษั ท ซีทิ ก เฮฟวี อิน ดัสตรี ส์ จากประเทศจี น เพื่ อ
จัดสร้ างระบบนาความร้ อนเหลือใช้ จากเตาเผาปูนซีเมนต์กลับมาใช้ ใหม่ (Waste Heat Recovery) เพื่อใช้ ในการผลิต
กระแสไฟฟ้ าขนาด 6.1 เมกกะวัตต์ กระบวนการผลิตที่ทาให้ เกิ ดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ต่าที่สุดเป็ นหัวใจหลักของ
แนวคิดในการทางานของบริ ษัทฯ
ในฐานะที่เป็ นหนึ่งในบริ ษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทฯ มีพนั ธสัญญาที่จะต้ องดาเนิน
ธุรกิ จอย่างมี ประสิทธิ ภาพ เพื่ อความยั่งยืนและบริ ห ารจัดการการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติของกัมพูชาอย่างเหมาะสม
ตลอดจนใช้ ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่มี ค วามสามารถในทุก ๆ ด้ านอย่า งครอบคลุม และกว้ างขวาง โดยเป็ นการท างานที่ มี
มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอย่างดีที่สดุ บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ และพันธสัญญาที่จะสร้ างความแตกต่างให้ กบั
การสนองตอบทุกความต้ องการของลูกค้ าในวันนี ้โดยไม่มีผลกระทบกับผลประโยชน์ของคนในรุ่ นต่อ ๆ ไปในอนาคตซึ่ง
บริ ษัทฯ ถือปฏิบตั ิตามนโยบายในการร่วมดูแลสิง่ แวดล้ อมอย่างเข้ มงวด และถือเป็ นส่วนหนึง่ ของแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กรที่ดาเนินการร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างใกล้ ชิด
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4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด
บริ ษั ท อิน ทรี อีโคไซเคิล จากัด เป็ นบริ ษั ท ในกลุ่ม บริ ษั ท ปูน ซีเมนต์ น ครหลวง ให้ บ ริ การด้ านการจัด การของเสีย จาก
อุตสาหกรรม ในปี 2560 อินทรี อีโคไซเคิล ยังคงมุง่ มัน่ จะเป็ นผู้นาในธุรกิจด้ านสิง่ แวดล้ อมในประเทศไทยและได้ พฒ
ั นาขีด
ความสามารถในการให้ บ ริ การ ตัง้ แต่ก ารท าความสะอาดอุต สาหกรรมไปถึงการจัด การของเสีย และด้ า นการขยาย
ใบอนุญาตต่าง ๆ ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถรับจัดการของเสียได้ หลากหลายประเภท และนาเสนอบริ การแบบ “one-stopservices” ให้ กบั ลูกค้ าได้
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
อินทรี อีโคไซเคิล นาเสนอบริ การการจัดการกากของเสี ยทัว่ ราชอาณาจักร และการบริ การภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมสารวจและผลิตน ้ามัน อุตสาหกรรมเคมี และโรงไฟฟ้ าทังในและต่
้
างประเทศ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลาดับที่ 101 (สาหรับเผาร่ วมในเตาเผา
ปูนซีเมนต์) และบริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลาดับที่ 105 106 (สาหรับโรงเตรี ยม
เชื ้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน) และใบอนุญาตพักและรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว เพื่อการส่งต่อไปยังโรงงานปูนซีเมนต์
อินทรี อีโคไซเคิล โรงเตรี ยมเชื ้อเพลิงและวัตถุดบิ ทดแทนสองโรงงาน ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสระบุรีและจังหวัดชลบุรี และบริ การทา
ความสะอาดภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อมมาตรฐาน ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน
OHSAS 18001:2007
บริ การของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย
1. การให้ คาปรึกษา และการบริการหน้ างาน อินทรี อีโคไซเคิล มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
เพื่อให้ คาปรึกษาอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและให้ ประโยชน์สงู สุดกับลูกค้ า
2. การวิเคราะห์ กากของเสีย อินทรี อีโคไซเคิล มีบคุ ลากรที่มีความรู้ความชานาญ และเครื่ องมือสาหรับห้ องปฏิบตั ิการ
ที่ทนั สมัยสาหรับวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกากของเสียแต่ละชนิด
3. การขนส่ งกากของเสีย อินทรี อีโคไซเคิล มีบริ การขนส่งกากของเสียด้ วยอุปกรณ์บรรจุที่หลากหลายสาหรับกากของ
เสียทังแบบอั
้
นตรายและไม่อนั ตราย รถบรรทุกของบริ ษัทฯ ติดตังระบบ
้
GPS เพื่อติดตามการเดินรถได้ อย่างทันท่วงที
4. การจัดเตรียมกากและการกาจัดด้ วยวิธีการเผาร่ วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ บริ ษัทฯ มีกระบวนการดาเนินงานที่ได้
มาตรฐานประกอบไปด้ วยอาคารเตรี ยมเชื ้อเพลิงทดแทนเหลว ระบบย่อยกากของแข็ง และระบบป้อนกากของเสีย
แบบอัตโนมัติเพื่อเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
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5. การบริการอุตสาหกรรม บริ ษัทฯ ให้ บริ การทาความสะอาดภาคอุตสาหกรรม อาทิ Industrial Chemical Cleaning,
Decontamination, Tank Cleaning, High pressure Pulse Cleaning, Foam Cleaning กั บ ลู ก ค้ าหลากหลาย
อุตสาหกรรม
2. การตลาดและการแข่ งขัน
ลูกค้ าของ อินทรี อีโคไซเคิล เป็ นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะน ้ามัน อุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ โรงไฟฟ้ า และอื่น ๆ ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล่านันในฐานะผู
้
้ ก่อกาเนิด
ของเสี ย ได้ ไว้ ว างใจให้ อิ น ทรี อี โคไซเคิ ล เป็ นผู้ ให้ บ ริ ก ารจัด การของเสี ย ด้ ว ยกระบวนการที่ ป ลอดภัย เป็ นมิ ต รกับ
สิง่ แวดล้ อมเป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ า และถูกต้ องตามกฎหมาย
เป้าหมายของบริ ษัทฯ คือการสร้ างความแตกต่างให้ กับลูกค้ า ผู้มี สว่ นได้ เสียและสิ่งแวดล้ อมในส่วนของการแข่งขันทาง
การตลาด กลุ่มลูกค้ าของ อินทรี อีโคไซเคิล ส่วนใหญ่ เป็ นลูกค้ าที่ใส่ใจและให้ ความสาคัญกับการจัดการของเสียอย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมายและลดการฝั งกลบ ดังนัน้ อินทรี อีโคไซเคิล จึงเป็ นพันธมิตรกับลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อส่งมอบ
“ความสบายใจ” และความไว้ วางใจ ในด้ านการจัดการสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนการปกป้องชื่อเสียงของลูกค้ า
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมัน่ ในการปรับปรุ งกระบวนการจัดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแนวทางระบบมาตรฐานการจัดการ
ด้ านคุณภาพ ด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้ รับรางวัลต่าง ๆ ในปี 2560 เพื่อเป็ นเครื่ อง
ยืนยันมาตรฐานการดาเนินกิจการอย่างมืออาชีพ โดยโรงเตรี ยมเชื ้อเพลิงทดแทนจังหวัดสระบุรีและชลบุรี ได้ รับรางวัลโครงการ
ยกระดับผู้ประกอบการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม ระดับเหรี ยญทอง ประจาปี 2560 และรางวัล CSR-DIW จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานชลบุรี ได้ รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้ อมในการทางานต้ นแบบดีเด่น ประจาปี 2560 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
บริ ษัทฯ มีความตระหนักว่า ความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ นอกเหนือจากการจัดการของเสียให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการแล้ ว
ยังรวมถึงการปกป้องชื่อเสียงของลูกค้ าด้ วย และที่สาคัญที่สดุ ในปี นี ้ อินทรี อีโคไซเคิล ได้ รับความไว้ วางใจจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้ เข้ าร่ วมโครงการ “คลิ๊ก 3 นาที Auto E-License” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการขออนุญาต
นาของเสียออกนอกบริ เวณโรงงานให้ กบั ลูกค้ าจาก 30 วัน เหลือ 3 นาที โดยใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:
AI) โดยโครงการนี ้จะทาให้ การรับของเสียจากลูกค้ ามีความสะดวก และรวดเร็ วมากขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ ยังได้ เข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ Chula Zero Waste ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความตระหนักและแสดงความมุง่ มัน่ ในการจัดการขยะเพื่อหลีกเลีย่ งการฝั งกลบ บริ ษัทฯ ได้ เข้ า
ร่วมในโครงการในฐานะผู้ให้ บริ การเปลีย่ นของเสียเป็ นเชื ้อเพลิงทดแทนแล้ วนาไปเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ซงึ่ จะช่วยลด
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูส่ งิ่ แวดล้ อม
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4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด เป็ นบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อตังเมื
้ ่อปี 2554 ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
จากลมร้ อนทิ ้งของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ โดยนาลมร้ อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตปูนเม็ดของบริ ษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จากัด(มหาชน) มาผลิตไฟฟ้ า โดยไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จะนามาใช้ ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งช่วยในการลด
ต้ นทุนค่าพลังงานของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ ประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในการยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่ องจักร
และยกเว้ น ภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลเป็ นระยะเวลาแปดปี ตามบัตรส่งเสริ ม เลขที่ 2331 (2)/อ./2554 และสามปี ตามบัต ร
ส่งเสริ ม เลขที่ 59-1306-1-00-1-0 นอกจากนีบ้ ริ ษั ทฯ ยังมีแ ผนเพิ่ ม กาลังการผลิต รวมถึ งการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
ทดแทนอื่นเพิ่มเติม เช่น ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้ น
2. การตลาดและการแข่ งขัน
ปั จจุบนั บริ ษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าจากลมร้ อนภายในเตาเผาของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จากัด (มหาชน) และยังไม่มีบริ การสาหรับภายนอก แต่มองโอกาสในการทาธุรกิจต่อไปในภายภาคหน้ า
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
3.1) การผลิต
บริ ษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด มีโรงงานผลิตหนึ่งโรงงาน แบ่งเป็ นสายการผลิตสองสาย คือ สายจากเตาเผาหมายเลข 5 และ
เตาเผาหมายเลข 6 ของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) โดยมีกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้ าสูงสุด 18 เมกะวัตต์ต่อ
สายการผลิต เพื่อช่วยลดต้ นทุนค่าพลังงานของกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนเพิ่มกาลังการผลิต โดยได้
ดาเนินการก่อสร้ างโรงงานผลิตไฟฟ้ าจากลมร้ อนทิ ้งของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มอีกหนึ่งโรงงาน ซึ่งสร้ างแล้ วเสร็ จในปี
2560 โดยมุง่ เน้ นเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้ าที่มีมาตรฐานคงที่และมีปริ มาณที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง
3.2) วัตถุดิบ
วัตถุดิบสาคัญที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ได้ แก่ ลมร้ อนที่เหลือจากห้ องลดอุณหภูมิปูนเม็ดของเตาเผา และลมร้ อนที่
เหลือจากหออุน่ วัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนเม็ดจากเตาเผาหมายเลข 5 และเตาเผาหมายเลข 6 ของบริ ษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จากัด (มหาชน)
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3.3) งานบริการและผู้ให้ บริการ
ด้ านงานบริ การที่จาเป็ นต้ องมีภายในโรงงาน อาทิ งานซ่อมบารุ งเครื่ องจักร งานรักษาความปลอดภัย และงานบริ การอื่น
ส่วนใหญ่มีการจัดจ้ างเป็ นผู้ให้ บริ การภายในประเทศทังสิ
้ ้น โดยมุง่ เน้ นให้ ความสาคัญในด้ านคุณภาพและความปลอดภัย
3.4) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
เนื่องด้ วยกิจการของบริ ษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด ได้ มีการนาลมร้ อนสองส่วนจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์สว่ นแรก
คือลมร้ อนที่เหลือทิ ้งห้ องลดอุณหภูมิปูนเม็ดของเตาเผา และส่วนที่สองได้ มีการนาลมร้ อนที่เหลือ จากหออุ่นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตปูนเม็ด จากสายการผลิตของเตาเผาหมายเลข 5 และเตาเผาหมายเลข 6 ของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จากัด (มหาชน) เข้ ามาทาการแลกเปลี่ยนความร้ อนจากลมร้ อนเหลือทิ ้งกับน ้า เพื่อให้ ได้ ไอน ้าไปขับเคลือ่ นกังหันไอน ้าให้
ได้ กระแสไฟฟ้ าสูงสุด 18 เมกะวัตต์ ต่อสายการผลิต ซึง่ ก่อนหน้ านี ้ลมร้ อนทังสองส่
้
วนนี ้ได้ มีการปล่อยทิ ้งสูบ่ รรยากาศ
ดังนัน้ การดาเนินการผลิตไฟฟ้ าจากธุรกิจนี ้ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมได้ โดยตรง เช่น ลดปริ มาณฝุ่ นที่ปะปนในลมร้ อนที่
เหลือทิ ้ง ลดอุณหภูมิของลมร้ อนก่อนปล่อยสูบ่ รรยากาศ และยังช่วยลดการเกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซงึ่ เป็ นก๊ าซเรื อนกระจกที่
มีผลต่อภาวะโลกร้ อน ซึง่ โครงการนี ้ได้ รับการส่งเสริ มต้ นทุน ได้ สทิ ธิประโยชน์ในการยกเว้ นภาษี นาเข้ าเครื่ องจักรอีกด้ วย
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีกลุ่มธุรกิจคอนกรีตและหินทราย
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จากัด ประกอบด้ วยหน่วยธุรกิจหลัก 2 หน่วยธุรกิจคือ ธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จที่มีคณ
ุ ภาพสูงและ
ธุรกิจหิน-ทราย ผลิตภัณฑ์มีทงแบบที
ั้
่ใช้ โดยทัว่ ไปและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าแบบครบวงจร เช่น
งานคอนกรี ตพื ้นอุตสาหกรรม
อินทรีคอนกรีตและอินทรีอะกรีเกต
ในฐานะที่เป็ นหนึ่งในผู้นาการผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จในประเทศไทย อินทรี คอนกรี ตมุ่งมัน่ ที่จะส่งมอบการบริ การอันน่า
ประทับใจแก่ลกู ค้ าผ่านกระบวนการและเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก เรารักษาระดับการผลิตและการบริ การแห่งความ
เป็ นเลิศควบคูก่ บั การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยัง้
ปั จจุบนั อินทรี อะกรี เกตได้ ปรับเปลี่ยนตาแหน่งทางธุรกิจจากเดิมที่เน้ นการสนับสนุนการผลิตเพื่อใช้ ในหน่วยผลิตอินทรี
คอนกรี ตเป็ นหลัก ไปสูก่ ารขยายตลาดไปยังลูกค้ าภายนอกมากขึ ้น พร้ อมทังน
้ าเสนอสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง
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1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
อินทรี คอนกรี ต นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง (High Performance Concrete Mixes) เพื่อให้ ครอบคลุมทุกการใช้ งาน
จากประเภทงานก่อสร้ างทั่วไป รวมถึ งงานโครงการที่ต้ องการคอนกรี ตชนิด พิ เศษ ในด้ านการให้ บริ การ ลูก ค้ าอินทรี
คอนกรี ต เปิ ดรับการสัง่ จอง สัง่ ซื ้อ ขนส่ง ตลอดจนให้ คาปรึกษาเฉพาะด้ าน 24 ชัว่ โมง ตลอดทัง้ 7 วัน
จากการก่อสร้ างโรงโม่หินโรงใหม่ที่สพุ รรณบุรีซึ่งมีแผนที่จะเริ่ มประกอบการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ทาให้ อินทรี
อะกรี เกตสามารถผลิตสินค้ าคุณภาพดีมีมาตรฐานสูงที่สามารถพิสจู น์คณ
ุ ค่าให้ กบั ลูกค้ าได้
2. การตลาดและการแข่ งขัน
ในปี ที่ผ่านมาโครงการก่อสร้ างต่าง ๆ ของภาครัฐบาล ยังเป็ นตัวขับเคลือ่ นหลักสาหรับการเติบโตในอุตสาหกรรมคอนกรี ต
ผสมเสร็ จและจะยังคงเป็ นเช่นนี ้ต่อไปในอีกหลายปี ข้ างหน้ า การลงทุนภาคเอกชนยังมีความเคลือ่ นไหวอย่างล่าช้ ารวมถึงมี
การเลือ่ นแผนการดาเนินโครงการ เนื่องจากสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไรก็ตามในปี 2561 ตลาดคอนกรี ตผสมเสร็ จและหิน-ทราย ยังคงได้ รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่จาก
ภาครัฐ และส่งผลถึงการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ภาคการก่อสร้ างของเอกชน
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จากัด ยังคงมุ่งมัน่ ในการผลิตคอนกรี ตประสิทธิภาพสูงและคอนกรี ตที่ตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า ซึ่งสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งและนามาซึ่งผลกาไรที่สูงขึน้ รวมถึงมุ่งเน้ นการขายผ่านช่อ งทางการขาย
โดยตรงและผ่านเอเย่นต์สกู่ ลุม่ ลูกค้ าต่าง ๆ ในตลาด อาทิ ลูกค้ าด้ านที่อยู่อาศัย ลูกค้ า ภาคธุรกิจ ลูกค้ าโครงการก่อสร้ าง
ขนาดใหญ่ และลูกค้ าภาคอุตสาหกรรม
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
อินทรี คอนกรี ตยังคงได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทแม่ คือ บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ผลิต
ปูนซีเมนต์ให้ อินทรี คอนกรี ต ซึง่ ปูนซีเมนต์มีสดั ส่วนอยูร่ ้ อยละ 10-15 ของสัดส่วนผสมคอนกรี ตทังหมด
้
อินทรี อะกรี เกตจะจัดส่งหิน-ทรายที่ใช้ ในการผลิตคอนกรี ตสาหรับพื ้นที่ที่สามารถแข่งขันได้ ซึง่ ขอบเขตการจัดส่งนี ้จะขยาย
ตามหน่วยผลิตของอินทรี อะกรี เกตที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
ในพืน้ ที่อื่น ๆ การจัดหาหิน -ทรายจะผ่านกระบวนการจัดซื ้อจากผู้ผลิตหิน -ทรายในแต่ละพื ้นที่ ซึ่งในการผลิตคอนกรี ต
จาเป็ นต้ องใช้ หิน-ทรายประมาณร้ อยละ 60 ถึง 70 ของวัตถุดิบทังหมด
้
3.1) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรื อการกากจัดวัตถุดิบเหลือใช้
อินทรี คอนกรี ตมุ่งมัน่ ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยต้ องแน่ใจได้ วา่ มาตรฐานสูงสุดทุก
กระบวนการทังจากเหมื
้
องหิน-ทราย หน่วยผลิต รถขนส่ง และการทางานด้ านกระบวนการผลิตถูกใส่ใจดูแลอย่างทัว่ ถึง
และสม่าเสมอ
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ในส่วนความคิดริ เริ่ มเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ นาเทคโนโลยีเครื่ องแยกหิน -ทรายจากเศษคอนกรี ตที่
เหลือกลับจากโครงการ มาคัดแยกหิน -ทรายเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ ด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่า คุณภาพ
คอนกรี ตจะยังคงอยูใ่ นมาตรฐานการออกแบบเช่นเดิม
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล็อก จากัด
บริ ษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก จากัด เป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบา ภายใต้ เครื่ องหมาย “อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก”
โรงงานอินทรี ซุปเปอร์ บล็อกมีสามโรงงาน โรงงานหนึ่งและสองตังอยู
้ ่ที่อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และโรงงาน
สาม ตัง้ อยู่ที่ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ราชบุรี ทัง้ สามโรงงานนี ส้ ามารถผลิ ต ผลิต ภัณ ฑ์ ค อนกรี ต มวลเบาแบบอบไอน า้
(Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ที่ผ่านการรับรองระบบบริ หารคุณ ภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ทาให้
ผู้ใช้ เชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ า อีกทังคอนกรี
้
ตมวลเบาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ ในการก่อผนังอาคารได้ ทกุ ประเภท ทัง้
อาคารแนวสูง-แนวราบ และอาคารขนาดใหญ่-เล็ก
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
อินทรี ซุปเปอร์ บล็อกให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้ าให้ ดียิ่งขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาสินค้ า
ในกลุม่ สินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่ม รวมถึงการให้ บริ การคาแนะนาในการออกแบบและติดตังสิ
้ นค้ าร่ วมกับทีมงานลูกค้ า เพื่อให้
มัน่ ใจว่า สินค้ าอินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีเยี่ยมทังในเรื
้ ่ องของรู ปแบบความ
สวยงามและความสะดวกรวดเร็ วในการติดตัง้ ในปี นี ้ ทางทีมวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ พฒ
ั นากลุม่ สินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่ม
ให้ มีความหลากหลายในการใช้ งานมากขึ ้น อาทิ แผ่นผนังเสริ มเหล็กสาหรับงานบันได แผ่นผนังเสริ มเหล็กสาหรับหลังคา
ตลอดจนแผ่นผนังเสริ มเหล็กสาหรับงานรัว้ เป็ นต้ น
2. การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมของตลาดอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ างภายในประเทศยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยและการลงทุนของ
ทางภาคเอกชน ประกอบกับกาลังการผลิตภาพรวมในตลาดที่สงู กว่าความต้ องการของตลาด ทาให้ การแข่งขันของตลาดวัสดุ
ก่อสร้ างโดยเฉพาะอิฐมวลเบาค่อนข้ างรุ นแรง ส่งผลให้ การปรับขึน้ ราคาอิฐมวลเบาเนื่ องจากต้ นทุนการผลิตที่ สูงขึน้ จาก
พลังงานและวัตถุดิบอื่น ๆ เป็ นไปได้ ค่อนข้ างยาก ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดการภายในเรื่ องการบริ หารต้ นทุน เพื่อให้ สามารถ
แข่งขันได้ พร้ อมบริ หารการขายโดยเพิ่มสัดส่วนการขายในพื ้นที่ที่มีความได้ เปรี ยบทางด้ านโลจิสติกส์ เพิ่มฐานลูกค้ าโดยใช้
ช่ องทางการขายจากพันธมิ ตรที่ ดี จากปูนซี เมนต์ นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ ยังมุ่งเน้ นการเพิ่ มสัดส่วนการขายกลุ่มสิ นค้ าที่ มี
มูลค่าเพิ่ม พร้ อมบริ การในการออกแบบ ให้ คาปรึกษา รวมถึงการติดตังเพื
้ ่อหลีกเลีย่ งในเรื่ องการแข่งขันทางด้ านราคา
บริ ษัทฯ ยังมีความเชื่อมัน่ ว่าตลาดอิฐมวลเบาภายในประเทศมีแนวโน้ มในการปรับตัวในทางที่ดีขึ ้นในปี 2561 ทังในเรื
้ ่ อง
ของราคา และตลาด ทังนี
้ ้ อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อกจะมุง่ เน้ นในการผลักดันสินค้ ามูลค่าเพิ่ม พร้ อมบริ การให้ คาปรึกษาแนะนา
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สาหรับผู้ใช้ และนาเสนอสินค้ าที่มีความแตกต่างเข้ าสู่ตลาดในสัดส่วนที่มากขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ตลาดที่ต้องการความสะดวก และลดเวลาในการก่อสร้ าง รวมถึงการปรับปรุงผลกาไรให้ ดีขึ ้น ซึง่ ในปี นี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการ
บุกเบิกการทาตลาดสินค้ ามูลค่าเพิ่มในกลุ่มงานภาครัฐบาล-การท่าอากาศยาน โดยงานโครงการขยายอาคารผู้โดยสาร
สนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่สอง ได้ เลือกใช้ แผ่นผนังเสริ มเหล็กสาเร็ จรูปของอินทรี ซุปเปอร์ บล็อก ถือเป็ นโอกาสการใช้ สนิ ค้ า
ของบริ ษัทฯ สาหรับงานขยายสนามบินในภูมิภาคต่าง ๆ ตามแผนงานที่รัฐบาลวางไว้ สาหรับสินค้ าอิฐมวลเบานัน้ ทาง
บริ ษัทฯ ได้ วางแผนในการขยายตลาดส่งออกเพื่อลดการแข่งขันทางด้ านราคาในประเทศ
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
การผลิต
โรงงานอินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อกสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตมวลเบาแบบอบไอนา้ (Autoclaved Aerated Concrete:
AAC) ที่ผ่านการรับรองระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมกาลังการผลิตทังหมดทั
้
งสามโรงงาน
้
รวมปี ละประมาณ 7.2 ล้ านตารางเมตร
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตได้ แก่ ทราย ซีเมนต์ ปูนขาว และสารกระจายฟองอากาศ โดยวัตถุดิบที่สาคัญเกือบทังหมดซึ
้
่ง
ได้ แก่ ทราย ซีเมนต์ และปูนขาว สามารถจัดหาได้ ในประเทศ ส่วนของสารกระจายฟองอากาศ จะต้ องน าเข้ ามาจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐเช็ก
ทราย อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก มีแหล่งทรายอยู่บริ เวณห่างจากโรงงานที่จังหวัดสิงห์บุรีเพียง 4 กิโลเมตร ซึ่งมี ปริ มาณมาก
เพียงพอที่จะใช้ ในการผลิตคอนกรี ตมวลเบาของบริ ษัทฯ ได้ ในอนาคต
ปูนซีเมนต์ ปั จจุบนั อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก ซื ้อปูนซีเมนต์จาก บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่
และเป็ นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายหลักของประเทศ
ปูนขาว ปั จจุบนั ปริ มาณผลิตปูนขาวยังมีสดั ส่วนสูงกว่าปริ มาณการใช้ ปูนขาว ทังนี
้ ้ อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก ซื ้อปูนขาวจาก
ผู้ประกอบการผลิตปูนขาว 5 ราย
3.1) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
ในด้ านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดการให้ มีขนตอนการน
ั้
าวัตถุดิบกลับมาใช้ ใหม่ทงกระบวนการใช้
ั้
ซ ้า
(Reuse) และการนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) อีกทังมี
้ การนาวัตถุดิบทดแทนมาใช้ ซึง่ มีสดั ส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตทังหมด
้
ทาให้ อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก เป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบารายเดียวในประเทศไทย
ที่ได้ รับการรับรอง “ฉลากเขียว” จากสถาบันสิง่ แวดล้ อมไทย
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ในส่วนของน ้าจากกระบวนการผลิตก็จะผ่านการบาบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะและจากการดาเนินกิจการที่ผ่านมา
อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทังจั
้ ดกิจกรรมกับชุมชนรอบ ๆ โรงงานเพื่อให้ สามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืน
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ
บริษัท คอนวูด จากัด และ พีที คอนวูด อินโดนีเซีย
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัท คอนวูด จากัด เป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปั ตยกรรมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “คอนวูด”
ซึ่งผลิตจากปูนซีเมนต์ ปอร์ ต แลนด์ คุณ ภาพสูง และส่วนผสมของเส้ นใยเซลลูโลสที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิ ถันผ่าน
กระบวนการผลิตด้ วยเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ผลิตภัณฑ์คอนวูด มีคณ
ุ สมบัติที่เป็ นเอกลักษณ์ มีความสวยงามและใช้ งานง่าย ให้ ความรู้ สกึ ผิวสัมผัสและการมองเห็นที่
เหมือนไม้ ธรรมชาติ นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์คอนวูดยังทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ปลอดจากปั ญหาเรื่ องแมลงกัดกิน ไม่
ลามไฟ สามารถตอบสนองงานออกแบบสถาปั ตยกรรม และตกแต่งทังภายในและภายนอกอาคาร
้
อาทิ งานเชิงชายและ
ฝ้าระแนง งานผนัง งานพืน้ งานตกแต่งทัว่ ไป อีกทัง้ ยังสามารถนาไปประยุกต์ ต กแต่งใช้ งานได้ หลากหลายตามความ
เหมาะสมกับทุกการออกแบบและสิง่ ปลูกสร้ าง
สาหรับการดาเนินธุรกิจในปี ที่ผ่านมานัน้ คอนวูดได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาตลาดกลุม่ วัสดุตกแต่ง เพื่อตอบสนองกลุม่ เจ้ าของ
บ้ านและผู้ออกแบบ โดยได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่และได้ ทาการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่นา่ สนใจในปี 2560 ได้ แก่ ไม้ ผนังบังใบ
คอนวู ด ซี-ล็ อค และ ไม้ เชิงชาย รุ่ นฟิ ต นอกจากนัน้ คอนวูดยังได้ พัฒ นากลุ่ มสิน ค้ าเฟอร์ นิ เจอร์ ได้ แก่ เก้ าอีน้ ั่ง
จานวน 3 รุ่ น เพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “คอนวูด” โดยได้ รับการตอบรับเป็ น
อย่างดีจากกลุม่ ช่าง ผู้รับเหมา บริ ษัทผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ าของประเทศ กลุม่ นักออกแบบและเจ้ าของบ้ าน
2. การตลาดและการแข่ งขัน
2.1) การตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย
ในปี ที่ผ่านมา ตลาดยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงประกอบกบั สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจที่ยงั คงอยู่ในช่วงชะลอตัว มี สินค้ า
ทดแทนเข้ าสูต่ ลาดเป็ นจานวนมากและมีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ ้น อีกทังก
้ าลังซื ้อของผู้บริ โภคยังคงอยู่ในระดับ
ต่า รวมทังความเชื
้
่อมัน่ ของนักลงทุนในตลาดที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ ทังหมดนี
้
้ได้ สร้ างความท้ าทายเป็ นอย่างยิ่ง
ให้ แก่คอนวูดในการที่จะรักษาส่วนแบ่งของตลาด โดยคอนวูดให้ ความสาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และได้ นาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สูต่ ลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นการรักษาตาแหน่ง และส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มมูลค่า
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ให้ แก่ผลิตภัณฑ์ โดยมุง่ เน้ นทาตลาดในผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้ างผลกาไรที่ดีให้ แก่คอนวูด นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นา
ฝ่ ายพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ แ ละนวัต กรรม (Product and Solution Development) ให้ เป็ นหน่ว ยงานสาคัญ ในการพัฒ นา
ผลิตภัณ ฑ์ และบริ การให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด เพื่อตอบโจทย์ ผ้ ูบริ โภคในกลุ่ม ต่าง ๆ และสร้ างความ
ได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขันในตลาดในระยะยาว
สาหรับทิศทางการดาเนินธุรกิจในปี 2561 นัน้ คอนวูดได้ แบ่งกลุม่ เป้าหมายออกเป็ นสองกลุ่มหลัก คือ กลุม่ ธุรกิจ (B2B)
และกลุ่ม ผู้บ ริ โภค (B2C) ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ยัง คงรั ก ษากลุ่ม เป้ าหมายหลัก อัน ได้ แ ก่ ตลาดกลุ่ม หมู่บ้ านจัด สรร (Low rise
residential) และกลุม่ สถาปนิก นักออกแบบภายในและผู้รับเหมา โดยได้ ตอ่ ยอดกลยุทธ์ ในการขยายฐานการรับรู้ ในตรา
สินค้ า (Brand Awareness) ไปยังกลุม่ เจ้ าของบ้ านมากขึ ้น โดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
นอกจากนัน้ ยังมุ่งเน้ นในการสร้ างมูลค่าเพิ่ม ให้ แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาระบบให้ รองรับกับความต้ องการของตลาด
และได้ วางแผนการตลาดเชิงรุกให้ แก่บริ การ i-SERVICE by CONWOOD เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่เจ้ าของบ้ านหรื อ
เจ้ าของโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการบริ การครบวงจรในรู ปแบบ One Stop Service Solution ตังแต่
้ ให้ คาปรึ ก ษาเรื่ องการ
ตกแต่งหรื อต่อเติมด้ วยไม้ คอนวูด ลงพื ้นที่เพื่อดูหน้ างานจริ งคานวณปริ มาณการใช้ วสั ดุตา่ ง ๆ รวมทังควบคุ
้
มการก่อสร้ าง
ให้ อยู่ในระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนด พร้ อมการรับประกันให้ แก่ลกู ค้ าเพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการใช้ บริ การและ
ผลิตภัณฑ์อนั มีคณ
ุ ภาพจากคอนวูด สาหรับตลาดต่างประเทศนัน้ คอนวูดยังมุ่งเน้ นในการขยายตลาดอาเซียน (ASEAN)
โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิ ลิปปิ นส์ ที่มงุ่ เน้ นในกลุม่ สินค้ าที่มีการออกแบบ (Design) ที่โดดเด่น ในขณะเดียวกันก็
ทาการพัฒนาโอกาสทางการค้ าในประเทศอื่น เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้ หวัน จีน และประเทศแถบตะวันออกกลาง
2.2) การตลาดและการแข่งขันในประเทศอินโดนีเซีย
คอนวูดได้ รับการยอมรับให้ เป็ นนวัตกรรมวัสดุตกแต่งทดแทนไม้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้ วยคุณสมบัติที่มีความสวยงาม
เสมือนไม้ ธรรมชาติ ทาให้ ผลิตภัณฑ์คอนวูดเป็ นตัวเลือกลาดับแรกในโครงการก่อสร้ างที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มากมาย และยัง
ได้ รับการยอมรับจากนักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ า รวมไปถึงกลุม่ เครื อข่ายโรงแรม และกลุม่ ร้ านอาหารจากต่างประเทศ
ในปี 2560 “คอนวูด” ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีตา่ ง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างอัตลักษณ์ให้ แก่ผลิตภัณฑ์คอนวูด
และสร้ างความแตกต่างในตลาด นอกจากนัน้ พีที คอนวูด อินโดนีเซีย ยังได้ จดั ให้ มีการอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ รู ับเหมา
ท้ องถิ่นซึ่งทาให้ เกิดการประยุกต์ใช้ ผลิตภัณฑ์คอนวูดกับงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น รวมทังได้
้ มีการเพิ่ มการกระจาย
สินค้ าผ่านช่องทางค้ าปลีก และห้ างสรรพสินค้ าสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์คอนวูดยังเป็ นส่วนหนึ่งของการออกแบบและนาไป
ผลิตเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ตามโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ และยังได้ รับการนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นเครื่ องใช้ ตกแต่งภายใน
บ้ านที่ให้ ความสวยงามและมีเอกลักษณ์
นับตังแต่
้ ที่ผลิตภัณฑ์คอนวูดได้ เข้ าสูต่ ลาดในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2555 ตราสินค้ า “คอนวูด” ได้ รับการตอบรับที่ดี
เรื่ อ ยมา โดยได้ รั บ รางวัล จาก Reader’s Choice และรางวัล ทางด้ านสถาปั ตยกรรมต่ า ง ๆ บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ต่ อ ยอด
ความสาเร็ จด้ วยการสร้ างการรับรู้ ตราสินค้ า “คอนวูด” เพื่อนาไปสู่ประสบการณ์ การใช้ งานผลิตภัณฑ์ และพัฒนาไปสู่
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ความภักดีต่อตราสินค้ าในที่สดุ ซึ่งในปั จจุบนั นอกจากการยอมรับของลูกค้ าภายในประเทศอินโดนีเซียแล้ ว ผลิตภัณฑ์
คอนวูดยังเป็ นที่ชื่นชอบของกลุม่ นักออกแบบต่างชาติอีกด้ วย
ในปี 2560 พีที คอนวูด อินโดนีเซีย ได้ รับรางวัลต่าง ๆ ได้ แก่ รางวัลผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยียอดเยี่ยมจาก
DOT Property Indonesia 2017 รางวัลระบบผนังยอดเยี่ยมจาก Bintang Home Award รางวัล Best Composite Panel
โดย IDEA Award 2015 และรางวัลผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการแนะนาจากมัณฑนากร โดย HDII 2014
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
3.1) กระบวนการจัดการและการผลิตในประเทศไทย
โรงงานคอนวูดในประเทศไทย ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสระบุรี รองรับได้ สามสายการผลิต รวมกาลังการผลิตทังสิ
้ ้น 135,000 ตันต่อ
ปี กระบวนการผลิตไม้ คอนวูดดาเนินการภายใต้ นโยบายอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล
ด้ านความเป็ นมิตรต่อ สิ่งแวดล้ อม ISO 14001:2004 การรับรองระบบมาตรฐานคุณ ภาพ ISO 9001:2015 การรับรอง
ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และผ่านการรับรองวัสดุก่อสร้ างที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อมจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Green Label Singapore)
3.2) กระบวนการจัดการและการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย
โรงงานคอนวูดในประเทศอินโดนีเซียได้ เปิ ดดาเนินงานและเริ่ มสายการผลิตแรกตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายนปี 2557 ทังนี
้ ้โรงงาน
คอนวูดสามารถรองรับได้ ถึงห้ าสายการผลิต เพื่อตอบสนองความต้ องการที่จะเติบโตขึ ้นภายในประเทศอินโดนีเซียและการ
ส่งออกไปยังระดับภูมิภาค ขันตอนการผลิ
้
ตของคอนวูดจะดาเนินการภายใต้ นโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมที่เข้ มงวด
โดยได้ รับ การรับ รองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี ้ การจัด การมาตรฐานสิ่งแวดล้ อม ISO14001:2015 ระบบบริ หารคุณ ภาพ
ISO9001:2008 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001: 2007 รวมทัง้ ได้ รับการยอมรับให้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมจากคณะกรรมการอาคารเขียวประเทศอินโดนีเซีย (Green Building Council
Indonesia)
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
คอนวูดตระหนักอยูเ่ สมอถึงการสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ที่ไม่เป็ นการทาลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม ด้ วยปรัชญาในการดาเนิน
ธุรกิจที่จะเป็ นผู้ผลิตสินค้ าสะอาด (Green Product) จึงเน้ นในเรื่ องการรักษาสมดุลของระบนิเวศวิทยา ด้ วยการนาความ
ร้ อน น ้า และเศษตัดกลับมาใช้ ในกระบวนการผลิต รวมทังการจั
้
ดการของเสียและฝุ่ นได้ ถูกรวบรวมและส่งไปกาจัดกับ
บริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทฯ อีกทัง้ คอนวูดยังเลือกใช้ เทคโนโลยีชนน
ั ้ าจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ที่ใช้ วตั ถุดิบที่ปราศจากสารพิษ
และมุ่งเน้ น การใช้ พ ลังงานและทรัพ ยากรธรรมชาติให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด ซึ่งเป็ นการช่วยลดปั ญ หามลภาวะเป็ นพิ ษ
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้ วย
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ดังนัน้ คอนวูดจึงได้ เลือกใช้ เทคโนโลยีชนน
ั ้ าจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ที่ใช้ วตั ถุดิบที่ปราศจากสารพิษ และมุง่ เน้ นการใช้
พลัง งานและทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ มี ป ระโยชน์ สูงสุด ซึ่ งเป็ นการช่ ว ยลดปั ญ หามลภาวะเป็ นพิ ษ เนื่ อ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอีกด้ วย
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด
บริ ษั ท อิน ทรี ดิจิตอล จากัด เป็ นบริ ษั ทในกลุ่มบริ ษัท ปูนซีเมนต์ น ครหลวง ก่อตัง้ เมื่อปี 2556 โดยให้ บริ การครบวงจร
ทางด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลแก่ ก ลุ่ม บริ ษั ท ปูน ซี เมนต์ น ครหลวง ทัง้ ภายในประเทศรวมถึ ง
ต่างประเทศ อาทิ บริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด และบริ ษัท สยาม
ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด และบริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด และในอนาคตบริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด มี
แผนงานที่จะขยายการให้ บริ การครอบคลุมไปถึงกลุม่ คูค่ ้ าภายนอกกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงด้ วย
โครงการอินทรี สมาร์ ท (INSEE SMART) ของบริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด ได้ รับสิทธิประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในการยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่ องจักร และยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลาห้ าปี สาหรับ
รายได้ จากกิจการพัฒนา Enterprise Software และ เทคโนโลยีดิจิทลั ซึง่ จะครบกาหนดอายุในปี 2564
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ปั จจุบนั บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด ได้ กลายเป็ นสานักงานระดับภูมิภาคที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจและให้ บริ การเสมือน
เป็ นคูค่ ิดให้ กบั บริ ษัทต่าง ๆ ของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทังหมดทั
้
งในและนอกประเทศ
้
รวมถึงคูค่ ้ า ในการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงโครงสร้ างพื ้นฐานและความปลอดภัยทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ออกแบบและพัฒนาใช้ ในองค์กร เพื่อทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถสร้ างความแตกต่างในด้ านการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในกลุม่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
2. การตลาดและการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการเป็ นพันธมิตรที่นา่ เชื่อถือและไว้ วางใจ ในการให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อเชื่อมต่อการดาเนินธุรกิจภายในกลุม่ บริ ษัทฯ รวมถึงเชื่อมต่อกับลูกค้ าและคู่ค้าเข้ าด้ วยกันแบบเรี ยลไทม์ ความมุ่งหวัง
ของบริ ษัทฯ คือการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางาน รวมไปถึงสร้ างความแตกต่างและความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง อันประกอบไปด้ วย
1) เป็ นผู้เชี่ ยวชาญด้ านเทคโนโลยีดิจิ ทัล เข้ าใจอย่างลึกซึง้ ถึงองค์ ป ระกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยี ดิจิ ทัล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นามาใช้ งานเพื่อให้ เหมาะสมกันมากที่สดุ กับบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงและผู้ที่
มีสว่ นเกี่ยวข้ อง เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ
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2) เป็ นเลิศในการให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลและให้ บริ การทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิ ทัลอย่างครบวงจร ด้ วยคุณ ภาพและมาตรฐานที่ สูงเที ย บเท่าระดับ โลก เพื่ อ ให้ เกิ ดความพึงพอใจสูงสุดของ
ผู้ใช้ บริ การ
3) สร้ างองค์ กรอัจฉริ ยะที่มีการขับเคลื่อนจากภายใน การนาระบบที่เป็ นการเชื่อมต่อถึงกันทัง้ หมดตัง้ แต่ต้ นทางถึง
ปลายทางมาให้ บริ การ เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีที่สดุ และเสริ มสร้ างประสิทธิภาพให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
4) ความเข้ มแข็งของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บริ ษัทฯ จะเสริ มสร้ างพลังจากทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของกลุม่ บริ ษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ในการเป็ นผู้นาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั ด้ วยกระบวนการทางานที่ดีที่สดุ
เพื่อการพัฒนาในอนาคตอย่างยัง่ ยืน
5) เป็ นศูนย์ ก ลางระดับ ภูมิภาคทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิ ทัล บริ ษั ทฯ ได้ ท าการปรับ ตัวและ
เสริ มสร้ างศักยภาพของบุคลากรและองค์กร โดยให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อรองรับ
การเติบโตของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่ขยายธุรกิจออกไปสูภ่ มู ิภาค
ปั จจุบนั รัฐบาลไทยให้ การสนับสนุนนโยบายด้ านเศรษฐกิจยุคดิจิทลั และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งตลาดและรู ปแบบ
ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้ วยความก้ าวหน้ าของระบบดิจิทลั ทางกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ ตระหนัก
ถึงความสาคัญและเริ่ มกระบวนการปรับเปลีย่ นองค์กรเพื่อนาเทคโนโลยีดิจิทลั ที่เหมาะสมมาใช้ ในการปรับปรุงการดาเนิน
ธุรกิจและมุง่ สูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด ได้ ทาการคัดเลือกระบบซึง่ หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ที่ดีที่สดุ และยอมรับ
กันอย่างแพร่ หลายทัว่ โลก โดยระบบที่จะนามาออกแบบและพัฒนาใช้ งานในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทังหมดนั
้
น้
ต้ องสามารถตอบโจทย์ของความต้ องการในอนาคตและรองรับเทคโนโลยีดิจิทลั ได้ ทางบริ ษัทฯ ได้ ทาการออกแบบและ
พัฒนาระบบโดยบุคลากรส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ ร่วมกับบริ ษัทคู่ค้าที่เป็ นเจ้ าของระบบและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ นนั ้ ๆ โดย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทังหมดได้
้
ทาการติดตังอยู
้ ใ่ นระบบปฏิบตั ิการคลาวด์ทงที
ั ้ ่เป็ นของส่วนตัวและส่วนรวม
3.1) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
การให้ บริ การของบริ ษัทฯ ไม่ได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงด้ านธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาดหลักของบริ ษัทฯ นัน้ มุง่ ไปที่การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเน้ นการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย
ในรู ปแบบการเจาะตลาดและสร้ างเครื อข่ายเพื่อครอบคลุมลูกค้ าและผู้บริ โภคแต่ละกลุ่ม โดยช่องทางการจัดจาหน่าย
ปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ นันเป็
้ นกลุม่ ตัวแทนจาหน่ายปูนซีเมนต์แบบดังเดิ
้ มและการขายตรงไปยังผู้ผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จและ
บริ ษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ต นอกจากช่องทางดังกล่าวบริ ษัทในกลุม่ ยังได้ กลายเป็ นอีกปั จจัยหลักในการผลักดันการ
เติบโตที่สร้ างความเปลีย่ นแปลงในธุรกิจวัสดุก่อสร้ างอย่างมีนยั สาคัญ
การเปลี่ยนรูปแบบกลยุทธ์ โดยผ่านทางความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพนัน้ ได้ กลายเป็ นแรงผลักดันหลัก ของ
บริ ษัทฯ ที่จะเพิ่มพันธสัญญาในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ และประสิทธิภาพในการจัดจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ ค่คู ้ าของบริ ษัทฯ และความสามารถในการกระจายสินค้ าสูต่ ลาดแข็งแกร่งขึ ้น จึงทาให้ เพิ่มโอกาสและความสามารถใน
การแข่งขันนัน่ เอง
กลยุทธ์ใหม่นี ้จะเริ่ มต้ นจากการแบ่งกลุม่ ตลาดใหม่เพื่อทาให้ บริ ษัทฯ สามารถนาเสนอทางออกที่ตอบสนองความต้ องการ
ของตลาดและนาเสนอคุณค่าถึงผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ สงู สุด รู ปแบบทางธุรกิจที่ได้ รับการพัฒนาแล้ วจะจับแนวโน้ มตลาดที่
เปลี่ ย นไปและสนับ สนุ น การเติ บ โตของคู่ ค้ า นอกจากนี ก้ ลุ่ม บริ ษั ท ปู น ซี เมนต์ น ครห ลวง ยัง ได้ มุ่ ง เน้ นการพัฒ นา
ความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดได้ อย่างเหมาะสมอีกด้ วย
เนื่องด้ วยมีโอกาสในด้ านการก่อสร้ างในประเทศเมียนมาและลาว ซึ่งส่งผลให้ มีอปุ สงค์ของปูนซีเมนต์เพิ่งสูงขึ ้นในประเทศ
เพื่อนบ้ าน อย่างไรก็ตามจานวนของผู้เล่นในกิจการปูนซีเมนต์ในกลุม่ ประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ ้น ซึ่งส่งผลให้ มีการแข่งขันที่
สูงขึ ้น ดังนัน้ กลยุทธ์หลักสาหรับตลาดส่งออกคือ การส่งเสริ มการรับรู้ในตราสินค้ าของบริ ษัทฯ การเตรี ยมความพร้ อมของ
กาลังการผลิตและเสริ มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อปุ ทานเพื่อป้องกันการเจาะตลาดของคูแ่ ข่ง
3.2 ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม
ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมนับเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
เช่น การถูก ระงับ ใบอนุญ าตประกอบกิ จการและเสีย ค่าปรับ จากการปฏิบัติไม่สอดคล้ องกับ กฎหมายและมาตรฐาน
การเกิดข้ อร้ องเรี ยนจากชุมชน การเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ องค์กร การขาดโอกาสทางการแข่งขันในตลาดที่มีการ
กาหนดมาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคม รวมถึงการขาดความไว้ วางใจจากนักลงทุน
ทังนี
้ ้กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในประเด็ นดังกล่าวจึงได้ นาหลักการและแนวทางการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนมาประยุกต์ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ มีการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายจากผลการประเมินความสมดุล
ระหว่างเศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้ อม หรื อที่เรี ยกว่า “แผนงานด้ านพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SCCC Group Company
SD Roadmap)” ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานและวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ้ทางบริ ษัทฯ ยังได้ นาระบบ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้ รับการยอมรับทังในระดั
้
บประเทศและสากลมาใช้ ในการควบคุม กากับดูแลสิ่งแวดล้ อมและสังคม
อาทิ Environmental Management System (ISO14001:2015), Cement Sustainability Initiative (CSI), Environmental
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Product Declarations (EPD), Environmental Product Declarations (EPD), Environmental, Social, and Governance
(ESG), Green Industry (GI), Corporate Social Responsibility (CSR), และ Creating Share Value (CSV) เป็ นต้ น
3.3 ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติงาน
ความเสีย่ งทางด้ านพลังงานและการจัดหาวัตถุดิบ
ต้ นทุนทางด้ านเชื ้อเพลิงและไฟฟ้ าถือเป็ นต้ นทุนที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจปูนซีเมนต์ คิดเป็ นสัดส่วนสูงกว่าร้ อยละ 70
ของต้ นทุนการผลิตทังหมด
้
ตังแต่
้ ช่วงต้ นปี 2560 ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ ้น และมีแนวโน้ มปรับตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
มี ปั จ จัย หลัก มาจากความผัน ผวนของอุป สงค์ ในตลาดโลก อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ยัง สรรหาถ่ า นหิ น จากแหล่ง อื่ น
นอกเหนือจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย และออสเตรเลียเพื่อกระจายความเสี่ยงของการขาดแคลนแหล่งพลังงานและ
บริ หารต้ นทุน ส่วนต้ นทุนด้ านไฟฟ้ าเป็ นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานที่ได้ รับความสนใจ ด้ วยอัตราค่าไฟฟ้ าในปี ที่ผ่านมามีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ จึงได้ เร่งรัดโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการลดต้ นทุนด้ านพลังงานไฟฟ้ า อาทิ โครงการนาลมร้ อนที่เหลือ
ใช้ จากการผลิตกลับมาหมุนเวียนใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแผนติดตัง้
แล้ วเสร็ จและเริ่ มผลิตกระแสไฟฟ้ าภายในปี 2561 ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ยังให้ ความสนใจกับเชือ้ เพลิงทดแทนเช่น พลังงานมวล
ชีวภาพอื่น ๆ อีกด้ วย
ต้ นทุนทางด้ านวัตถุดิบถือเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ในการผลิตปูนซีเมนต์ และจะเห็นได้ ว่าแนวโน้ มตังแต่
้ กลางปี 2559 เป็ นต้ นมา
ราคาวัตถุดิบเริ่ มมีการขยับตัวสูงขึ ้นไม่ว่าจะเป็ นยิปซัม ดิน หินปูน เป็ นต้ น อันเนื่องมาจากราคาน ้ามันดีเซลที่เป็ นวัตถุดิบ
หลักในการทาเหมืองมีการปรับตัวสูงขึ ้น ดังนันการจั
้
ดหาวัตถุดิบทดแทนจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งในการลดต้ นทุนการผลิต
แต่สงิ่ ที่ต้องคานึงถึงเป็ นปั จจัยอันดับต้ น ๆ คือคุณภาพของสินค้ าที่สง่ มอบให้ กบั ลูกค้ าต้ องเหมือนเดิมหรื อดีกว่าเดิม ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ขายเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาวัตถุดิบให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดียิ่งขึ ้น รวมทัง้
การทาโครงการในรู ปแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่ วมกับทางผู้ขายเพื่อช่วยในการปรับปรุ งกระบวนผลิตให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น
ก็จะมีสว่ นช่วยในการลดความเสีย่ งจากต้ นทุนได้ เช่นเดียวกัน
ความเสีย่ งด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยจากการทางาน และโรคที่อาจจะเกิดจากการทางาน สามารถควบคุมและ
ป้องกันได้ บริ ษัทฯ จึงมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนด และมาตรฐานการทางานที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดยมีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของบุคลากร การจัดเตรี ยมทรัพยากรและวิธีการทางานที่เหมาะสม รวมทัง้
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและขจัดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
การดาเนินการด้ านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ให้ องค์กรปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและสร้ างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยที่พึ่งพากันได้ จึงได้ เน้ นไปที่การจัดทาฐานข้ อมูลการฝึ กอบรมสาหรับพนักงานและผู้รับเหมา การจัดทาความ
จาเป็ นในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้ านความปลอดภัยตามตาแหน่งงาน การขึ ้นทะเบียนเป็ นสถานประกอบการ
ฝึ กอบรมการทางานในสถานที่อบั อากาศ การจัดทาระบบ OH&S Green Pyramid และการตรวจสอบระบบต่าง ๆ เป็ นต้ น
ทัง้ นี เ้ พื่ อ พัฒ นาให้ ระบบความปลอดภัย และอาชี ว อนามัย ในพื น้ ที่ กิ จ การสระบุรีมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึน้ จนบรรลุถึ ง
วัตถุประสงค์ “อุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์”
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3.4 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทังการน
้
าเข้ าและส่งออก ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงดาเนินการจัดการความเสีย่ ง
ด้ วยวิธี Natural Hedge ระหว่างมูลค่าของวัตถุดบิ และเครื่ องจักรนาเข้ าและรายได้ จากการส่งออกเป็ นนโยบายหลักในการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ความเสี่ยงส่วนที่เหลือบริ หารด้ วยการตกลงกับคู่ค้าเพื่อรับหรื อ
จ่ายเงินตรงต่างประเทศตามสกุลเงินของท้ องถิ่นในระดับที่เหมาะสมรวมถึงใช้ เครื่ องมือทางการเงินต่าง ๆ อาทิ การซื ้อขาย
อัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้ า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีเงินกู้เป็ นสกุลบาทเป็ นหลักและสนับสนุนให้ บริ ษัทย่อยในต่างประเทศกู้ยืมเงิน
เป็ นสกุลเงินท้ องถิ่นเพื่อให้ สอดคล้ องกับรายรับจากการดาเนินงานปกติ บริ ษัทฯคาดว่าจะได้ รับเงินปั นผลเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิ นตราต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน บริ ษัท ฯ
จึงพิจารณานาเครื่ องมือทางการเงินต่าง ๆ อาทิ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (forwards) ตราสารสิทธิ (options) มาใช้ ประกอบ
เพื่อบริ หารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการดาเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอัตราดอกเบี ้ย อาทิ เงินฝากธนาคาร การเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อระยะสัน้
สินเชื่อระยะยาว และหุ้นกู้ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงดาเนินการบริ หารสัดส่วนของอัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว
ให้ เกิ ดความสมดุล เพื่ อลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ย้ อย่างไรก็ ดี บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อยมี
สินทรัพย์ ทางการเงิ นและหนี ส้ ินที่มี ภาระดอกเบี ย้ ในรู ปแบบของอัตราดอกเบี ย้ แบบคงที่ และอัตราดอกเบี ย้ แบบลอยตัวซึ่ง
ใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยในตลาดการเงินโดยอาจกล่าวได้ วา่ ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยนันอยู
้ ใ่ นระดับต่า
ความเสีย่ งด้ านเครดิต
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิตในส่วนของลูกหนี ้การค้ าของกิจการ ดังนัน้ บริ ษัทฯ
จึงบริ หารจัดการโดยการควบคุมการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายด้ านเครดิตและใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ อาทิ การวาง
หนังสือค า้ ประกัน จากธนาคาร การใช้ เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต การท าประกัน สัญ ญาการค้ า รวมถึ งการประเมิ น ความ
น่าเชื่อถือของลูกหนี ้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ากลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์ นครหลวงมีสภาพคล่อ งที่เพียงพอ ฝ่ ายการเงินของบริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามและ
ประเมินสภาพคล่องของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับเงินสารองรวมถึงการจัดเตรี ยมวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินให้ เพียงพอต่อการชาระเงินตามภาระผูกพันต่าง ๆ และป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสดที่
อาจจะเกิดขึ ้น
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
4.1 สินทรัพย์ ถาวรหลัก
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ ในการดาเนินปกติธุรกิจขององค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้ านบาท)
ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์
ทีด่ ิน, แหล่งแร่ และต้ นทุนในการฟื ้นฟูสภาพเหมือง

เป็ นเจ้ าของ

อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

บมจ. ปูนซีเมนต์
นครหลวง
1,079

อื่ นๆ

รวม

1,537

2,616

2,580

6,739

9,319

เป็ นเจ้ าของ

7,692

11,007

18,699

เครื่ องตกแต่งติดตั ้งและเครื่ องใช้ สานักงาน

เป็ นเจ้ าของ

395

314

709

ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

584

317

901

สินทรั พย์ ระหว่างก่อสร้ างและติดตั ้ง

เป็ นเจ้ าของ

2,761

2,458

5,219

15,091

22,372

37,463

รวมที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
หมายเหตุ : สินทรั พย์ ถาวรหลักไม่มภี าระผูกพัน (ติดจานอง)

4.2 สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
(หน่วย: ล้ านบาท)
ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์
ค่าสัมปทานเหมืองแร่

เป็ นเจ้ าของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เป็ นเจ้ าของ

ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า

บมจ. ปูนซีเมนต์
นครหลวง
1,723

อื่ นๆ

รวม
139

1,862

55

1,212

1,267

เป็ นเจ้ าของ

-

92

92

ตราผลิตภัณฑ์

เป็ นเจ้ าของ

-

3,551

3,551

สิทธิ ในการใช้

เป็ นเจ้ าของ

-

3,897

3,897

สินทรั พย์ ไม่มตี วั ตนอืน่

เป็ นเจ้ าของ

120

124

244

สินทรั พย์ ไม่มตี วั ตนระหว่างพัฒนา

เป็ นเจ้ าของ

220

353

573

2,118

9,368

11,486

รวมสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
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บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย มี เครื่ องหมายการค้ า และสิทธิ ตามประทานบัต รสาหรั บ ท าเหมื องแร่ หิ น ดิน ดานและหิ น ปูน
(เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์) ในอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เหมืองหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง) ในอาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี เหมืองแร่ยิปซัม่ ในอาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เหมืองหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์) ในอาเภอ
พุทธาลัม ประเทศศรี ลงั กา และใบอนุญาตโรงงานสาหรับการโม่ บด ย่อยหิน ในอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และสิทธิ
การเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดชลบุรี เพื่อกาจัดกากอุตสาหกรรมและจาหน่ายเชื ้อเพลิงและวัสดุทดแทน
และสิทธิในการใช้ ที่ดินสาหรับการดาเนินงานตามปกติของกิจการ ในอาเภอหญ่าแบ่ จังหวัดโฮจิมินห์ และอาเภอเญินแจ็ก
จังหวัดด่งนาย ประเทศเวียดนาม
รายละเอียดประทานบัตรเหมืองแร่ ของบริษัทที่ใช้ ประโยชน์ ในปั จจุบัน
เจ้ าของใบอนุญาต
สัมปทาน

สถานที่ตงั ้

ชนิดแร่

จานวน
ประทานบัตร
(ฉบับ)

เนื ้อที่
(ไร่)

บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จ.นครราชสีมา ดินซีเมนต์
เพือ่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1

126-1-99

จ.นครราชสีมา ดินซีเมนต์
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

2

409-2-32

จ.สระบุรี

ดินซีเมนต์
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

2

บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จ.สระบุรี

หินปูนและหินดินดาน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

จ.สระบุรี

อายุ
ปี ที่ใบอนุญาต
ประทานบัตร
สิ ้นอายุ
ที่เหลืออยู่
(ปี )
4
2565
19

2580

68

4

2565

20

4420-3-02

12

2573

หินปูนและหินดินดาน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1

229-0-72

11

2572

จ.สระบุรี

หินปูนและหินดินดาน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

11

2261-1-90

1 ปี 4 เดือน

2562

จ.สระบุรี

หินปูนและหินดินดาน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1

285-0-78

4 เดือน

2561

จ.สระบุรี

หินปูนและหินดินดาน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1

285-3-00

-

2560

จ.นครสวรรค์

ยิปซัม่

2

585-0-82

4

2565

จ.ลาปาง

หินปูนและดินดาน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

6

1627-2-00

3

2564

จ.สุพรรณบุรี

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง

1

293-1-15

-

2559

จ.สุพรรณบุรี

หินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง

1

299-2-92

3

2564
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
5.1 คดีซงึ่ อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ ้นปี บัญชี 2560
- ไม่มี 5.2 คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
- ไม่มี 5.3 คดีที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย
- ไม่มี -
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
1) ชื่อ สถำนที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษัท โทรศัพท์ โทรสำร เว็บไซต์ จำนวนและชนิดของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ชื่อบริ ษัท

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อ

SCCC

ทะเบียนเลขที่

0107536001346 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 208)

ประเภทธุรกิจ

อุตสำหกรรมผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์

สำนักงำนใหญ่

อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10-12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย

โรงงำน

โรงงำน 1 และโรงงำน 3 เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 9 ถนนมิตรภำพ
กิโลเมตรที่ 129 ตำบลทับกวำง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย
โรงงำน 2 เลขที่ 219 หมูท่ ี่ 5 ถนนมิตรภำพ
กิโลเมตรที่ 131 ตำบลทับกวำง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย
โรงเตรี ยมเชือ้ เพลิงผสม (AFR Platform) เลขที่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรที่ 133
ตำบลทับกวำง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย

โทรศัพท์

+ 66 2 797 7000

โทรสำร

+ 66 2 797 7001 – 2

เว็บไซต์

http://www.siamcitycement.com

จำนวนและชนิด
หุ้นสำมัญจำนวน 298,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท
ของหุ้นที่จำหน่ำย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
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2) ชื่อ สถำนที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสำร จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
นิติบุคคลที่บริ ษัทถื อหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของนิติบุคคลนัน้ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

ชื่อและข้ อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท นครหลวงคอนกรี ต จำกัด
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7555
โทรสำร + 66 2 797 7005
บริษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก จำกัด
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000
โทรสำร + 66 2 797 7001-2

จำนวนหุ้นสำมัญ
ทุนจดทะเบียน ที่ออกจำหน่ ำย
(ล้ ำนบำท)
(ล้ ำนหุ้น)

สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
โดยตรง
(ร้ อยละ)

คอนกรี ตผสมเสร็ จและหินทรำย

2,500

25

100.00

ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบำ

500

5

100.00

บริษัท คอนวูด จำกัด
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7444
โทรสำร + 66 2 797 7004
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000
โทรสำร + 66 2 797 7001-2

วัสดุก่อสร้ ำง

300

3

100.00

กำจัดกำกอุตสำหกรรมและจำหน่ำย
เชื ้อเพลิง และวัสดุทดแทนและบริ กำร
ทำควำมสะอำดสำหรับอุตสำหกรรม

400

4

100.00

บริษัท สยำมซิตี ้ พำวเวอร์ จำกัด
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 – 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000
โทรสำร + 66 2 797 7001-2

ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้ อนทิ ้ง

2,000

20

100.00

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
อำคำรชินวัตรทำวเวอร์ 3 ชัน้ 32
เลขที่ 1010 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000

ให้ บริ กำรด้ ำนเทคนิค กำรจัดกำรและ
พัฒนำระบบข้ อมูล

700

7

100.00
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ชื่อและข้ อมูลบริษัท

ผลิตปูนซีเมนต์

701

7.01

สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
โดยตรง
(ร้ อยละ)
100.00

ขำยปูนซีเมนต์

10

1

100.00

ผลิตปูนซีเมนต์

2,800
ล้ ำนตำกำ

48.74

100.00

ผลิตปูนซีเมนต์

1,663 ล้ ำน
ศรี ลงั กำรู ปี

166

98.95

ผลิตปูนซีเมนต์

3,030.4
พันล้ ำนดอง

ไม่ได้ แบ่งส่วนของ
ทุนแล้ วออกเป็ นหุ้น

65.00

ถ่ำนหิน

525

525

44.99

เอทำนอล

1,000

1,000

4.72

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จำกัด
1910 อำคำรอีเลคโทรลักซ์ ชัน้ 12 โซนบี
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง
กรุ งเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 365 9510
โทรสำร +66 2 0250 718
บริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จำกัด
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 – 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000
โทรสำร + 66 2 797 7001-2
บริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด
75, Suhrawardi Avenue, Block-K, Dhaka-1212,
Dhaka, Bangladesh
โทรศัพท์ +88-09609011200
บริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด
413, R.A .De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka
โทรศัพท์+ 94 11 7 800800
บริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด
9th – 10th floor, Ruby Tower
81 -85 Ham Nghi st, Dist 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์ +84 8 3914 9000
โทรสำร +84 8 3914 9001
บริษัท ลำนนำ รี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
888/99 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชัน้ 9
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 253 8080
โทรสำร +66 2 253 5014, 66 2 253 6822
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ย่ ี จำกัด (มหำชน)
888/114 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชัน้ 11
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 627 3890-94 , + 66 2 255 4380-84
โทรสำร + 66 2 627 3889
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จำนวนหุ้นสำมัญ
ทุนจดทะเบียน ที่ออกจำหน่ ำย
(ล้ ำนบำท)
(ล้ ำนหุ้น)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

ชื่อและข้ อมูลบริษัท

ซีเมนต์

150 ล้ ำน
เหรี ยญสหรัฐ

0.075

สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
โดยตรง
(ร้ อยละ)
40.00

วัสดุก่อสร้ ำง

78.3 ล้ ำน
เหรี ยญสหรัฐ

78

100.00

จำหน่ำยปูนซีเมนต์

1,460 ล้ ำน
ศรี ลงั กำรู ปี

146

100.00

จำหน่ำยปูนซีเมนต์

48 ล้ ำน
ศรี ลงั กำรู ปี

4.8

90.00

ผลิตปูนซีเมนต์

812.1
พันล้ ำนดอง

812.1

100.00

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์

บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอร์ เรชั่น
ANINA Building, No. 240, Street 271,
Sangkat Boeung Tumpun,
Khan Mean chey, Phnom Penh, Cambodia
โทรศัพท์ +855 23 216 380
โทรสำร +855 23 215 749
ถือหุ้นโดยบริษัท คอนวูด จำกัด
พีที คอนวูด อินโดนีเซีย
Menara Jamsostek, North Tower,
15th Floor, Jl. Jenderal Gotot Subroto No. 38
South Jakarta 12930, Indonesia
โทรศัพท์ +62 21 5296 2146
โทรสำร +62 21 5296 2147
ถือหุ้นโดยบริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด
บริษัท เอสซีซีซี กอลล์ ซีเมนต์ เทอร์ มนิ อล (ไพรเวท)
จำกัด
413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka
โทรศัพท์ +94 11 7 800800
บริษัท มหำเวลี มำรี น ซีเมนต์ (ไพรเวท) จำกัด
413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka
โทรศัพท์+ 94 11 7 800800
ถือหุ้นโดยบริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด
บริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ เญินแจ๊ ก จำกัด
9th – 10th floor, Ruby Tower
81 -85 Ham Nghi st, Dist 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์ +84 8 3914 9000
โทรสำร +84 8 3914 9001
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จำนวนหุ้นสำมัญ
ทุนจดทะเบียน ที่ออกจำหน่ ำย
(ล้ ำนบำท)
(ล้ ำนหุ้น)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

3) ชื่อ สถำนที่ตงั ้ โทรศัพท์ โทรสำรของบุคคลอ้ ำงอิงอื่น ๆ
นำยทะเบียนหุ้น

นำยทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 009 9000
โทรสำร +66 2 009 9991
Call Center+66 2 009 9999
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10120
โทรศัพท์ + 66 2 296 4494
โทรสำร + 66 2 683 1389
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10900
โทรศัพท์ + 66 2 230 5449
โทรสำร + 66 2 266 9779
ธนำคำรกรุ งศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10120
โทรศัพท์ + 66 2 296 4494
โทรสำร + 66 2 683 1389
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
333 ถนนสีลม บำงรัก
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10500
โทรศัพท์ + 66 2 231 4333
โทรสำร + 66 2 231 4742
นำงสรินดำ หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ใบอนุญำตเลขที่ 4799
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10110
โทรศัพท์ + 66 2 264 0773
โทรสำร + 66 2 264 0789 - 90
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
(1) บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 2,980,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ ว 2,980,000,000 บาท
เป็ นหุ้นสามัญ 298,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสทิ ธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี7.2 ผู้ถอื หุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 25601 มีดงั นี ้
เลขที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท ซันไรส์ อีคิวตี ้ จากัด3
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED3
บริ ษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด3
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด4
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึง่ โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึง่ โดย บลจ. กรุงไทยจากัด (มหาชน)
นางศศิธร รัตนรักษ์
CHASE NOMINEES LIMITED
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์
THE BANK OF NEW YORK MELLON
กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยาว
น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์
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จานวนหุ้นที่ถอื
105,587,726
76,107,368
28,091,034
7,877,717
4,690,600
4,414,712
3,010,399
3,010,399
2,734,639
2,665,013
2,554,756
1,907,864
1,865,404
1,834,497
1,672,200
1,562,695
1,500,000

ร้ อยละ2
35.43
25.54
9.43
2.64
2.04
1.48
1.01
1.01
0.92
0.89
0.86
0.64
0.63
0.62
0.56
0.52
0.50

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

(2) สัดส่วนการถือหุ้น
เลขที่
1. กลุม่ รัตนรักษ์
2. กลุม่ จาร์ ดีน
3. ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม

ชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้นที่ถอื
143,997,887
76,107,368
77,894,745
298,000,000

ร้ อยละ2
48.32
25.54
26.14
100.00

หมายเหตุ
1. บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และในระหว่างปี ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันได้ จาก www.siamcitycement.com
หัวข้ อข้ อมูลนักลงทุน
2. การคานวณสัดส่วนของการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดงั กล่าวคานวณจากจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 298,000,000
หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น 10 บาท โดยมีข้อจากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้ าว (Foreign Limit) ร้ อยละ 49 ซึง่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560
มีสดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้ าวคิดเป็ นร้ อยละ 34.89
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด เป็ นผู้ถือหุ้นทางทะเบียนและตามกฎหมาย ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
(Non-Voting Depository Receipt – NDVR) จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้เว้ นแต่เป็ นกรณีที่เรียกประชุมเพื่อพิจารณาการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ข้ อมูลนักลงทุนใน บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด สามารถ
ดูได้ ที่เว็บไซต์ www.set.or.th
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

7.3 การออกหลักทรัพย์ ของบริษัท
• หลักทรัพย์ ประเภทหนี:้

อายุของหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ชุดที่ 1
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด
4 ปี
4 พันล้ านบาท

ชุดที่ 2
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด
7 ปี
2 พันล้ านบาท

ชุดที่ 3
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด
8 ปี
2 พันล้ านบาท

ชุดที่ 4
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด
10 ปี
2 พันล้ านบาท

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

4 ล้ านหน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
14 มิถนุ ายน 2556
14 มิถนุ ายน 2560
ร้ อยละ 3.79 ต่อปี
A

2 ล้ านหน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
14 มิถนุ ายน 2556
14 มิถนุ ายน 2563
ร้ อยละ 4.30 ต่อปี
A

2 ล้ านหน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
29 เมษายน 2559
29 เมษายน 2567
ร้ อยละ 2.46 ต่อปี
A

2 ล้ านหน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
29 เมษายน 2559
29 เมษายน 2569
ร้ อยละ 2.70 ต่อปี
A

อายุของหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ชุดที่ 5
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด
3 ปี
1 พันล้ านบาท

ชุดที่ 6
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด
7 ปี
2.5 พันล้ านบาท

ชุดที่ 7
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด
10 ปี
5 พันล้ านบาท

ชุดที่ 8
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด
12 ปี
4.5 พันล้ านบาท

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

1 ล้ านหน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2563
ร้ อยละ 2.49 ต่อปี
A

2.5 ล้ านหน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2567
ร้ อยละ 3.65 ต่อปี
A

5 ล้ านหน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2570
ร้ อยละ 4.08 ต่อปี
A

4.5 ล้ านหน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2572
ร้ อยละ 4.26 ต่อปี
A

ประเภทหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้
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• หลักทรัพย์ ประเภททุน:
หุ้นจดทะเบียน
หุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว
หุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วและถืออยูโ่ ดยผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ 298 ล้ านหุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 298 ล้ านหุ้น
หุ้นสามัญ 298 ล้ านหุ้น

• หลักทรัพย์ อนุพนั ธ์ :
ไม่มี
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
"บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยในอัตราร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีสถานะทางการเงิน
ไม่ดี คณะกรรมการบริ ษัทอาจเสนอจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่ต่ากว่า ตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนันได้
้ "
คาอธิบาย:
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลนี ้ ได้ ผา่ นการอนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 17 เมื่อ 9 เมษายน 2553 ซึง่ เป็ น
นโยบายที่กาหนดไว้ เป็ นหลักการเบื ้องต้ น อย่างไรก็ตามในการเสนอจานวนเงินปั นผลเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ินี ้ บริ ษัทต้ อง
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายได้ กาหนดว่าการจ่ายเงิ นปั นผลต้ องจ่ายจากกาไรสุทธิ ของบริ ษัทตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ดังนัน้ หากกาไรสุทธิ ของบริ ษัทมีน้อยหรื อไม่มีกาไร การเสนอจ่ายเงินปั นผลก็ ต้อง
พิจารณาให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์นนด้
ั ้ วย
ระหว่างปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลดังต่อไปนี ้
ปี 2560 บริษัทจ่ ายเงินปั นผล หุ้นละ 10 บาท
- คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 จานวน 6.00 บาทต่อหุ้น
- คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับครึ่งหลังของปี 2560
ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 จานวน 4.00 บาทต่อหุ้น
- บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลรวม 2,980 ล้ านบาท อยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 151.7
ปี 2559 บริษัทจ่ ายเงินปั นผล หุ้นละ 15 บาท
- คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จานวน 8.00 บาทต่อหุ้น
- คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับครึ่งหลังของปี 2559
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 จานวน 7.00 บาทต่อหุ้น
- บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลรวม 3,450 ล้ านบาท อยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 91.9
ปี 2558 บริษัทจ่ ายเงินปั นผล หุ้นละ 15 บาท
- คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จานวน 8.00 บาทต่อหุ้น
- ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับครึ่งหลังของปี 2558 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 จานวน 7.00 บาทต่อหุ้น
- บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลรวม 3,450 ล้ านบาท อยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 78.0
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย ซึง่ จะพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษั ท นั น้ และต้ องด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อง และบริ ษั ท ย่ อ ย
อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวเมื่อคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ามีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้
การจ่ายเงินปั นผลทุกครัง้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรเงินทุนสารองไว้ ตามกฎหมายอย่างน้ อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกาไรสุทธิ ซึ่ง
บริ ษัททามาหาได้ จากกิจการของบริ ษัท จนกว่าทุนสารองนันจะมี
้
จานวนถึงหนึ่งในสิบของจานวนทุนของบริ ษัท ฯ หรื อ
มากกว่านัน้
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างการจัดการของ บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย คณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ซึ่งได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการ
้
ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 11 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 13 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 12 คน ดังนี ้
• กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 11 คน
• กรรมการ 4 คน เป็ นกรรมการอิสระ (คิดเป็ นร้ อยละ 33 ของคณะกรรมการบริ ษัท);
• กรรมการอิสระ 3 คน เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ;
• กรรมการ 4 คน เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย
่ ง และกากับดูแลกิจการ; และ
• กรรมการ 5 คน เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
• กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร 1 คน ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
• รายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท ได้ แก่ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ นายชัชชน รัตนรักษ์ นายวันชัย โตสมบุญ
และนายศิวะ มหาสันทนะ สองในสีค่ นลงลายชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท เพื่อทาการผูกพันบริ ษัท
โครงสร้ างการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานกรรมการ
2. นายชัชชน รัตนรักษ์
กรรมการ
3. นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ
4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการ
5. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
กรรมการ
6. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ ้ง
กรรมการ
7. นายเต็ง เว อัน เอเดรียน
กรรมการ
8. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์
กรรมการอิสระ
9. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
กรรมการอิสระ
10. นายประดาป พิบลู สงคราม
กรรมการอิสระ
11. นายชรินทร์ สัจจญาณ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
12. นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
(เลขานุการบริษัท ได้ แก่ นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ Head of Legal)
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดาป พิบลู สงคราม
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชรินทร์ สัจจญาณ
กรรมการตรวจสอบ
(เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ แก่ นางชฎาภรณ์ ฐิ ติสวัสดิ์ Head of Internal Audit)
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการ
1. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
ประธาน
2. นายชรินทร์ สัจจญาณ
กรรมการ
3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการ
4. นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ
(เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการได้ แก่ นายประเสริฐ กสิกิจสกุลผล Head of Compliance & Group OH&S)
คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธาน
2. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์
กรรมการ
3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการ
4. นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ
5. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ ้ง
กรรมการ
(เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ แก่ นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร)
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จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละรายเข้ าประชุมในปี 2560 มีดงั นี ้
รายชื่อคณะกรรมการ

กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ*/1
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
นายชัชชน รัตนรักษ์
นายวันชัย โตสมบุญ
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ ้ง
นายเต็ง เว อัน เอเดรียน*/2
ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
นายประดาป พิบลู สงคราม
นายชรินทร์ สัจจญาณ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
นายศิวะ มหาสันทนะ

จานวนครั ง้ ที่มาประชุม / จานวนครัง้ ที่มีการประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหา
บริษัท
ตรวจสอบ
ความเสี่ยงและกากับ
และค่ าตอบแทน
ดูแลกิจการ

หมายเหตุ

2/2
7/8
7/8
8/8
8/8
8/8
5/8
4/5
5/8
8/8
7/8
8/8

15/15
15/15
15/15

2/2
5/5
5/5
5/5
-

5/5
5/5
5/5
4/5

3/3

4/5
-

-

8/8

-

-

-

-

*ดารงตาแหน่งไม่เต็มปี
หมายเหตุ
1.
2.

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และไม่ประสงค์ตอ่ วาระการเป็ นกรรมการ
นายเต็ง เว อัน เอเดรี ยน ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทนนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ในที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
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8.2

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 6 คน ดังรายนามคณะผู้บริ หารต่อไปนี ้
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1. นายศิวะ มหาสันทนะ
2. นายจันดานา ลิยานาเก
3. นายมนตรี นิธิกลุ
4. นายอมรศักดิ์ โตรส
6. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส
5. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและการควบคุม
รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย
รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี
(แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
รองประธานอาวุโส สายงานการจัดส่งสินค้ า
รองประธานอาวุโส สายงานการบริ หารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร
(แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)

จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่ผ้ บู ริ หารแต่ละรายเข้ าประชุมในปี 2560 มีดงั นี ้
รายชื่อคณะผู้บริ หาร

ตาแหน่ ง

นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
นายจันดานา ลิยานาเก
รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและการควบคุม
นายมนตรี นิธิกลุ
รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย
นายอมรศักดิ์ โตรส
รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี
นายพอล โจเซฟ เฮย์ส
รองประธานอาวุโส สายงานการจัดส่งสินค้ า
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร
(เลขานุการคณะผู้บริหารได้ แก่ นายสรวุฒิ พันธุ์สวุ รรณนาคี, BRM, Strategic Planning Manager)
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8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังนายวุ
้
ฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ Head of Legal สายงานกฎหมายและกิจการบริ ษัท ให้ ทาหน้ าที่
เป็ นเลขานุก ารบริ ษั ท โดยปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ได้ ก าหนดไว้ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 4)
พ.ศ. 2551 ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับ
ดูแลในการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย การดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุม
ผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายในบริ ษั ทให้ ปฏิ บัติต ามมติค ณะกรรมการบริ ษั ทและมติที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชนให้ ถู กต้ องครบถ้ วนตาม
กฎหมาย จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
และปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ
ข้ อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริ ษัทและประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้ องปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุด ย่อยนัน้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
ปั จจัยอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริ ษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ เป็ นต้ น
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทกระทาโดยโปร่ งใส ตามหลักการที่ ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติ
หลักการใหม่สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 22 วันที่ 7 เมษายน 2558 ดังนี ้
“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้ วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ ปฏิบตั ิตามหลักการต่อไปนี ้
นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนี ้ไม่เกิน 30 ล้ าน
บาทต่อปี โดยประธานและรองประธานคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจัดสรร
โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ทจะได้ รับโบนัสประจาปี ในจานวนไม่เกิ นปี ละ 7 ล้ านบาท โดยประธานและรองประธาน
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจัดสรร
เจ้ าหน้ าที่หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ รับเงินค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อพนักงานของบริ ษัท ฯ
หากได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการก็สามารถรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนหรื อโบนัสกรรมการได้ ด้วย”
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โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนข้ างต้ น มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ค่ า ตอบแทนกรรมการ กรรมการ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น เดื อ นละ 100,000 บาท โดยประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 200,000 บาท และ 150,000 บาท ตามลาดับ
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้ รับค่าตอบแทน
เพิม่ ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น ดังนี ้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดื อน เดือนละ 100,000 บาท และ
กรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 70,000 บาท
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกากับ
ดูแลกิจการ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ ง และกากับดูแล
กิจการ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 60,000 บาท
(3) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ
80,000 บาท และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 60,000 บาท
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ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินสาหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560
ค่ าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายในปี 2560
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง
และกากับดูแล

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ค่ าตอบแทน

โบนัส
ประจาปี 2559
จ่ ายในปี 2560

รวมเงินค่ าตอบแทน
ทัง้ หมด
ที่จ่ายในปี 2560
(บาท)

กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
1 *นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1

600,000

-

-

-

610,500

1,210,500

2,251,667

-

260,000

960,000

500,500

3,972,167

3 นายชัชชน รัตนรักษ์

1,200,000

-

-

-

407,000

1,607,000

4 นายวันชัย โตสมบุญ

1,200,000

-

720,000

720,000

407,000

3,047,000

5 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

1,200,000

-

720,000

720,000

407,000

3,047,000

6 นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

1,200,000

-

960,000

-

423,500

2,583,500

7 นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ ้ง

1,200,000

-

-

720,000

407,000

2,327,000

8 *นายเต็ง เว อันเอเดรี ยน3

903,333

-

-

-

-

903,333

1,200,000

-

-

720,000

407,000

2,327,000

10 ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

1,200,000

1,200,000

-

-

407,000

2,807,000

11 นายประดาป พิบลู สงคราม

1,200,000

840,000

-

-

418,000

2,458,000

12 นายชริ นทร์ สัจจญาณ

1,200,000

840,000

462,000

-

305,000

2,807,000

1,200,000

-

-

-

305,000

1,505,000

5,004,500

30,601,500

2 นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

2

กรรมการอิสระ
9 ดร. (กิตติมศักดิ)์ ฮาราลด์ ลิงค์

4

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
13 นายศิวะ มหาสันทนะ

รวม

*ดารงตาแหน่งไม่เต็มปี
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และไม่ประสงค์ตอ่ วาระการเป็ นกรรมการ
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
นายเต็ง เว อัน เอเดรี ยน ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทนนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ในที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
นายชริ นทร์ สัจจญาณ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกากับดูแล แทนนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ที่ลาออก
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินสาหรั บคณะผู้บริ หาร รวม 7 คน รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 138 ล้ านบาท ซึ่งรวมเงินเดือนและเงินรางวัล
ประจาปี 2560 แล้ ว
ค่ าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไม่มี
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ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริ หาร: ได้ แก่
• เงินสมทบเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพ มีจานวนทังสิ
้ ้น 4.3 ล้ านบาท
• เงินสมทบสาหรับโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (EJIP) ให้ กบ
ั คณะผู้บริ หาร มีจานวน 5.8 ล้ านบาท และได้
จัดหารถยนต์ให้ คณะผู้บริ หารใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่
หมายเหตุ : นายทัสพร จันทรี รองประธานอาวุโส สายงานการบริ หารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร ลาออกมีผลวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง เข้ าดารงตาแหน่งแทนนายทัสพร จันทรี โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560

8.5 บุคลากร
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัท (รวมทังบริ
้ ษัทย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ) มีพนักงานประจาทังหมดจ
้
านวน 5,902 คน บริ ษัทฯ ได้
จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานจานวนทัง้ สิ ้น 4,957 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์ อื่นของ
พนักงาน
จานวนพนักงานของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุ่มบริษัท
สายงานด้ านการผลิต
สายงานด้ านการจัดส่ง
สายงานด้ านการตลาด และงานขาย
สายงานด้ านการเงินและการควบคุมธุรกิจ
สายงานอื่น ๆ
รวม

ณ สิน้ ปี 2558
จานวนพนักงาน (คน)
2,575
433
456
166
360
3,990

ณ สิน้ ปี 2559
จานวนพนักงาน (คน)
3,202
492
640
258
467
5,059

ณ สิน้ ปี 2560
จานวนพนักงาน (คน)
3,553
664
815
227
643
5,902

จานวนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุ่มบริษัท
2558
จานวนพนักงาน ณ วันสิ ้นปี (คน)
เงินเดือน, ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (บาท)

3,990
3,545,950,247.96

งบการเงินรวม
2559
5,059
4,053,673,347.22
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ทุกคน ถือเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นรากฐานที่สาคัญที่สดุ ของความ
ยั่งยื นและการด าเนิน ธุ รกิ จ บริ ษั ท ฯ เชื่ อมั่น ว่าความสาเร็ จ และการเจริ ญ เติบ โตขององค์ ก รขึน้ อยู่กับ พนัก งานที่มี ค่านิ ย มและ
สมรรถนะที่สอดคล้ องกับทิศทาง เป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในระดับภูมิภาค และการตอบสนองต่อการเติบโตตามสาย
อาชีพของพนักงาน ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ นการพัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีภาวะผู้นา ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนทักษะการปฏิบตั ิงาน การคิดริ เริ่ มและการจัดการที่ทนั สมัยตามมาตรฐานระดับสากลที่สอดคล้ องกับงานใน
ปั จจุบนั และอนาคต รวมถึง เตรี ยมพร้ อมสาหรับการเติบโตของพนักงานเพื่อนาพาองค์กรสู่การเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจวัสดุก่อสร้ างทัง้
ภายในประเทศและภาคพื ้นเอเชียในอนาคต
นอกจากนี ้กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยังส่งเสริ มการทางานเป็ นทีมและมุง่ เน้ นให้ พนักงานเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม อยูร่ ่วม
ในชุมชนด้ วยความช่วยเหลือเกื อ้ กูล ใส่ใจในความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับสิ่งแวดล้ อม และสังคมโดยรวม ทัง้ ยัง
สนับสนุนให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่ วมในการบริ หารจัดการ และเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสูก่ ารแข่งขัน สร้ างสิ่งที่ดีที่สดุ
และอนาคตที่ยงั่ ยืนให้ กบั พนักงานทุกคน องค์กร และสังคม
แนวทางและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์การเรี ยนรู้อินทรี (INSEE Academy) ภายใต้ สายงานการบริ หารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People and Organizational
Performance) เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาแผนกลยุทธด้ านการพัฒนาบุคลากรของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงซึง่ ครอบคลุมแผน
ระยะสันและระยะยาวในการพั
้
ฒนาบุคลากรของธุรกิจปูนซีเมนต์และบริ ษัทในกลุม่ ได้ แก่ ธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จและอะกรี เกตเพื่อ
การก่อสร้ าง ธุรกิจผลิตภัณฑ์ วสั ดุตกแต่งเพื่องานสถาปั ตยกรรม คอนวูด ธุรกิจคอนกรี ตมวลเบาอินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก ธุรกิ จการ
จัดการพัฒนาเชื ้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน อินทรี อีโคไซเคิล ธุรกิจด้ านบริ หารจัดการของเสียอุตสาหกรรม และธุรกิจระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอินทรี ดิจิ ทัล โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรที่หลากหลายและสร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการเรี ยนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการฝึ กฝนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยความเชื่อมัน่ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุง่ เน้ นให้ เกิดจิตสานึก ความรู้ ความเข้ าใจอย่างแท้ จริ งในองค์ความรู้หลักการ ขัน้ ตอนและ
แนวทางปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน การบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละตาแหน่งงาน ให้ เกิดผลงานที่บรรลุเป้าหมายเกินความคาดหวังอย่างแท้ จริ ง บริ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญในการพัฒนาระบบ
และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ทนั สมัย สอดคล้ องกับทิศทางของธุรกิจและเหมาะกับกลุม่ พนักงาน และหลักการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ 70-2010 ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ผ่านประสบการณ์จริ งและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าต่อการปรับปรุ งประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิ ผลขององค์ กร (experienced learning / on the job practice -70) การสอนงาน (on the job coaching -20) การเรี ยนรู้ ใน
ห้ องเรี ยนและการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (classroom and self-learning -10) ซี่งบริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีโอกาสเข้ าถึงการเรี ยนรู้ได้
ทุกที่ ทุกเวลา ที่ ต้ องการให้ มากที่ สุดผ่านระบบบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ ที่ เรี ยกว่า Learning Management System ซึ่งพนักงาน
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สามารถเข้ าระบบเพื่อค้ นหาและเลือกหลักสูตรที่ต้องการฝึ กอบรมผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อสมาร์ ทโฟน ซึ่งมีการเรี ยนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การเรี ยนรู้ ในรู ปแบบห้ องเรี ยน การฝึ กปฎิบตั ิ บทเรี ยนออนไลน์ (E-learning) การสอนงาน (on-the-job training) รวมทัง้
หลักสูตรออนไลน์ แบบเปิ ด หรื อ Massive Open Online Course: MOOC นอกจากจากนีบ้ ริ ษั ทฯ จัดให้ มี ระบบการบริ หารจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ขององค์ กร รวมถึงการแลกเปลี่ยน แบ่งปั นและจัดเก็บความรู้ ที่ สาคัญ (Critical Knowledge)
ภายในองค์ กรเพื่ อการน าไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด ซึ่งเป็ นรากฐานของการน าไปสู่ก ารเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ ( Learning
Organization) ที่เสริ มสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร
ทังนี
้ ้ ได้ มีการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตังแต่
้ พนักงานระดับปฏิบตั ิการ พนักงานบังคับบัญชาระดับต้ นระดับกลาง และ
ระดับสูง โดยดาเนินการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ครอบคลุมตังแต่
้ โปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหม่ (Induction &
On-boarding Program) โปรแกรมพัฒ นาผู้บ ริ ห ารตามระดับ การบัง คับ บัญ ชา (Management & Leadership Development
Program) โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership Competencies Development Program) สาหรับพนักงาน
ทุก ระดับ โปรแกรมการพัฒ นาผลการปฏิ บัติ ง านด้ วยการสอนงานหรื อ การโค้ ช (Coaching & Performance Improvement
Program) โปรแกรมการพัฒ นาความรู้ และทัก ษะด้ า นเทคนิ ค และวิ ช าชี พ ตามสายงานหลัก (Technical & Functional Skills
Development Program) โปรแกรมการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยและการพัฒ นาเพื่อความยัง่ ยืน (OH&S and Sustainable
Development Program) โปรแกรมการฝึ กอบรมด้ านภาษาอัง กฤษ (English Proficiency Development Program) รวมถึ ง
โปรแกรมการพัฒนาจิตสานึกด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct & Compliance Program)
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริ ษั ทในกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง ให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ผู้บริ หารเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั พนักงานในด้ านภาวะผู้นา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจให้ สามารถ
ปฏิบตั ิภารกิจในหน้ าที่ที่รับผิดชอบในปั จจุบนั และในตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้นตามแผนการเติบโตในสายอาชีพ (Career Development)
หรื อแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan) ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายพัฒนาระบบ และแนวทางการประเมินกลุ่ม
พนักงานผู้มีความสามารถและศักยภาพที่จะเติบโตขึ ้นสูต่ าแหน่งผู้บริ หารระดับสูง ในตาแหน่งสาคัญของสายงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อ
วางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้ มีความพร้ อมในการขึ ้นสูต่ าแหน่งตามช่วงเวลาและความจาเป็ น
ทางธุรกิจ ได้ แก่ การขยายการเติบโตของธุรกิจ หรื อการเกษี ยณอายุของผู้บริ หารระดับสูง เป็ นต้ น โดยศูนย์การเรี ยนรู้ อินทรี ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในสายงานการบริ หารบุคลากรและประสิทธิ ภาพองค์ กร และผู้บริ หารจากสายงานต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนา
ผู้บริ หารระดับสูง ได้ แก่ Senior Management Development Program และ Challenging Convention in Action โครงการพัฒ นา
ผู้บริ หารระดับกลาง ได้ แก่ Advanced Business Leadership Program โครงการพัฒนาผู้บริ หารระดับต้ นและกลาง (Leadership
Development Program: LDP) โดยส่งเสริ มการพัฒนาด้ านภาวะผู้นา และการจัดการให้ กบั บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการพัฒนา
โครงการร่ วมกับสถาบันการศึกษาชันน
้ า ทังภายในและต่
้
างประเทศ อาทิ Duke Corporate Education, IMD, Sasin, และการพัฒนา
ในรู ปแบบอื่น ๆ ได้ แก่ โครงการโค้ ชผู้บริ หาร (Executive Coaching) โครงการพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานด้ วยการสอนงานหรื อการโค้ ช
(Operational Performance Improvement: OPI Coach) โครงการแลกเปลี่ ย นพนั ก งานในต่ า งประเทศ (Employee Exchange
Program: EEP) ศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนา (Assessment Center for Development) การมอบหมายให้ เป็ นผู้บริ หารโครงการ
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สาคัญขององค์กร (Corporate Project Assignment) การสนับสนุนให้ ศึกษาดูงานในหน่วยงานหรื อองค์กรชันน
้ ารวมถึง stat-ups ที่
มีแนวการบริ หารจัดการที่ยอดเยี่ยมในหลากลายธุรกิจรวมทังการบริ
้
หารธุรกิจปูนซีเมนต์ ทังภายในและต่
้
างประเทศ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาเป็ นความจาเป็ นในทุกระดับ ไม่เพียงแต่ระดับผู้บริ หารเท่านัน้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญในการ
พัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ที่ถือเป็ นกาลังหลักซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการปฏิบตั ิภารกิจด้ านสายการผลิต สายการขาย และการ
จัดการด้ านขนส่ง รวมถึงพนักงานในสายงานสนับสนุนการดาเนินธุรกิจด้ านต่าง ๆ โดยศูนย์การเรี ยนรู้ อินทรี ได้ ร่วมกับผู้บริ หารใน
สายงานเพื่อจัดตัง้ ศูนย์ การเรี ยนรู้ ระดับสายงาน (Functional Academy) เพื่ อพัฒ นาทักษะเฉพาะสายงานให้ แก่พนักงานผ่าน
รูปแบบการอบรมพัฒนาและสิ่งแวดล้ อมด้ านการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย รวมถึงการกาหนดหลักสูตรฝึ กอบรมมาตรฐานและหลักสูตร
ฝึ กอบรมด้ านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะทังภายในองค์
้
กร และส่งไปเข้ ารับการฝึ กอบรมจากสถาบันทางวิชาชีพเฉพาะจากภายนอก
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่รับผิดชอบได้ อย่างถูกต้ องปลอดภัย มี
ประสิทธิ ภาพ ตามกระบวนการและมาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้ ทุกผลิตภัณ ฑ์ และการบริ การส่งมอบถึงมือลูกค้ า คู่ค้าทางธุรกิ จ
บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างรวดเร็ ว มีคณ
ุ ภาพและสร้ างความพึงพอใจสูงสุด
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังสนับสนุนการเรี ยนรู้และการแบ่งปั นประสบการณ์ และการปฏิบตั ิร่วมกันกับปราชญ์ ชมุ ชน ผู้นาในสาขาต่าง ๆ
ภายนอกองค์กร ทังในประเทศและต่
้
างประเทศรวมถึง สื่อต่าง ๆในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ การบริ หารงาน การบริ หาร
บุคลากร และการเป็ นผู้นา ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดาเนินชีวิตที่มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดี ตังอยู
้ บ่ นความเชื่อและ
ค่านิยมที่ถกู ต้ อง นาไปสูค่ วามสาเร็ จความเจริ ญก้ าวหน้ าขององค์กร สังคม ประเทศชาติโดยรวม ซึง่ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ดงั กล่าวถือ
เป็ นส่วนหนึ่งที่ บ ริ ษั ท ฯ พยายามส่งเสริ ม ให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท ปูน ซี เมนต์ น ครหลวงเป็ นองค์ ก รแห่ง การเรี ย นรู้ ที่ เชื่ อ มโยงความรู้ และ
ประสบการณ์ในองค์รวม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ขยายกรอบความคิดและมุมมองที่กว้ างขวางในการบริ หารงานและบุคลากร ทัง้
ยังเป็ นการส่งเสริ มสัมพันธภาพและการประสานร่วมมือที่ดีซงึ่ กันและกันระหว่างกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงกับชุมชนและสังคม
สรุ ปข้ อมูลการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2560 ที่ผา่ นมาศูนย์พฒ
ั นาการเรี ยนรู้อินทรี ได้ จดั การฝึ กอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ให้ กบั พนักงาน ดังนี ้
1) กลุ่ม หลัก สูต รพัฒ นาผู้น า (Leadership Development Program) และ หลัก สูต รพัฒ นาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมสู่ผ้ ูบ ริ ห าร
ระดับสูง (Transitional Development Program) จานวน 16,461.75 ชัว่ โมง
2) กลุม่ หลักสูตรพัฒนาด้ านเทคนิคและสายวิชาชีพ (Technical/Functional Development Program) จานวน 68,154 ชัว่ โมง
3) กลุม่ หลักสูตรพัฒนาพนักงานใหม่ (Induction & On-boarding Program) จานวน 10,389.47 ชัว่ โมง
4) กลุม่ หลักสูตรด้ านความปลอดภัยและการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน (OH&S and Sustainable Development Program) จานวน
25,397.60 ชัว่ โมง
5) กลุม่ หลักสูตรด้ านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Development Program) จานวน 1,785.90 ชัว่ โมง
6) โดยเป็ นหลักสูตรที่เรี ยนรู้ผา่ นระบบ Digital Learning จานวน 672.28 ชัว่ โมง
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หน่วย: ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
ปี 2559
ปี 2560

จานวนชั่วโมงอบรมในห้ องเรียนต่ อคนต่ อปี
ปี 2558
(ไม่รวมชัว่ โมงการเรียนรู้ผ่านการโค้ ช การสอนงาน และฝึ กปฏิบตั ิหน้ างาน)
พนักงานและผู้บริหาร
49.02
49.51
32.08
หมายเหตุ: โดยในปี 2560 ศูนย์การเรียนรู้อินทรีได้ วางแผนการพัฒนาที่เน้ นการนาไปใช้ ผ่านการโค้ ช การสอนงานและฝึ กปฏิบตั ิหน้ างาน
มากกว่าการเรียนรู้ในห้ องเรียน จึงไม่สามารถบันทึกเป็ นจานวนชัว่ โมงได้ ส่งผลให้ จานวนชัว่ โมงอบรมที่บนั ทึกได้ ตอ่ คนต่อปี น้ อยลง

ค่ าใช้ จ่ายอบรมและพัฒนา
พนักงานและผู้บริหาร เฉลี่ยต่อคนต่อปี
รวมค่าใช้ จา่ ยต่อปี *

ปี 2558
23,165.09
88,560,129.80

ปี 2559
20,350.61
80,303,499.16

หน่วย: บาท
ปี 2560
6,558.92
23,474,385.06

หมายเหตุ: หลายปี ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้อินทรี ม่งุ เน้ นสร้ างความสามารถของ “People Developer” เช่น การสอนงานของหัวหน้ างาน ศูนย์การเรียนรู้
ระดับสายงาน ผู้ฝึกสอนภายใน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้จดั การความรู้ด้านต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ จึงทาให้ บริษัทสามารถลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
บริษัทน้ อยลง ส่งผลดีตอ่ ค่าใช้ จา่ ยอบรมและพัฒนาพนักงานได้ อย่างชัดเจน
*ไม่รวมค่าที่พกั ค่าเดินทาง และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
*ไม่รวม พีที คอนวูด อินโดนีเซีย, บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด, บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด, บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด
และบริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด

ส่วนที่ 2 โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 66

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีในการสร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่างยัง่ ยืน จึงได้ สง่ เสริ มการกากับดูแลกิจการให้ เกิดขึ ้นในทุกระดับขององค์กรมา
โดยตลอด ตังแต่
้ ระดับคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร จนถึงระดับปฏิบตั ิงาน และเพื่อดารงความเป็ นบรรษัทภิบาล
อย่างยัง่ ยืน และยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้ มีมาตรฐานที่สงู ขึ ้น คณะกรรมการบริ ษัทมุง่ ที่จะกากับดูแล
กิจการเพื่อให้ นาไปสูผ่ ล (governance outcome) เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึง
ผลกระทบระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective) โดยจะต้ องประกอบธุรกิจอย่าง
มีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย (Ethical and responsible business) เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิง่ แวดล้ อม (Good corporate citizenship) และที่สาคัญต้ อง
ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง (Corporate resilience)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญในการสร้ างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม และได้
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการมาโดยตลอด
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการซึง่ แสดงถึง หลักการและแนวทางในการกากับดูแลกิจการและ
แนวทางการดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้นา เป็ นผู้ริเริ่ มและมีสว่ นร่ วมในการกาหนด
กรอบในการจัด ท านโยบาย และมอบหมายให้ ค ณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ความเสี่ย ง และก ากับ ดูแ ลกิ จ การ เป็ น
ผู้พิจารณาทบทวนในรายละเอียดก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ินโยบายดังกล่าว
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ฯ ยึดตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หลักเกณฑ์ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียน
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) รวมถึ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นระดั บ สากล เช่ น หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของ The Organization for Economic
Co-Operation and Development (“OECD”) ข้ อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้ า ร่ ว มโครงการ Corporate
Governance – Reports on the Observance of Standards and Codes (“CG-ROSC”) และหลั ก เกณฑ์ ASEAN
Corporate Governance Scorecard (“ASEAN CG Scorecard”) รวมทัง้ หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี สาหรั บ บริ ษัท
จดทะเบียน ปี 2560
บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่านโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นเครื่ องมือที่แสดงให้ เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย และจะนาบริ ษัทไปสูค่ วาม
มัน่ คงเจริ ญก้ าวหน้ าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักเป็ นอย่างดีและยึดมัน่
มาโดยตลอดว่าในกาหนดความสาเร็ จของการดาเนินกิจการนัน้ ต้ องคานึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
เป็ นสาคัญนอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
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นโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี ้ใช้ บงั คับกับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ทุกแห่งด้ วยอันเป็ นสิ่งที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ที่ทุกคนในองค์กรยึดถือ
ปฏิบตั ิ
นอกจากนโยบายการกากับดูแลกิจการแล้ ว ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of
Business Conduct) ฉบับปรับปรุง ตามความเห็นชอบและนาเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ ง และกากับ
ดูแลกิจการ ซึง่ ปรับปรุงเนื ้อหาจากนโยบายจริ ยธรรมทางธุรกิจฉบับเดิมที่มีการประกาศใช้ มานานตังแต่
้ ปี 2550 ให้ มีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงทังหมดปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่การงานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต เพื่อเสริ มสร้ างและรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมัน่
ขององค์กรในสายตาของบุคคลภายนอก รวมตลอดถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องและเพื่อให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้
นอกเหนือไปจากนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท
ยังได้ จดั ให้ มีนโยบายที่เกี่ยวโยงกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบตั ิในแต่ละเรื่ อง เพื่อเป็ นการกาหนดชี ้ชัดถึงแนว
ปฏิ บัติ ที่ ชัด เจน อัน จะพัฒ นาน าไปสู่การสร้ างวัฒ นธรรมองค์ ก รในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สนับ สนุน การกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่ องนโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส โดยกาหนดมาตรการและขันตอนในการแจ้
้
ง
เบาะแสต่อคณะกรรมการบริ ษัทในประเด็นเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมายหรื อผิดจรรยาบรรณ การรายงานทางการเงิน
ที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อการขาดการควบคุมภายในองค์กร และปกป้องสิทธิของบุคคลที่เป็ นผู้แจ้ งเบาะแส โดยการนี ้ บริ ษัทฯ ได้
เพิ่มช่องทางการร้ องเรี ยน และ/หรื อ การแจ้ งเบาะแส ซึ่งดูแลโดยบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญ ด้ วยความเชื่อที่ว่า
ช่องทางนี ้จะเป็ นหลักประกันพื ้นฐานให้ แก่พนักงานหรื อผู้ร้องเรี ยนในเรื่ องการรักษาความลับและความเป็ นส่วนตัว
ส่วนนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงกับจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ประกาศและใช้ บงั คับ อาทิ เช่น นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นโยบายสิง่ แวดล้ อม นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการใช้
ข้ อมูลภายใน และการซื ้อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีการสื่อสารเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจ มีกลไกเพียงพอที่
เอื ้อให้ มีการปฏิบตั ิจริ งตามนโยบายต่าง ๆ ข้ างต้ น
และเพื่อความทันสมัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดและกากับดูแลให้ มีการพิจารณา
ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
รวมตลอดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้ องอยู่เสมอเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครั ง้ พร้ อมทัง้ จะต้ องทาการสื่อสาร อบรมและจัด
กิจกรรมส่งเสริ มต่าง ๆ รวมทังด
้ าเนินการติดตามประเมินผลเป็ นประจาทุกปี ในการนี ้ ได้ มีการพัฒนาระบบ E-Learning
Program เพื่อเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ ในเรื่ องนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องด้ วย เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อย่างถูกต้ องและเคร่งครัด
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีการเผยแพร่ นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายที่
เกี่ยวข้ อง ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริ ษัทฯ เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทในการ
เข้ าถึงและใช้ ในการอ้ างอิง ทังยั
้ งได้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใต้ หวั ข้ อ การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
นักลงทุน และผู้สนใจเข้ าดูได้ อย่างสะดวกด้ วย ซึ่งเป็ นที่มนั่ ใจได้ ว่าทุกคนเข้ าใจและมีกลไกเพียงพอที่เอื ้อให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าว
ผลจากการปฏิ บัติ ต ามนโยบายการก ากับ ดูแลกิ จ การที่ ดีอ ย่างเคร่ ง ครั ด และสม่า เสมอ ส่ง ผลให้ ใ นปี 2560 บริ ษั ทฯ
ได้ รับรางวัลต่าง ๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
• ผลประเมิ น การก ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR) ประจาปี 2560 ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากการสารวจโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 (AGM Checklist)
โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
• ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต จากโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการและการจัดการ ให้ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน
อย่างเพียงพอและเหมาะสมอยูเ่ สมอ เพื่อเสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาประเด็นสาคัญเฉพาะเรื่ องอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อกลัน่ กรองข้ อมูลและเสนอ
แนวทางก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบต่อไป
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทปั จจุบนั ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะผู้บริ หาร
(รายชื่ อคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และรายชื่ อผู้บริ หารปรากฏในหัวข้ อโครงสร้ างการ
จัดการ)
(รายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด รวมทังการประชุ
้
ม
ปรากฏในหัว ข้ อ 9.7 ระดับ ความเข้ า ใจและการน าหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี สาหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560
ไปปรับใช้ หลักปฏิบตั ิ 3 แนวปฏิบตั ิ 3.2.6 และ 3.2.7)
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9.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการอิ ส ระ กรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง คณะกรรมการบริ ษั ท ดูแ ลให้ ก ารสรรหาและคัด เลือ ก
มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
สาหรับหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุดโปรดดูรายละเอียดที่ปรากฏ
ในหัวข้ อ 9.7 ระดับความเข้ าใจและการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ หลัก
ปฏิบตั ิ 4

9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

คณะกรรมการบริ ษัทมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของ
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ทงในเงิ
ั ้ นลงทุน และกิจการของบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทย่อยในประเทศไทย
ทัง้ หมดบริ ษั ทฯ เป็ นผู้ถื อ หุ้น ทัง้ หมดแต่เพี ยงผู้เดีย ว จึ ง ไม่มี ข้ อ ตกลงระหว่างบริ ษัท ฯ กับ ผู้ถื อ หุ้น อื่ น (shareholders’
agreement) ในการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อย และสาหรับบริ ษัทร่ วม (บริ ษัท ลานนา รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)) ทังนี
้ ้
โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทเป็ นสาคัญ
(รายละเอียดการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษัทไปลงทุน ปรากฏในหัวข้ อ 9.7
ระดับความเข้ าใจและการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ หลักปฏิบตั ิ 3.6)

9.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายการใช้ ข้ อมู ล ภายในและซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ( Insider Trading Policy)
เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรเพื่ อ ป้ องกัน กรณี ก ารใช้ ข้ อ มูลภายในเพื่ อ หาผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ต นเองหรื อ ผู้อื่ น ในทางมิ ช อบ
(Abusive self-dealing) ซึ่ ง เป็ นการเอาเปรี ย บผู้ ถื อ หุ้น อื่ น เช่ น การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ โ ดยใช้ ข้ อ มูล ภายใน (Insider
Trading) โดยกาหนดช่วงเวลาห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปิ ดเผยรายงาน
ด้ านการเงิน
รายละเอียดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
ปรากฏในหัวข้ อ 9.7 ระดับความเข้ าใจและการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับ
ใช้ หลักปฏิบตั ิ 6 แนวปฏิบตั ิ 6.3.1

9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ รับเงินค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เป็ นเงินจานวน 12,750,788 บาท และได้ รับเงินค่าบริ การอื่น (non-audit fee) จานวน 2,425,450 บาท
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9.7

ระดับความเข้ าใจและการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรั บบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2560 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้ ประกาศใช้ หลักการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี สาหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560 (“CG Code”) เพื่ อ ทดแทนหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี สาหรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียนปี 2555 เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิให้ คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ เป็ นผู้นาหรื อผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นาไปปรับใช้
ในการกากับดูแลให้ กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสาหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้ างเพื่อประโยชน์ใน
การสร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่างยัง่ ยืน ตรงตามความมุง่ หวังของทังภาคธุ
้
รกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม
เนื ้อหาส่วนใหญ่ยงั คงนามาจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 เพียงแต่ปรับลาดับและ
เพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้ ครอบคลุมแนวคิดหรื อปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม
จากเดิม 5 หมวดหลัก เป็ น 8 ข้ อหลัก
สาระสาคัญการดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ในปี 2560 ตามแนวทางของ CG Code สรุ ปได้
ดังนี ้
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ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ า
ให้ แก่ กิจการอย่ างยั่งยืน

คณะกรรมการบริ ษัทในฐานะเป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้ องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี โดยเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิจการ อนุมตั ิวิสยั ทัศน์ และภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทังการจั
้
ดสรร
ทรัพยากรสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และมีสว่ นร่ วมในการการพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์
เป็ นประจาทุกรอบปี บัญชี เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีจุดมุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน และกาหนดให้ มีการพิจารณา
แผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี ทุกปี เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ สาเร็ จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ได้ กาหนดไว้ รวมทังก
้ าหนดให้ มีก ารติดตามให้ ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามแผนงานให้ เป็ นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างใกล้ ชิดด้ วย โดยจะต้ องมีการประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักว่าการประกอบธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนนัน้ นอกเหนือจากการดูแลบริ หารงาน
ให้ มีผลประกอบการที่ดีแล้ ว จะต้ องให้ ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ดาเนินงาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ผู้ถือหุ้น และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ และจัดให้ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่างๆ
โดยได้ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตาม และได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ฉบับนี ้และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ กากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีระบบงานและกลไกที่เพียงพอที่ให้ ความเชื่อมัน่
ได้ ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินไปในลักษณะที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายอื่น ๆ และแนวทางที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of
care) และซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้ แน่ใจได้ วา่ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
และข้ อบังคับต่าง ๆ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรื อแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ รวมทังมี
้ กระบวนการอนุมตั ิ
การดาเนินงานที่สาคัญ (เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยั สาคัญ การทารายการกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มา/จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผลเป็ นต้ น) เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับขันตอนการด
้
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) กาหนดมาตรฐาน
และแนวปฏิบตั ิ ตลอดจนขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นรายการที่บริ ษัท ฯ กระทา
เป็ นปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้ าทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรื อมีนยั สาคัญ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ฝ่ ายบริ หารจะต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
จะเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีสว่ นได้ เสียและรายงานการเข้ าทาธุรกรรม
กับบุคคลที่มีสว่ นได้ เสียให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความใส่ใจเป็ นพิเศษในการบริ หารอย่างมีความรับผิดชอบ กล่าวคือ มีการตังข้
้ อปฏิบตั ิเพิ่มเติม
เพื่อให้ การตัดสินใจของบริ ษัทถูกทบทวนและพิจารณาอนุมัติโดยผู้บริ หารและคณะกรรมการมากกว่ากรณี ที่ระบุใน
ข้ อบังคับ อาทิ เช่น แม้ ข้อบังคับระบุให้ การลงทุนตังแต่
้ 100 ล้ านบาทขึ ้นไปต้ องได้ รับมติจากคณะกรรมการบริ ษัท แต่คมู่ ือ
การอนุมัติ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการก าหนดให้ ใ นการอนุมัติ ก ารลงทุน ที่ มี มูลค่า สูง เกิ น 10 ล้ า นบาท
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็ นอย่างดี มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่
ความรั บผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่างประธานกรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารที่ชดั เจน โดยแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อเป็ นการถ่วงดุลอานาจและเป็ นการบริ หารอย่างโปร่ งใส อีกทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทยังได้ กาหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนได้
ติดตามดูแลให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างใกล้ ชิด โดยขอบเขต
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและฝ่ ายจัดการ จะครอบคลุมทังเรื
้ ่ องที่คณะกรรมการบริ ษัท
ควรดูแลให้ มีการดาเนินการ เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทดาเนินการร่ วมกับฝ่ ายจัดการและเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทได้
มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการได้ ดาเนินการ
ในการบริ หารจัดการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และได้ ก าหนดนโยบายและระเบี ย บปฏิ บัติ ความรั บ ผิ ด ชอบและอ านาจด าเนิ น การของ
คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการตลอดจนคณะผู้บริ หาร รวมทังแยกบทบาทหน้
้
าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะผู้บริ หารออกซึง่ เป็ นฝ่ ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 72

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ เช่น
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริ หารความเสี่ยง ส่วนคณะผู้บริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ
มี ห น้ าที่ น าวิ สัย ทั ศ น์ ภารกิ จ เป้ าหมาย และกลยุ ท ธ์ ตลอดจน ระบบการควบคุ ม ดู แ ลและการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและให้ ความเห็นชอบไปสูก่ ารปฏิบตั ิและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้
ระบบควบคุมภายใน นโยบายจริ ยธรรมทางธุรกิจ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน

ในการดาเนินงานเพื่อความยัง่ ยืนของบริ ษัทนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
(objectives) ที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ ทงกิ
ั ้ จการ ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวม
คณะกรรมการบริ ษัทรับผิดชอบดูแลให้ กิจการมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชดั เจน เหมาะสม สาหรับ
ใช้ เป็ นแนวคิดหลักในการกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ ทกุ คนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยได้ จดั ทาเป็ นวิสยั ทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and values) ดังนี ้
วิสัยทัศน์
เราจะสืบสานความไว้ วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อกันให้ กบั คู่ค้า พนักงาน และชุมชน
เราต้ องการสร้ างสิง่ ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยงั่ ยืนให้ กบั ทุกคน
ค่ านิยมองค์ กร
ทางานเป็ นทีม ทาสิง่ ถูกต้ อง กล้ าคิด กล้ าทา ห่วงใย ใส่ใจอนาคต
การกาหนดวัตถุประสงค์ หรื อเป้าหมายหลัก (objectives) ดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษัทคานึงถึง สภาพแวดล้ อมและการ
เปลีย่ นแปลงปั จจัยต่าง ๆ และการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม ความต้ องการของลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสีย
ตลอดจนความพร้ อม ความชานาญ และความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และต้ องเป็ นสิง่ ที่สะท้ อนคุณลักษณะของการ
กากับกิจการที่ดี ความรับผิดชอบในผลการกระทา (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency)
ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responisbilities) ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลส่งเสริ มการ
สือ่ สาร และเสริ มสร้ างให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้ อนอยูใ่ นการตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากร
ในทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินอย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ ซึง่ ได้ ตระหนักถึงความเสีย่ งของการตังเป
้ ้ าหมายที่อาจนาไปสู่
การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรื อขาดจริ ยธรรม (unethical conduct)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ โดยต้ องคานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทังได้
้
สนับสนุนให้ มีการจัดทา ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ สาหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้ วย เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
กลยุทธ์และแผนงานประจาปี ได้ คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ ตามสมควร
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ในการกาหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจาปี นัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม ปั จจัยและ
ความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องตลอดสาย value chain รวมทังปั
้ จจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ (รายละเอียดโปรดดูในข้ อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม) ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท
ส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมและนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนอง
ความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสีย อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงอยู่บนพื ้นฐานของความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
อีกทังได้
้ กากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ ทวั่ ทังองค์
้ กร รวมทังดู
้ แลให้ มี
การจัดสรรทรั พยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดาเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงาน
ประจาปี
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่ อ งขนาดและ
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
กาหนดไว้
หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนพิจารณาและนาเสนอเพื่อพิจารณาในการกาหนด
และทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ทังในเรื
้ ่ องขนาดและองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะ
เฉพาะด้ าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษัท และสามารถเข้ าใจและ
ตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รวมทังต้
้ องมีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่ ซึ่งได้ พิจารณาตามตารางองค์ประกอบความรู้ ความชานาญของ
กรรมการ (skills matrix) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะได้ คณะกรรมการโดยรวมที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สะท้ อนอานาจที่ถ่วงดุลกัน
อย่างเหมาะสม โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ในปั จจุบนั มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารในสัดส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนคณะกรรมการทังหมด
้
ปั จจุบนั มีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 11 คน จากกรรมการบริ ษัททังหมด
้
12 คน ซึ่งเป็ น
ขนาดคณะกรรมการที่เหมาะสมตามหลักการกากับกิจการที่ดี (ต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน)
และเหมาะกับขนาด ประเภท และความซับซ้ อนของธุรกิจของบริ ษัท และมีกรรมการที่เป็ นผู้หญิ งจานวน 2 คน ซึ่งหนึ่ง
ในนัน้ เป็ นกรรมการอิ สระด้ วย จะเห็ น ได้ ว่ากรรมการส่วนใหญ่ ของบริ ษั ทเป็ นกรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ ห ารจึงสามารถ
ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการอย่างอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ บริ ษัท มีกรรมการอิสระซึ่งสามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่าง
อิสระ อย่างน้ อยในจานวนหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
แต่ไม่น้อยกว่าสามคน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
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ซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมการอิสระจานวนสามคน ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้ อบังคับ
ตลท. กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการอิสระมีจานวนสองในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึ่งเป็ นไปตามสัดส่วนอย่าง
ยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย
และข้ อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้ น จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
หลักปฏิบัติ 3.2 ประธานกรรมการ และองค์ ประกอบการดาเนินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทังหมด
้
และโดยการนาของประธาน
กรรมการ ได้ ทาหน้ าที่กากับดูแลบริ ษัทอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และไม่เอื ้อ
ต่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่เป็ นบุคคลเดียวกันและมีการ
แบ่งแยกหน้ าที่อย่างชัดเจน ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยการแบ่งแยกตาแหน่งหน้ าที่ของประธานกรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ไว้ ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ
การแบ่ งแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อเป็ น
การถ่วงดุลอานาจและเป็ นการบริ หารอย่างโปร่ งใสเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีนนั ้ หน้ าที่หลักของ
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร จาแนกได้ ดังนี ้
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ มีหน้ าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและเป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัทในการดาเนินการ ต่อไปนี ้

•

กากับดูแลและติดตามให้ มนั่ ใจได้ วา่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษัท

•

ดูแลให้ มนั่ ใจว่ากรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกากับดูแล
กิจการที่ดี

•

ดูแลให้ มีมาตรการที่ดูแลให้ เรื่ องสาคัญได้ ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม และในการกาหนดระเบียบวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทประธานกรรมการได้ หารื อร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

•

ต้ องจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญกัน
อย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน โดยส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ดูแลให้ การดาเนินการประชุมได้
เปิ ดโอกาสให้ มีการหารื อและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ

•

เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
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•

ด ารงต าแหน่ง คราวละ 3 ปี ได้ รั บ การเลือ กตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ใ นการด าเนิ น กิ จ การของ
คณะกรรมการบริ ษัท

อนึ่ง ประธานกรรมการของบริ ษัทฯ มิได้ เป็ นกรรมการอิสระ แต่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความอิสระจากฝ่ ายจัดการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่และสามารถใช้ ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยยึดประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็ นผู้ที่ที่คณะกรรมการบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ามีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งประธานกรรมการอย่างยิ่ง
บทบาทหน้ าที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

•
•

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ทาหน้ าที่เป็ นประธานของคณะผู้บริ หารโดยได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รับผิดชอบในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท

บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อ ให้ เ รื่ อ งสาคัญ ได้ รั บ การพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดอย่า งรอบคอบ ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ จัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลัน่ กรองงานต่าง ๆ ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผลที่ดีต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กาหนด
บทบาท หน้ าที่ รับผิดชอบ กระบวนการทางาน การประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง อี ก ทัง้ ต้ องมี ค วามหลากหลายทางด้ า นทัก ษะวิ ช าชี พ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น เพศ
มีประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ มีความรู้ ความเข้ าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี ย้ งั พิจารณา
คุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้ มีความหลากหลายของกรรมการทังคณะ
้
ทังพื
้ ้นฐานการศึกษา อายุ เพศ และความหลากหลาย
ทางด้ านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน อาทิ ด้ านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมาย และบัญชีและ
การเงิน เป็ นต้ น และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท โดยต้ องมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 คน ที่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
วาระการดารงตาแหน่ ง
บริ ษัทฯ กาหนดให้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่งสอดคล้ องกับบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจานวนหนึง่ ในสามจะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกปี
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คณะกรรมการบริ ษัทต้ องใช้ ความดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ต้ องดูแลการบริ หารกิจการให้
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยมีหน้ าที่สาคัญ 4 ประการ ได้ แก่
1) การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
2) การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
3) การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4) การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure)
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ แก่
1) การพิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท อันได้ แก่ การกาหนดวิสยั ทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริ หารความเสีย่ ง
2) การติ ด ตามและดูแ ลให้ ค ณะผู้บริ ห ารหรื อ ฝ่ ายจัดการด าเนิ นงานตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง รวมทังกลไกในการรั
้
บเรื่ องร้ องเรี ยนและการดาเนินการกรณี มีการ
ชี ้เบาะแส
4) การดูแลให้ การดาเนินธุรกิจมีค วามต่อเนื่องในระยะยาว รวมทังแผนการพั
้
ฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริ หาร
(Succession Plan)
5) การจัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว
โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6) การส่งเสริ มให้ จัดทาจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
เข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจดังกล่าวอย่างจริ งจัง
7) การพิจารณาเรื่ องความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์ต้องมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียต้ องไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริ ษัทต้ องกากับดูแลให้ มีการปฏิ บตั ิตามข้ อกาหนด
เกี่ยวกับขันตอนการด
้
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน
8) การกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทัง้ องค์ กร โดยให้ ฝ่าย
จัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจา และมีการทบทวนระบบหรื อ
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ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี และในทุก
ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ รวมถึงการให้ ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและ
รายการผิดปกติทงหลาย
ั้
9) การให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ งไว้ ในรายงานประจาปี
10) การจัดให้ มีแนวทางการดาเนินการที่ชดั เจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแส หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียผ่านทางหรื อรายงานตรง
ต่อบริ ษัทฯ
11) การมีกลไกกากับดูแลบริ ษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริ ษัทมี
หน้ าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริ หารให้
เป็ นไปตามนโยบายบริ ษัท และการทารายการต่าง ๆ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการชุดย่ อย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้ างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวนสามคน โดยได้ รับการแต่งตังและคั
้
ดเลือกจาก
กรรมการอิสระที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
ก. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยสมาชิกซึ่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ จานวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ซึ่งกาหนด
โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยที่ผ้ เู ป็ นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนนันต้
้ องเป็ น “กรรมการอิสระ” ทังนี
้ ้เป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของ ตลท. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษั ท มหาชนอื่ น มากกว่าสองบริ ษัท เว้ น แต่คณะกรรมการของบริ ษัท ฯ จะเห็ น ว่าการเป็ นสมาชิ กในคณะกรรมการ
ตรวจสอบของหลายบริ ษัทในเวลาเดียวกันนันไม่
้ ทาให้ ความสามารถของกรรมการคนนันด้
้ อยลงในอันที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการเช่นว่านันได้
้ รับการเปิ ดเผยไว้ ใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ด้ วย
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนันต้
้ องเป็ นผู้ซงึ่ มีความรู้ ทางด้ านการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
หมายถึงว่า อย่างน้ อยต้ องเคยปฏิบตั ิงานด้ านการเงินและการบัญชีขนพื
ั ้ ้นฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งคนต้ องเป็ นผู้ซึ่งมีความชานาญอย่างเพียงพอในด้ านการบัญชีหรื อการบริ หารจัดการทางการเงิน
ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
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ข. กระบวนการในการสรรหา และการแต่ งตัง้
ให้ กรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นผู้เสนอแนะบุคคลเข้ ารับการแต่งตังเป็
้ นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยื่นชื่อของ
บุคคลที่ตนเสนอแนะนันต่
้ อประธานคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาและ
แต่งตังต่
้ อไป สาหรับประธานของคณะกรรมการตรวจสอบนันให้
้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นผู้เสนอและแต่งตัง้
ค. เลขานุการ
ให้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ แต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมิได้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบจานวนหนึง่ คน
ปั จจุบนั สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทังสามท่
้
าน เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิ นของ
บริ ษัทฯ และมีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี อีกทังมี
้ ประสบการณ์ ในการเป็ นกรรมการบริ ษัทที่มีชื่อเสียง
หลายแห่งในประเทศไทย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่านที่จบการศึกษาด้ านบัญชี ได้ แก่
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ
สาหรับรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยู่ภายใต้ หวั ข้ อ “โครงสร้ างการ
บริ หารจัดการ”
วาระการดารงตาแหน่ ง
ก. วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ วาระในการดารงตาแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังประธานมี
้
ระยะเวลา 3 (สาม) ปี
ข. การเลือกตัง้ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีก
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ ดารงตาแหน่งครบวาระแล้ ว ชอบที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไปได้ อีก ไม่
ว่าสมาชิกผู้นนจะได้
ั้
ดารงตาแหน่งมาก่อนหน้ านันแล้
้ วกี่ครัง้ ก็ตาม
ค. การลาออกก่ อนครบวาระ
หากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์ที่จะออกจากตาแหน่งก่อนที่วาระการดารงตาแหน่งของตนจะสิ ้นสุดลง
ให้ บอกกล่าวแสดงความประสงค์ที่จะลาออกเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดือน การบอกกล่าวนันให้
้ ทาเป็ น
หนังสือแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบริ ษัทฯ พร้ อมทังส่
้ งสาเนาหนังสือบอกกล่าว
ให้ แก่ ตลท. และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยไม่ชกั ช้ า
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee) เป็ นดังนี ้
1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทังบริ
้ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อให้ แน่ใจว่ารายงานเหล่านั น้ มี
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

ความถูก ต้ อ งและเพี ย งพอ และท าหน้ า ที่ ป ระสานงานกับ ผู้สอบบัญ ชี ภายนอก และคณะผู้บ ริ ห าร (Executive
Committee) ผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
แนะนาให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบในเรื่ องที่เกิดเป็ นประเด็นหรื อเป็ นปั ญหาโดยผู้สอบบัญชี เพิ่มเติมในระหว่างที่
ผู้สอบบัญชีปฏิบตั ิงานตรวจสอบบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้ างของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ แน่ใจว่าสิง่ ที่กล่าวมานันมี
้ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ให้ ความเห็นชอบในเรื่ ององค์กรและคุณสมบัติของบุคคลากรในสังกัดฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และกาหนด
ระดับของความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายในจากฝ่ ายบริ หารตลอดจนอนุมตั ิการแต่งตัง้ โยกย้ าย และการเลิก
จ้ างบุคคลากรในสังกัดหรื อที่สงั กัดหน่วยงานอื่นที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน
สอบทานการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้ อบังคับของ
ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอันว่าด้ วยเรื่ องของการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัทฯ
พิจารณา คัดเลือก ปรับเปลี่ยนและเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
รวมทังให้
้ คาแนะนาค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีนนั ้ เพื่อเป็ นหลักประกันความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบพึงคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้ด้ วย คือการให้ บริ การอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึง่
มีลกั ษณะทีอ่ าจก่อให้ เกิดการขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั กระทบต่อความเป็ นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบตั ิงาน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เพื่อความเป็ นอิสระในการปรึ กษาหารื อในเรื่ องที่สาคัญให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประชุมเป็ นการส่วนตัวที่มีแต่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผ้ แู ทนของฝ่ ายบริ หาร
อยูใ่ นที่ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 (หนึง่ ) ครัง้
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันอันอาจนาไปสูค่ วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ การนี ้ให้ รวมถึงความถูกต้ องและความ
ครบถ้ วนของการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงนันๆ
้ ของบริ ษัทฯ ด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ แน่ใจว่ารายการเกี่ยวโยง
กันเหล่านันเป็
้ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์สงู สุด ต่อ
บริ ษัทฯ
จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ รายงานนี ้ให้ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ลงชื่อและรายงานดังกล่าวนี ้อย่างน้ อยต้ องมีข้อมูลดังต่อไปนี ้
- ความเห็นในด้ านความถูกต้ อง ครบถ้ วน และความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลในรายงานและในการเปิ ดเผยข้ อมูลทาง
การเงินของบริ ษัทฯ
- ความเห็นในด้ านความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
- ความเห็นในด้ านความเหมาะสมของการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
- ความเห็นในด้ านการปฏิบต
ั ิตามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และกฎ ประกาศ และ
ข้ อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว รวมทังกฎและข้
้
อบังคับของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้ อง
อันกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ
- ความเห็นในด้ านการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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จ านวนครั ง้ ของการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครั ง้ ของการเข้ าประชุ ม ของสมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบต
ั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบนี ้
- รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
-

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีกาหนดการประชุมทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ิที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ จดั การประชุมรายเดือนด้ วย โดยมีการกาหนดวันประชุมรายเดือนและรายไตรมาสไว้ ลว่ งหน้ าตลอดปี ซึง่ การประชุมรายไตร
มาสจะมีขึ ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการรายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริ ษัท ฯ มี
ความถูกต้ องและเพียงพอรวมถึงการพิจารณาเรื่ องที่อยู่ในอานาจดาเนินการของผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และผู้ตรวจ
สอบจากภายนอก เพื่ อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ โดยปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบและให้ คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริ ษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและเป็ น
สาระสาคัญ ในบางกรณีประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกให้ มีการประชุมใดเป็ นวาระพิเศษได้ หรื อร้ องขอให้ ผ้ บู ริ หาร
บริ ษัทร่วมพิจารณาประเด็นทางการเงินหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ เป็ นพิเศษด้ วย
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่าง
มีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาตามย่อหน้ าก่อน กรรมการ
ตรวจสอบคนใดคนหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาตามที่กล่าวในย่อหน้ าก่อนต่อ ก.ล.ต. หรื อ ตลท.
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
โครงสร้ างคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ความเสี่ ย ง และก ากับ ดูแ ลกิ จ การ (“คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลฯ”) ต้ อ ง
ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทฯ จานวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน
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ปั จจุบนั คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 3 (สาม) คน และกรรมการอิสระ (1) หนึ่งคน
อันได้ แก่ นายชริ นทร์ สัจจญาณ
วาระการดารงตาแหน่ ง
ก. วาระการดารงตาแหน่ง
วาระในการดารงตาแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ รวมทังประธาน
้
มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระ
การด ารงต าแหน่ ง ในคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการธรรมาภิ บ าลฯ ว่ า งลงเพราะเหตุอื่ น ใด
นอกเหนือจากการครบวาระการดารงตาแหน่งให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการ
แทน โดยบุคคลนัน้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อครบวาระการดารง
ตาแหน่งอาจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก
ข. การเลือกตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีก
เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ มีสทิ ธิ์ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
ไม่วา่ สมาชิกผู้นนจะ
ั้
ได้ ดารงตาแหน่งมาก่อนหน้ านันแล้
้ วกี่ครัง้ ก็ตาม
ค. การลาออกก่อนครบวาระ
หากสมาชิ กท่านใดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ มีความประสงค์ ที่จะออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่ง ให้ แจ้ งความประสงค์ในการลาออกอย่างน้ อยหนึ่งเดือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ ระบุเหตุผลในการลาออก
และต้ องยื่นต่อประธานคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คุณสมบัติกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ต้ องเป็ นผู้ซึ่งมีความเข้ าใจในธุรกิจ และการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ มีความ
เข้ าใจหลักการและการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ตลอดจนการบริ หารความ
เสีย่ งและลดความเสีย่ ง
ปั จจุบนั สมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ทุกคนเป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์และมีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ
อีกทังมี
้ ประสบการณ์ในการเป็ นกรรมการในบริ ษัทชันน
้ าที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรั บ รายนามคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลฯ และเลขานุก ารคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลฯ แสดงอยู่ภายใต้ หัว ข้ อ
“โครงสร้ างการบริ หารจัดการ”
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลฯ ได้ ก าหนดไว้ ใ นกฎบัต รคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลฯ (Charter of
Governance Risk and Compliance Committee) ดังนี ้
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1. กาหนดและเสนอขอบเขตการกากับดูแลกิจการของกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิและมอบหมายให้
ฝ่ ายบริ หารดาเนินงานและติดตามการปฏิบตั ิงาน
2. สอบทานกระบวนการบริ หารความเสีย่ งและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ผ้ บู ริ หารนาไปใช้ และสอบทานแผนงานการ
ประเมินความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจและความเสีย่ งด้ านการกากับดูแลกิจการของกลุม่ บริ ษัทฯ
3. กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบนโยบายของกลุม่ บริ ษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ
4. สอดส่องดูแลการสืบสวนสอบสวน หรื อร้ องขอให้ มีการสืบสวน เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามการกากับดูแล หรื อ
นโยบายที่เกี่ยวข้ องของกลุม่ บริ ษัทฯ และการปฎิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้ ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษัทฯ
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในกฎบัตร คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ต้ องประชุมอย่างน้ อย 1 ครัง้ ในทุกรอบระยะเวลา
สามเดือน หรื อปี หนึ่งต้ องประชุม 4 ครัง้ สาหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้ จัดประชุมขึ ้นรวม
ทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้ าในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในด้ านจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้ ม่งุ เน้ นและกากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีการปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานเกี่ยวกับการกากับดูแล
กิ จการอย่างจริ งจัง โดยผลักดันให้ เกิ ดการปรั บปรุ งตังแต่
้ ระดับนโยบาย การปฏิบัติ การสื่อสาร การอบรมให้ ความรู้
แนวทางการส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ิและการติดตามการปฏิบตั ิ ตลอดจนการประเมินความเสีย่ งทางธุรกิจและความเสีย่ ง
ด้ านการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ยังได้ มีการพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนที่ผ่านเข้ ามาทางช่องทางร้ องเรี ยน INSEE Speak Up Line
ที่ให้ พนักงาน และคูค่ ้ าได้ ร้องเรี ยน ซึง่ กระบวนการตรวจสอบและสอบสวนที่ดาเนินการอย่างเป็ นระบบนี ้ มีสว่ นช่วยในการ
สนับสนุนและบริ หารจัดการความพยายามในการสร้ างวัฒนธรรมของบริ ษัทฯ และการทางานร่ วมกันให้ เป็ นไปอย่าง
เปิ ดเผยและโปร่งใส โดยข้ อร้ องเรี ยนส่วนใหญ่ที่ได้ รับจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ และทรัพยากรมนุษย์ และจะมี
เพี ย งส่ว นน้ อ ยเท่า นัน้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การทุจ ริ ต ซึ่ง ทุก ข้ อ ร้ องเรี ย นที่ ได้ รั บ การตรวจสอบว่า มี มูลความจริ ง ได้ รั บ การ
ดาเนินการลงโทษทางวินยั อย่างเหมาะสม
ส่วนการรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สาหรับพนักงานทัว่ ไป บริ ษัทฯ กาหนดให้ พนักงานรายงานเป็ นประจาทุกปี
อย่างน้ อย 1 ครัง้ และสามารถรายงานได้ ทกุ เมื่อ หากปรากฏมีผลประโยชน์ขดั กันหรื อทับซ้ อนเกิดขึ ้น
ส่วนการบริ หารความเสี่ยงนัน้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการประเมินความเสีย่ งทัง้
ของกิจการ การดาเนินงาน และธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องนาเสนอรายงานให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ทราบในทุก
ช่วงเวลา 6 เดือน
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(3) คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
โครงสร้ าง คุณสมบัติ และบทบาทหน้ าที่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ในการสรรหาและการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ มีดงั นี ้
โครงสร้ างคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทฯ จานวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน โดยอย่าง
น้ อยหนึง่ ในนันต้
้ องเป็ นกรรมการอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 5 (ห้ า) คนและกรรมการอิสระ 1
(หนึง่ ) คน อันได้ แก่ ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์
คุณสมบัติกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทุกคนเป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์และมีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ
เป็ นอย่างดี ทังยั
้ งมีประสบการณ์ในการเป็ นกรรมการบริ ษัทชันน
้ าที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับรายนามคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแสดงอยูภ่ ายใต้
หัวข้ อ “โครงสร้ างการบริ หารจัดการ”
วาระการดารงตาแหน่ ง
วาระในการดารงตาแหน่งของประธานและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีระยะเวลาสองปี
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
(Charter of Nomination and Compensation Committee) มีดงั ต่อไปนี ้
ก. การเสนอชื่อ องค์ ประกอบและโครงสร้ าง
1) ทบทวนองค์ประกอบและโครงสร้ างคณะกรรมการ บริ ษัทย่อยทุกบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษัทร่ วมที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอย่างน้ อย 90 วัน
ก่อนการประชุมสามัญประจาปี เป็ นประจาทุกปี
2) พิจารณา ประเมิน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดสรรผู้ที่จะมาเป็ นคณะกรรมการ ทังนี
้ ้ เพื่อเสนอชื่อและ/หรื อแต่งตัง้
ใหม่ตามที่ได้ รับเรื่ องจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หาร เพื่อให้ คณะกรรมการทบทวนและให้ ข้อเสนอแนะ
อย่างน้ อย 90 วันก่อนจะเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ ายในการประชุมสามัญประจาปี หรื ออย่างน้ อย 30 วันก่อน
การประชุมคณะกรรมการที่จะมีขึน้ เพื่อทดแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลงในระหว่างกาล ตามการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริ ษัท
3) ระบุ ประเมิน และเสนอผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งสาคัญของกลุม่ บริ ษัท เช่น
• ประธานเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท
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•
•
•
•

คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทในเครื อ
กรรมการของบริ ษัทในเครื อ
ตัวแทนบริ ษัทฯ ในคณะกรรมการของบริ ษัทร่วม

4) ทบทวนข้ อเสนอของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ที่เสนอบุคคลซึ่งจะดารงตาแหน่งเป็ นคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทในเครื อ และประเมินผู้สมัครเหล่านี ้ในด้ านความชานาญ ทักษะ ประสบการณ์
การปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณสมบัติด้านวิชาชี พและเกี ยรติ ประวัติส่ว นบุคคล โดยจะเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
5) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ข. การพัฒนาผู้บริหารและการวางแผนสืบทอดตาแหน่ ง
1) จัดเตรี ยมบัญชีรายชื่อผู้ที่มีศกั ยภาพ ตลอดจนกระบวนการพัฒนา และแผนพัฒนาของแต่ละบุคคล สาหรับผู้บริ หาร
ระดับสูง (TML) และผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งดังกล่าวของกลุม่
2) พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่งสาหรับคณะกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการ
3) พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตาแหน่งสาหรับสมาชิกคณะกรรมการของบริ ษัทในเครื อ และตัวแทนของบริ ษัทใน
คณะกรรมการของบริ ษัทร่วม
4) พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงทุกตาแหน่งของกลุม่ บริ ษัทร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
5) เข้ าร่ วมพบปะและแลกเปลี่ยนวิสยั ทัศน์กบั พนักงานที่มีศกั ยภาพซึ่งได้ รับการกาหนดให้ เป็ นผู้สืบทอดตาแหน่งอย่าง
สม่าเสมอ
6) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ค. ค่ าตอบแทน
1) ดาเนินการให้ นโยบายและแผนการจ่ายค่าตอบแทนของทังกลุ
้ ม่ มีความเหมาะสม เป็ นธรรม และแข่งขันได้ บนพื ้นฐาน
ของผลการปฏิบตั ิงาน และค่านิยมของบริ ษัท
2) พิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริ ษัท และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3) พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและเสนอแนะค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
4) พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของคณะกรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทย่อยเป็ น
รายปี ตามที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนาเสนอ
5) พิจารณาการปรับค่าตอบแทนและเงินเดือน ตลอดจนขันตอนการจ่
้
ายโบนัสประจาปี ของบริ ษัทและบริ ษัท ในเครื อ
ตามที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
6) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนต้ องจัดให้ มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ ได้
กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริ หารระดับสูงที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม ซึ่งต้ องคานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคคล
ดังกล่าวประกอบด้ วย และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะต้ องทาการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอยู่
เสมอเพื่อให้ มีความเหมาะสมกับกิจการของบริ ษัทอยูเ่ สมอ
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนต้ องประชุมอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ในทุกรอบระยะเวลาสามเดือน โดยในปี 2560 ได้
จัดการประชุมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ พิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้บริ หาร
และกรรมการของกลุ่มบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) การปรั บปรุ งการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานบริ ษัท
รวมทังการท
้
าแผนสืบทอดตาแหน่ง เป็ นต้ น
คณะผู้บริหาร
ปั จจุบนั คณะผู้บริ หารประกอบด้ วยผู้บริ หาร 6 คน ซึ่งเป็ นผู้บริ หารสูงสุดของสายงานการตลาดและการขาย สายงาน
การเงินและการควบคุมธุรกิจ สายงานการบริ หารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร สายงานกิจการสระบุรี และสายงาน
การจัดส่งสินค้ า และมีหนึง่ ในนันเป็
้ นกรรมการ คือ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นประธานคณะผู้บริ หาร
คุณสมบัติ
เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทังในด้
้ านธุรกิจ การบริ หารจัดการ มีความเป็ นผู้นาที่ดีมที กั ษะในการวางแผน
กลยุทธ์ มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถในการบริ หารจัดการให้ บรรลุตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของ
บริ ษัทฯ
บทบาทหน้ าที่ของคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริ หารจะต้ องรายงานผลการดาเนินงาน ชี ้แจงและให้ คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริ ษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและ
เป็ นสาระสาคัญ รวมทังการพั
้
ฒนาตลาด เป้าหมาย และกลยุทธ์ และต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบทันทีที่มี
กรณีผิดปกติไปจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัทฯ
คณะผู้บริ หาร ถือเป็ นกลุม่ สาคัญที่ขบั เคลือ่ นบริ ษัทฯ ให้ มีทงผลประกอบการที
ั้
่ดี มีความเป็ นบรรษัทภิบาลและเป็ นบริ ษัทฯ
ที่ดึงดูดบุคลากรที่มีศกั ยภาพให้ เข้ ามาร่ วมงาน คณะผู้บริ หารจึงได้ มอบหมายให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายต่าง ๆ ได้ มีสว่ นร่ วมแรงร่วม
ใจในการขับเคลือ่ นองค์กรไปในทิศทางที่นาไปสูก่ ารบรรลุซงึ่ พันธกิจและเป้าหมายของบริ ษัทฯ
คณะผู้บริ หารมีหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
1. จัดระเบียบ ดาเนินการ และกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัท ฯ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามแผน
ธุรกิจและงบประมาณรายปี
2. จัดเตรี ยมการดาเนินธุรกิจเสนอแก่คณะกรรมการบริ ษัท และนามติคณะกรรมการบริ ษัท มาใช้ ดาเนินการใช้ บงั คับ
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นโยบายต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ และพัฒนานโยบายเหล่านันต่
้ อไป
3. จัดทางบประมาณของบริ ษัทฯ และสิง่ ที่จะทาให้ เกิดงบประมาณของกลุม่ บริ ษัทฯ
4. รับผิดชอบต่อการดาเนินการตามกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ ของกลุม่ บริ ษัท ฯ ในมุมมองที่สร้ างการเพิ่มมูลค่าความยัง่ ยืนของ
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
5. ทาให้ เป็ นที่มนั่ ใจได้ วา่ การสือ่ สารระหว่างบริ ษัทฯ และฝ่ ายจัดการของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นไปในทางเดียวกัน
6. ทบทวนผลงานของบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากฝ่ ายจัดการของกลุม่ บริ ษัทฯ
7. นาเครื่ องมือการวัดความถูกต้ องที่จาเป็ นมาใช้ และแจ้ งคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเวลาที่สมควรในกรณีที่มีผลในเชิงลบ
เกิดขึ ้นจากงบประมาณของบริ ษัทฯ หรื อกลุม่ บริ ษัทฯ
การประชุม
คณะผู้บริ หารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั ง้ และอาจเพิ่มเติมตามความจาเป็ นของธุรกิ จ ประเด็นที่นาเข้ าสู่การประชุม
พิจารณาของคณะผู้บริ หารจะเป็ นประเด็นด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การผลิต การบริ หารจัดการทางธุรกิ จ ทาง
การเงินและบัญชี การบริ หารความเสี่ยง ธุรกรรมทางการเงินที่สาคัญ แผนงานของบริ ษัท ฯ งบประมาณของบริ ษัทฯ และ
พิจารณาเบื ้องต้ นเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณารับทราบและ/หรื ออนุมตั ิตอ่ ไป
จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการ/ผู้บริหารแต่ ละท่ านเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
รายนามคณะกรรมการบริ ษัท และจานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม ปี 2560 รวมทังรายนามคณะผู
้
้ บริ หาร และจานวนครัง้ ที่เข้ า
ร่วมประชุม ปี 2560 แสดงอยูใ่ นหัวข้ อ “โครงสร้ างการบริ หารจัดการ”
หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการบริ ษัท ดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือ กมี
กระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน จึงได้ แต่งตังและมอบหมายให้
้
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็ นผู้ดาเนินการ
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะกลัน่ กรองและคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ มีความเข้ าใจธุรกิจเป็ นอย่างดี และสามารถ
บริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ได้
เพื่อให้ ได้ กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริ หารระดับสูงที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้ และนาเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา ก่อนคณะกรรมการบริ ษัทจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น สาหรับกรณีการ
แต่งตังกรรมการ
้
ซึง่ ผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังมี
้
ความโปร่ งใสและชัดเจน ปราศจากอิทธิ พลของผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมหรื อฝ่ ายจัดการ และสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั
บุคคลภายนอก
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กรรมการแต่ละรายต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง และในทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้
กรรมการและผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสมให้ ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้น
ทัง้ นี ้ กรรมการทุก คนที่ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ลงคะแนนเสีย งนัน้ ต้ อ งมี คุณ สมบัติ ต ามข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ฯ
ข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การแต่งตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามัญประจาปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ไม่ใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ผู้ถือหุ้นจะใช้ คะแนนเสียงที่ตนมีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวเป็ นกรรมการในแต่
ละครัง้ ที่ใช้ คะแนนเสียงเท่านัน้
3. หากมีการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตังมากกว่
้
าจานวนกรรมการที่วา่ งลง บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา
เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึ งเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับ
เลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ น
ประธานคณะกรรมการเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ถ้ าตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ ค ณะกรรมการเลือกผู้ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่วา่ งลงจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทาการในนาม
ของคณะกรรมการได้ เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่วา่ งทังหมดเท่
้
านัน้
กรรมการซึ่งได้ รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งแทนตามที่ กล่าวข้ างต้ นให้ อยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทนเท่านัน้
การสรรหากรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ คดั สรรบุคคลที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
นิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนปรับนิยามกรรมการ
อิสระให้ มีคณ
ุ สมบัติที่เข้ มกว่าที่กฎหมายกาหนด ซึ่งข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ กาหนดไว้ วา่ กรรมการ
อิสระต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่ง (ร้ อยละ 1) ของจานวนหุ้นที่มีออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ หรื อบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
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บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเปลีย่ นสัดส่วนการถือหุ้นจากร้ อยละหนึง่ (ร้ อยละ 1) เป็ นร้ อยละศูนย์
จุดห้ า (ร้ อยละ 0.5)
“กรรมการอิสระ” ของบริ ษัทฯ ต้ องคุณสมบัติ ดังนี ้
1. ถื อ หุ้น ไม่เ กิ น ร้ อยละศูน ย์ จุดห้ า ของจ านวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้ ให้ นับ รวมการถื อ หุ้น ของผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันโดยมี บริ ษัทใหญ่ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมา แล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทัง้ นีล้ กั ษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ
หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทา
เป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับ
ความช่ ว ยเหลือ ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ูยื ม ค า้ ประกัน การให้ สิน ทรั พ ย์ เ ป็ นหลัก ประกัน หนี ส้ ิน รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นทานอง เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ
สามของสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ หรื อ ตัง้ แต่ ยี่ สิ บ ล้ า นบาทขึ น้ ไป แล้ ว แต่ จ านวนใดจะต่ า กว่า ทัง้ นี ้
การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั
รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
หรื อและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
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การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บ ริ การทางวิชาชีพ
นันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
7. ไม่เ ป็ นกรรมการที่ ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิ นเดือนประจ า
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
หลักปฏิบัติ 3.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนดาเนินการตาม
กระบวนการที่โปร่ งใสและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถื อหุ้นเพื่ ออนุมัติ เป็ นประจาทุกปี โดยต้ องนาเสนอนโยบาย วิธีการ
หลักเกณฑ์ในการให้ ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการแต่ละตาแหน่ง และต้ องมีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
เพี ย งพอที่ จ ะจู ง ใจให้ คณะกรรมการน าพาองค์ ก รให้ ด าเนิ น งานตามเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว อี ก ทัง้
ต้ องหลีกเลีย่ งการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร
ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาว
ของบริ ษัท โดยมีการเปรี ยบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ ประโยชน์และคุณค่าที่ได้ รับจากกรรมการแต่ละคน รวมถึงการเป็ นสมาชิกและการมีบทบาทหน้ าที่เพิ่มขึ ้นใน
คณะกรรมการชุดย่อยด้ วย
ผู้ถือหุ้นต้ องเป็ นผู้อนุมตั ิโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นตัวเงิ นและไม่ใช่ตวั เงิ น โดยการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2560 ที่ ไ ด้ อนุ มัติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการและหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ นาเสนอ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้
เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ รูปแบบและจานวนค่าตอบแทนที่สะท้ อนถึงภาระหน้ าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทังค่
้ าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อยด้ วย
(ถ้ ามี) ซึง่ ปั จจุบนั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการของบริ ษัทฯ ที่เป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย
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ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทภายใต้ กรอบที่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผลตอบแทนที่จงู ใจและเหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ผ้ ูถือหุ้นจะได้ รับ
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ ดแู ลให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารตามบรรทัดฐาน
และหลักเกณฑ์ที่ได้ ทาความตกลงไว้ กบั ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ซึง่ ประเมินจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ ผลงานเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริ หาร ซึ่งมีการเสนอผล การประเมินให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ความเห็นชอบเป็ นประจาทุกปี และประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะเป็ นผู้สอื่ สารผลการพิจารณาให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ รับทราบ
สาหรั บโครงสร้ าง คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน
กรรมการโปรดดูรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้ อ 9.7 หลักปฏิบตั ิ 3.2 และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ปรากฏในหัวข้ อ 8.4
หลักปฏิบัติ 3.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดวัน ประชุมล่วงหน้ าเป็ นรายปี และแจ้ ง ให้ ก รรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าวเพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่ วมประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครั ง้ ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่ วมกันพิจารณากาหนดเรื่ องที่จะเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยต้ องพิจารณาให้
แน่ใจว่าได้ รวมเรื่ องสาคัญไว้ แล้ ว โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เข้ า
สูว่ าระการประชุม โดยบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 7 วันเพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมการประชุม
จ านวนครั ง้ ของการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดไว้ เ หมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน
8 ครัง้ และมีการส่งรายงานผลการดาเนินงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท
สามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
กรรมการส่วนใหญ่ได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัททังหมดที
้
่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี โดยรายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการเป็ นรายบุคคลแสดงอยู่ในหัวข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ
ประธานกรรมการได้ จดั สรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนาเสนอเรื่ องและอภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบ
โดยทัว่ กัน ประธานกรรมการส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนได้ ให้ ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่
นาสูท่ ี่ประชุม รวมทังประเด็
้
นการกากับดูแลกิจการ ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนและจะต้ องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนัน้ ๆ
คณะกรรมการบริ ษั ท สนับ สนุน ให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เชิ ญ ฝ่ ายจัด การหรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เข้ า ร่ ว มประชุ ม
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คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติ มในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมโดยตรงและเพื่อมี
โอกาสรู้จกั ผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
กรรมการทุกคนมีความเข้ าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
และทุกคนได้ อทุ ิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อเสริ มสร้ างให้ บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการบริ ษัทที่เข้ มแข็ง
ทุกคนได้ แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ มีการปรับปรุ งตนเองให้ ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา และมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิ
หน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ทุกคน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิในการจากัดจานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งได้ ไม่
เกิน 5 แห่ง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ซึง่ ในปั จจุบนั ไม่มีกรรมการคนใดดารงตาแหน่งกรรมการใน
บริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง สาหรับการดารงตาแหน่งอื่นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง บริ ษัทฯ
ไม่ มี น โยบายที่ อ นุญ าตให้ ด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการในบริ ษั ท อื่ น มากกว่ า 2 บริ ษั ท ทัง้ นี ้ ไม่ นับ รวมบริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทในเครื อ และบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องเข้ าไปกากับดูแลการบริ หารจัดการเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
ก่อน โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการรายงานการดารงตาแหน่งอื่ นของกรรมการและเปิ ดเผยในรายงาน
ประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่อ
อภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร ทราบถึงผลการประชุมนันด้
้ วย ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
1 ครัง้
หลักปฏิบัติ 3.6 การกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน
การกากับดูแลกิจการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมในเบื ้องต้ นนัน้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะทาการสรรหา
บุคคลที่เหมาะสม นาเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทาการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
้
ตาม
จานวนและตาแหน่งที่สอดคล้ องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม รวมไปถึงการแต่งตัง้
ผู้บริ หารสาคัญที่จะเข้ ารับผิดชอบบริ หารงานและกิจการในบริ ษัทย่อย และผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อยด้ วย
โดยการนี ้ กรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หาร ที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทตามที่กล่าวมาข้ างต้ น จะมีภาระหน้ าที่
ในการบริ หารจัดการงานและกิจการของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตาม แนวนโยบายและ
ทิศทางที่บริ ษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทจะกาหนดนโยบายให้ กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารทาหน้ าที่อย่างดีที่สุดเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทย่อย และให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ ในฐานะบริ ษัทแม่ โดยกาหนดขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับแต่งตังอย่
้ างชัดเจน ซึง่ จะมีการทบทวนเป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม และ
มีการติดตามดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายด้ วย
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 92

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

สาหรับการตัดสินใจในการดาเนินกิจการที่สาคัญในบริ ษัทย่อยนัน้ บริ ษัทจะกาหนดกรอบมูลค่าของโครงการ หรื อกิจการ
ในข้ อบังคับของบริ ษัทย่อยให้ คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย จะต้ องนาเสนอเพื่อขอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิ
ก่อนเสมอ ทัง้ นี ้ รวมถึงกิจกรรมที่สาคัญ อาทิ เช่น การเพิ่ม -ลดทุน และการเลิกกิ จการของบริ ษัทย่อยก็ต้องได้ รับการ
พิจารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเสมอ
ส่วนในการดาเนินกิจการโดยทัว่ ไป บริ ษัทฯ จะกาหนดแนวนโยบายด้ วยการสื่อสารผ่านการพิจารณากาหนดงบประมาณ
ประจาปี รวมถึงการทบทวน และการรายงานผลการดาเนินกิ จการเป็ นรายไตรมาส ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท
ย่อ ย ซึ่ง มี ตัว แทนที่ ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ เป็ นกรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่อ ยเข้ าร่ ว มประชุม นอกจากนี ้ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีวาระประจาในการพิจารณารั บทราบรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วมต่าง ๆ ด้ วย จึงมัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทมีกลไกการกากับดูแลและระบบควบคุมภายในบริ ษัทย่อยที่เหมาะสมรัดกุม
เพียงพอ ที่มีผลให้ การทารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรื อการทา
รายการสาคัญอื่นใดของบริ ษัทย่อยได้ รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดรู ปแบบของรายงานต่างๆ ของบริ ษัทย่อยให้ เป็ นรู ปแบบและโครงสร้ างในลักษณะ
เหมือนหรื อใกล้ เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนกาหนดวางแบบผังองค์กรให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อ
ผู้จดั การในแผนกและฝ่ ายต่างๆ ในบริ ษัทย่อยจะต้ องแจ้ งรายงาน ตลอดจนปรึ กษาหารื อ และแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ร่ วมกับ
ผู้บริ หารและผู้จัดการของบริ ษัทที่ดูแลและรั บผิดชอบในสายงานหรื อสายธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ฉะนัน้ มาตรการ และ/หรื อ
ระบบในการควบคุมกิจการภายในบริ ษัทย่อย จึงมีลกั ษณะสอดคล้ องหรื อเป็ นแบบเดียวกับระบบของบริ ษัทฯ โดยกาหนด
กลไกการกากับดูแลกิจการให้ ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษั ทย่อย จะต้ องทางานทังเชิ
้ งรุกและรับร่วมกันกับผู้บริ หารและ
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ มีการติดตามดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การทารายการระหว่างกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การทารายการสาคัญ
ต่างๆ ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน ปั ญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ ไข ซึง่ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการนัน้
มีการประเมินทังแบบคณะและแบบรายบุ
้
คคล โดยได้ กาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้ เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมี
หลักเกณฑ์ โดยมีที่ปรึกษาภายนอกช่วยกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ขันตอน
้
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการด้ วยอย่างน้ อยทุก ๆ 3 ปี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสรุปได้ ดงั นี ้
เลขานุการบริ ษัทจัดทาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานกากับดูแลกาหนด และนาเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ ความ
เห็นชอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จากนัน้ เลขานุการบริ ษัทสรุ ปผล
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้ อดีและข้ อที่ควรปรับปรุง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาและ
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ดาเนินการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การประเมินผลได้ แบ่งการประเมินเป็ น 3 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ (1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุม
คณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็ นร้ อย
ละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้ อ โดยคะแนนมากกว่าร้ อยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนนมากกว่าร้ อยละ 75 = ดีมาก คะแนน
มากกว่าร้ อยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่าร้ อยละ 50 = พอใช้ และต่ากว่าร้ อยละ 50 = ควรปรับปรุ ง ทังนี
้ ้ ผลการประเมิน
สรุ ปได้ ว่า คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปฏิบตั ิหน้ าที่ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและหลักในการ
ปฏิบตั ิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริ ษัทฯ โดยมีผลการปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยและการประเมินผลงานของกรรมการเป็ นรายบุคคลนัน้ ใช้ กระบวนการและ
หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน รวมถึงแบบการประเมินซึง่ แบ่งเป็ น 3 หัวข้ อหลัก เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น ซึ่งผลประเมินพบว่า กรรมการของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติและได้
ปฏิบตั ิภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ
หลักปฏิบัติ 3.8 การอบรมและพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมการให้ ความรู้ แก่ ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแล
กิจการของบริ ษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ กรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน ผู้บริ หารและฝ่ ายจัดการ เลขานุการบริ ษัท และบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มีการปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ทังการเข้
้
ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จดั
โดยสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายใน
บริ ษัทฯ
ในปี 2560 กรรมการอิสระสองท่านที่เข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD ได้ แก่ นายประดาป พิบูลสงคราม อบรม
หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 2/2017 และ ดร. (กิ ตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ อบรมหลักสูตร Directors
Certification Program (DAP) 134/2017
ส่วนผู้บริ หารที่เข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่จดั โดย IOD ได้ แก่ นายมนตรี นิธิกลุ รองประธานอาวุโสสายงานการตลาดและการ
ขาย เข้ าร่วมการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 240/2017 และนายพอล โจเซฟ เฮย์ส รองประธาน
อาวุโสสายงานการจัดส่งสินค้ า เข้ าร่วมการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 241/2017
ในการแต่งตังกรรมการใหม่
้
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการส่งมอบเอกสารและข้ อมูลสาคัญที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของกรรมการใหม่ อาทิ คู่มือกรรมการ ระเบียบปฏิบตั ิองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้ มีการปฐมนิเทศ
กรรมการเข้ าใหม่โดยการแนะนาลักษณะธุรกิจ นโยบายและแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมการใหม่
เพื่อให้ มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ซึ่งเชื่อมัน่ ได้ ว่ากรรมการใหม่ได้ รับการแนะนาและมี
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจน
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการ
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรายงานให้ ทราบเป็ นประจาถึงแผนพัฒนาและการสืบทอดงาน
ซึ่งจะมีการร่ วมจัดทากับคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ มีการเตรี ยมพร้ อมและเป็ นแผนที่
ต่อเนื่องในการสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงทุกตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ รายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทถึงผลการดาเนินโครงการเป็ นประจาควบคูก่ บั การพิจารณาแผนสืบทอดงาน
หลักปฏิบัติ 3.9 การดาเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกาหนดประชุมและวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อให้ กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการแม้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทจะกาหนดไว้ ให้ มีการประชุมเป็ นรายไตรมาส แต่ในปี
2560 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการ 8 ครั ง้ เพื่อให้ เหมาะสมกับภาระหน้ าที่และ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อีกทังยั
้ งได้ กาหนดให้ ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานให้ คณะกรรมการทราบทุก
เดือน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อ เนื่องและ
ทันการณ์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีกลไกให้ กรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด รวมทังคณะผู
้
้ บริ หารและฝ่ าย
จัดการสามารถเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ อย่างอิสระ และในการการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทมีการสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ รายละเอียด
เพิ่มเติมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการได้ ร้ ู จักผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึ งสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เลขานุการบริ ษัท หรื อ
ผู้บริ หารอื่นที่ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการบริ ษัทอาจจัดให้ มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัทและประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษัท
สนับสนุนให้ เลขานุการบริ ษัทได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องด้ านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบตั ิ
หน้ าที่เลขานุการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ รวมถึงหลักสูตรรับรอง (certified programme) ต่างๆ ที่เลขานุการบริ ษัทควรเข้ า
รับการอบรมด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ หน้ าที่ในการให้
คาแนะนาเกี่ยวกับด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังประสานงานให้
้
มีการ
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ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรเปิ ดเผยคุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทใน
รายงานประจาปี และบน website ของบริ ษัท
(ชื่อเลขานุการบริ ษัทปรากฏในหัวข้ อ 8.3 และข้ อมูลประวัติปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1)
หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนดาเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้บริ หาร
ระดับสูงและบุคคลากรของบริ ษัทให้ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย
การสรรหาเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารซึง่ เป็ นผู้บริ หารระดับสูงสุดของบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมตามข้ อเสนอ
ของกรรมการผู้จดั การ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ที่เสนอชื่อบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
ในการที่ได้ มาซึ่งบุคคลที่จะมาเป็ นคณะผู้บริ หารอย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ นนั ้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะต้ อง
ทบทวนและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็ นคณะผู้บริ หารตามคุณสมบัติและประสบการณ์ ที่เหมาะสม เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททบทวนและอนุมตั ิ
สาหรับบุคคลที่จะมาเป็ นผู้บริ หารระดับสูง รวมถึงรองประธานและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทย่อย คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนมีอานาจที่จะอนุมตั ิข้อเสนอรายชื่อบุคคลของกรรมการผู้จดั การ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบตามที่กาหนด
เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession plan)
เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง และให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบเป็ นระยะด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
การพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคคลากร
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการอบรมและพัฒนาแก่กรรมการ ผู้บริ หารและบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้ องกับ
การกากับดูแลกิ จการ รวมทัง้ การอบรมและพัฒนาด้ านต่างๆ ที่เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดการพัฒนาผู้บริ หาร ปรากฏในหัวข้ อ 8.5 แนวทางและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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หลักปฏิบัติ 4.2 โครงสร้ างค่ าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ กาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนที่เป็ น
เครื่ อ งจูง ใจให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ผู้บ ริ ห ารระดับ สงู และบุค ลากรอื่ น ๆ ทุก ระดับ ปฏิ บัติ ง านให้ ส อดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการ
ดาเนินงานระยะสัน้ ได้ แก่ โบนัส และผลการดาเนินงานระยะยาว ได้ แก่ โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง
(EJIP) ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่มีความเหมาะสม ซึง่ ในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนนัน้ ได้ คานึงถึง ระดับค่าตอบแทน
ที่สงู กว่าหรื อเท่ากับระดับอุตสาหกรรม และผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการกาหนด
และสือ่ สารนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับทัง้ องค์กรอย่างชัดเจน
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยมีสว่ น
ร่ ว มในการให้ ค วามเห็ น ชอบหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารที่ ค ณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนนาเสนอ ซึ่งเป็ นเกณฑ์การประเมินผลงานที่จูงใจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ บริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งได้ สื่อสารให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบเกณฑ์การประเมินเป็ นการล่วงหน้ า
การประเมินประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนันท
้ าเป็ นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ รับมอบหมายให้
เป็ นผู้ประเมิน และนาเสนอผลการประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ซึง่ กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารได้ ร่วมพิจารณาด้ วยเสมอ
ประธานกรรมการซึง่ เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะเป็ นผู้สอื่ สารผลการพิจารณาและประเด็นเพื่อ
การพัฒนาให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารทราบ
การอนุมตั คิ า่ ตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร และปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้ วย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบหลัก เกณฑ์ แ ละปั จ จัย ในการประเมิ น ผลงาน ตลอดจนอนุมัติ โครงสร้ าง
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง และติดตามให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารประเมินผู้บริ หารระดับสูงให้ สอดคล้ องกับ
หลักการประเมินดังกล่าว
สาหรับการประเมินประธานเจ้ า หน้ าที่บริ หารของบริ ษัทฯ และคณะผู้บริ หารระดับสูง รวมทังฝ่
้ ายจัดการของบริ ษัทฯ นัน้
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยได้ กาหนดเป็ นร้ อยละของ EBITDA และวัดจากงานที่สาคัญ ความสามารถ
การพัฒนาตนเอง การปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังการน
้
าผล
สารวจความคิดเห็นจากพนักงานมาใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
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การตรวจสอบและประเมินผลการทางานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนร่ วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในปี ปั จจุบนั ประกอบไปด้ วยปั จจัย
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.

ผลประกอบการของธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาจากร้ อยละของ EBITDA และ FoCF เที ย บกับ เป้ าหมายที่ บ ริ ษั ท ฯ
กาหนดค่าร้ อยละของ EBITDA และ FoCF ในปี นัน้ ๆ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการประเมินเปรี ยบเทียบ

2.

ผลการปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล โดยพิจารณาจาก 3 ปั จจัยตามหลักเกณฑ์ และเป้าหมายที่ได้ ทาการตกลงไว้ กับ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ดังนี ้
2.1

งานที่สาคัญ (KPIs)

2.2

ภาระหน้ าที่หลัก (Critical Task)

2.3

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (Leadership Competency)

นอกจากนัน้ ยัง ได้ น าการปฏิ บัติ ต ามนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การและจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ มาใช้
ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนด้ วย
หลักปฏิบัติ 5

ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1 การสร้ างนวัตกรรม
การส่ งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนต์ นครหลวง
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงการให้ ความสาคัญกับนวัตกรรม อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลก และของเทคโนโลยี ซึ่งทา
ให้ เกิดความคาดหวังของลูกค้ า คูค่ ้ า และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียสาคัญ ที่ต้องการเห็นการเปลีย่ นแปลงในลักษณะที่เป็ นไปเพือ่
ประโยชน์ หรื อสร้ างคุณค่าร่วมกันทังแก่
้ กิจการ ลูกค้ า คูค่ ้ า ตลอดจนสังคม และสิง่ แวดล้ อม โดยการเปลีย่ นแปลงนันอยู
้ บ่ น
พื ้นฐานของหลักจริ ยธรรมที่ดีในการดาเนินธุรกิจ
โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะผู้บริ หาร บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับกิ จกรรมการสนับสนุน
ส่งเสริ มให้ เกิดนวัตกรรมในองค์กรอย่างยัง่ ยืนที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
ด้ านการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของพนักงาน และการสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรด้ านนวัตกรรม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่ องนี ้ ด้ วยการมุง่ เน้ นการมีสว่ นร่วมของพนักงาน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้
มีโครงการ INSEE Innovation Awards 2560 ขึ ้น ซึ่งพัฒนาปรับปรุ งมาจาก INSEE Excellence Awards ที่ได้ มีการริ เริ่ ม
และดาเนินการต่อเนื่องทุกปี มาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2552 โดยในปี นี ้ ได้ มีพนักงาน 960 คน จากทุกหน่วยงาน เข้ ามีส่วนร่ วม
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 98
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เสนอโครงการนวัตกรรมหลัก ซึ่งเป็ นโครงการที่คิดริ เริ่ มและเริ่ มดาเนินการแล้ วมากถึง 144 โครงการ เพื่อการปรับปรุงงาน
และเพื่อสร้ างคุณค่าร่วมให้ กบั ทุกฝ่ ายมากขึ ้น โดยให้ พนักงานได้ มีโอกาสนาเสนอผลงานต่อคณะผู้บริ หาร เพื่อให้ ได้ รับการ
ยกย่องชื่นชม การสนับสนุน ตลอดจนคาแนะนาในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆ ให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั การเสวนาด้ านนวัตกรรม ที่เรี ยกว่า Innovation Talk โดยเชิญวิทยากรทังจากภายใน
้
หรื อ
ภายนอก มาให้ ความรู้ สร้ างแรงบันดาลใจ และที่สาคัญคือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างพนักงานด้ วยกันในหัวข้ อที่
เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรม ทังเป็
้ นเรื่ องนวัตกรรมจากภายนอกองค์กร หรื อภายในองค์กรก็ตาม ซึง่ ได้ ดาเนินการไปทังหมด
้
12
ครัง้ ด้ วยกัน
ด้ านการส่ งเสริ มให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ หรื อธุ รกิจใหม่ (new business model) เพื่อสร้ างคุณค่าเพิ่มให้ กับกิจการ
ลูกค้ าและผู้มีส่วนได้ เสียสาคัญ โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีสมั มนาเชิงปฏิบตั ิการรสาหรับผู้บริ หาร เรี ยกว่า “Challenging
Convention Workshop” เพื่อให้ ความรู้ ความเข้ าใจบทบาทของผู้บริ หารกับการ สนับสนุนนวัตกรรมในองค์กร รวมถึงการ
ระดมสมองค้ น หาโครงการนวัต กรรมใหม่ที่ สร้ างสรรค์ รู ป แบบธุ ร กิ จใหม่ หรื อ กระบวนการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่อีกด้ วย
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ยังรณรงค์เปิ ดโอกาสให้ พนักงานโดยทัว่ ไป และทีมงานจากทุกหน่วยงาน ได้ คิดริ เริ่ ม นาเสนอโครงการ
นวัต กรรมใหม่ (Radical or Disruptive Innovation) ซึ่ง มี พ นักงานน าเสนอความคิดในรู ป แบบธุ ร กิ จใหม่นี ้ ทัง้ หมด 9
โครงการสร้ างสรรค์ และบริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนโดยจัดให้ มี สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมใหม่
เหล่านัน้ จากแนวความคิด ไปสูโ่ ครงการที่มีข้อมูลในรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Workshop)
ด้ านการอานวยการและการสนับสนุนการเป็ นองค์ กรนวัตกรรมอย่ างยั่งยืน (Innovation Infrastructure)
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงการสร้ าง สนับสนุนนวัตกรรมให้ เกิดขึ ้นในองค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยในการนี ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ได้ เข้ ามาเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับการกาหนดนโยบาย การบริ หารและการดาเนินงานของกิจกรรมส่งเสริ มนวัตกรรม
ต่างๆ รวมถึงการให้ การสนับสนุน อานวยความสะดวกต่อพนักงานในการริ เริ่ ม และดาเนินโครงการนวัตกรรมต่างๆ ให้
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาหรื อวิจยั เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
เพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการสร้ างสรรค์ ให้ สามารถเกิดขึ ้นได้ จริ งในรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model)
บริ ษัทฯ ถือว่านวัตกรรมเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะช่วยสร้ างคุณค่าร่ วมให้ มากขึ น้ เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ ลูกค้ า คู่ค้า และผู้มี
ส่วนได้ เสียสาคัญที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นการสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ อง เพื่อส่งเสริ มให้ ได้ มาซึง่ นวัตกรรมใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
หลักปฏิบัติ 5.2 การประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ คานึงถึงและให้ ความสาคัญต่อการสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย (Create Value for all Stakeholders)
อย่างต่อเนื่อง ผู้มีส่วนได้ เสียต้ องได้ รับการดูแลจากบริ ษัทฯ ตามสิทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 99
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บริ ษัทฯ และต้ องมีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่วมมือและความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุน ลูกค้ า คู่ค้า
เจ้ าหนี ้ สังคม ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ และที่สาคัญต้ องไม่มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มี
ส่วนได้ เสีย และกาหนดมาตรการชดเชยกรณีผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีกลไกที่ทาให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมีแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้ าง
พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นรากฐานของความสาเร็ จ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังจริ
้ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
อันได้ แก่การกาหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็ นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดหรื อ
มากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ในการทางาน การอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริ มความก้ าวหน้ า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้ านอื่น ๆ
ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีนโยบายและหรื อแนวปฏิบตั ิที่ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องค่าตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงานและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่รับทราบเสมอ อันได้ แก่ นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ทุกคน ถือเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการที่จะ
ขับเคลือ่ นและผลักดันให้ บริ ษัทฯ ไปสูเ่ ป้าหมายที่กาหนดไว้ บุคลากรทุกคนถือเป็ นหนึง่ ในปั จจัยแห่งความสาเร็ จขององค์กร ใน
การที่ จะเสริ มสร้ างขี ดความสามารถในการแข่งขันให้ กับบริ ษัทฯ พร้ อมทัง้ การปฏิ บัติ งานต้ องเป็ นไปตามค่านิ ยม และ
วัฒนธรรมขององค์ กร โดยมิได้ มุ่งหวังในเรื่ องของผลสาเร็ จในการทางานเท่านัน้ แต่ต้องถึงพร้ อมด้ วยจริ ยธรรมและการ
ปฏิบตั ิงานโดยเน้ นการทางานเป็ นทีม, ทาสิง่ ถูกต้ อง, กล้ าคิด กล้ าทา และห่วงใย ใส่ใจอนาคตตามค่านิยมขององค์กร
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ กาหนดการบริ หารค่าตอบแทนบนหลักการและพื ้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาค โดยปั จจัยที่ใช้
ในการบริ หารการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประกอบไปด้ วย ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน,
อัตราการจ่ายของตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบริ ษัทฯ โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์งาน การประเมินค่า
งาน, การสารวจตลาดแรงงานและโครงสร้ างค่าตอบแทนเป็ นเครื่ องมือในการช่วยพิจารณา รวมทัง้ การพิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานประจาปี ถือเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ใช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงานเพื่อ
สนับสนุนและเป็ นขวัญและกาลังใจให้ กับพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานสูงกว่ามาตรฐานที่ บริ ษัทกาหนดไว้ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
จะพิจารณาจ่ายโบนัสให้ กบั พนักงานทุกคนขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในแต่ละปี เพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการ
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 100
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ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ตลอดปี ที่ผา่ นมา
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงานทุกคนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้ จ่ายในการ
ดารงชีพ และคงมาตรฐานการครองชีพให้ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจได้ เช่น เงินสบทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ, ค่าครองชีพ,
รถรับส่งพนักงาน, เงินกู้ฉุกเฉิน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยนบุตร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ มีการ
ทบทวนและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของบริ ษัทอยู่เป็ นระยะเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดาเนินชีวิตให้
สอดคล้ องกับยุคสมัยมากขึ ้น เช่น เปิ ดทางเลือกให้ พนักงานสามารถเลือกประกันสุขภาพประเภทความคุ้มครองกรณี ผ้ ูป่วย
นอกแบบกาหนดจานวนต่อครัง้ ต่อปี หรื อแบบคุ้มครองต่อปี ไม่กาหนดจานวนครัง้ เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการจัดอบรมพนักงานให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการเงิน และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพอยู่เสมอ
รวมทังได้
้ จดั ให้ มีโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) อีกด้ วย
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยให้ แก่ลกู ค้ า โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และคานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้ อมูล
ลูกค้ า การบริ การหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้ าและบริ การ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ าเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุ งสินค้ าและบริ การ รวมทังการโฆษณาประชาสั
้
มพันธ์ และการส่งเสริ มการขาย (sales conduct) ต้ องกระทาอย่างมี
ความรับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า ซึง่ มีบริ บทสอดคล้ องตามวิสยั ทัศน์
ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยพันธกิจหลักของบริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ให้ พนักงาน ผู้รับเหมา และลูกค้ าทุกคนต้ องมีความรู้
ความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขันตอนการท
้
างาน เพื่อความปลอดภัยของทังตนเองและผู
้
้ อื่น ทุกกิจกรรมต้ องได้ รับ
การด าเนิ นการภายใต้ ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัยอย่างมี ประสิ ทธิ ผล ปั จจัยเชิ งบูรณาการเพื่ อ
ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนตามแนวเจตนารมณ์ ของบริ ษัทฯ คือ การสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้ างทัศนคติที่ดีด้าน
ความปลอดภัย และให้ ฝังแน่นในกลุม่ คนขององค์กร และต้ องถ่ายทอดไปสูก่ ลุม่ ลูกค้ าเพื่อให้ พวกเขามีสว่ นร่ วมในการปฏิบตั ิ
ตามกระบวนต่าง ๆ ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และควบคุมความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
บริ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ นในเรื่ องการสื่อสาร แบ่งปั นข้ อมูล ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ เช่น เกี่ยวกับกฎระเบียบและขันตอนการท
้
างาน
การประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็ นอันตรายในสถานประกอบการ การซ่อมบารุงไซโลอย่างไรให้ เกิดความปลอดภัย
ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างเป็ นประจาสม่าเสมอ ทังยั
้ งรณรงค์ในเรื่ องการขับขี่อย่างปลอดภัยสาหรับกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นแฟรนไชส์ปีละสอง
ครั ง้ เพื่อให้ เกิ ดการส่งมอบสินค้ าและบริ การที่มีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังจัด หาอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ แก่ผ้ ขู นส่ง สัญลักษณ์เครื่ องหมายด้ านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการบริ หารจัดการด้ านความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในพื ้นที่ของลูกค้ าแฟรนไชส์
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(3) ความรับผิดชอบต่อคูค่ ้ า
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ มีกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและเงื่อนไขสัญญาหรื อข้ อตกลงที่เป็ นธรรม การช่วยให้ ความรู้
พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้ บริ การ ให้ ได้ มาตรฐาน ชี แ้ จงและดูแลให้ คู่ค้าเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลคูค่ ้ า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
และเพื่อเป็ นการคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสยั ทัศน์ และแนวทางการดาเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริ ษัทฯ จึงมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกคูค่ ้ าอันเป็ นหนึง่ ในผู้มีสว่ นได้ เสีย จากคุณสมบัติเบื ้องต้ นของคูค่ ้ าดังนี ้
1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
2. ความสมเหตุสมผลด้ านราคาและคุณภาพ
3. นโยบายด้ านการให้ บริ การ
4. การจัดการด้ านความปลอดภัยในการทางาน
5. การปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การบังคับใช้ แรงงาน
6. การต่อต้ านการทุจริ ตติดสินบน
7. การจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
8. การต่อต้ านการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดวิธีการจัดการด้ านการจัดซื ้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ และแนวทางการสร้ างความสัมพันธ์ กบั คู่ค้า การ
คัดสรรคู่ค้าต้ องเป็ นไปอย่างมีศกั ยภาพ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการบริ หารอย่างมีความรับผิดชอบในระบบห่วงโซ่อปุ ทาน หากคู่
ค้ ารายใดไม่ผ่านคุณสมบัติที่กาหนดไว้ บริ ษัทฯ จะวางแผนปฏิบตั ิให้ แก่ค่คู ้ าเพื่อแก้ ไขข้ อจากัดดังกล่าวให้ ลลุ ว่ งและติดตาม
ผลประเมินความคืบหน้ า พร้ อมทังให้
้ ความช่วยเหลือต่อคู่ค้าเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถและปรับปรุ งผลการทางาน
ให้ ดียิ่งขึ ้นไป เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ที่ขยายไปยังคูค่ ้ า
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาจรรยาบรรณของคู่ค้า (SCCC Supplier Code of Conduct) เมื่อปี 2555 เพื่อกาหนดเงื่อนไขการร่ วมกันทาง
ธุรกิจ โดยคู่ค้าจะต้ องลงนามตอบรับคามัน่ ยืนยันการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวเพื่อเป็ นพันธะสัญญาระหว่างกันก่อน
เริ่ มทาธุรกิจกับบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับคูค่ ้ า อันเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียสาคัญในการดาเนินธุรกิจซึง่ กันและกัน โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริ หาร
มีมติเห็นชอบให้ มีการทบทวนนโยบายการจัดซื ้อจัดหา เพื่อเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานจัดซื ้อจัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่สร้ างความคุ้ม
ค่าสูงสุด ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการจัดซื ้อจัดหาเป็ นไปอย่างมีระบบ เป็ นธรรม โปร่ งใสในทุกขันตอน
้
ทังการประกวดราคา
้
การประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ า และสนับสนุนให้ คคู่ ้ าดาเนินการธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 102

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการนาความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้ างเสริ มประโยชน์ต่อ
ชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้ าและความสาเร็ จในระยะยาว
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ สร้ างคุณค่าร่ วม (Create Shared Value) และความผูกพันที่ดีต่อชุมชนรอบโรงงาน ในเขตอาเภอแก่งคอยและ
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรรม เข้ าไปมีสว่ นร่วมและให้ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ในทุกชุมชนรอบโรงงานรวมทังสาธารณชนโดยรวมใน
้
3 ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสริ มการศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ กาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการ
ปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นทราบอย่างสม่าเสมอ
(5) ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทจะไม่สร้ างหรื อก่อให้ เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งครอบคลุมการใช้ วตั ถุดิบ การใช้ พลังงาน (สาหรับการผลิต ขนส่งหรื อในสานั กงาน) การใช้ น ้า การใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื น้ ฟู ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้ รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อย
และจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ นาระบบบริ หารงานด้ านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม มาใช้ ในการปฏิบตั ิงานควบคูไ่ ป
กับดาเนินธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ของบริ ษัทฯ โดยนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม (ISO: 14001) มาใช้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้ อมควบคู่กบั พัฒนาธุรกิจ อีกทังยั
้ งช่วยให้ บริ ษัทฯ ลดค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุดิบและพลังงาน การบาบัดมลพิษ
เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ให้ กบั องค์กร
(6) การแข่งขันทางการค้ าอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มี การประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่ งใสและไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่
เป็ นธรรมบริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ ที่จะดารงการค้ าขายและส่งเสริ มให้ มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม โดยบริ ษัทฯ จะไม่
กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นหรื อขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันทางการค้ า หรื อที่อาจทาให้ เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อชื่ อเสียงของคู่แข่ง ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายดังกล่าวไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์ กร รวมถึงนโยบายที่
เกี่ยวข้ อง เช่น นโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ าง นโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเป็ นธรรม เป็ นต้ น
(7) การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มนั่ ใจได้ วา่ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และ
กาหนดให้ บริ ษัทประกาศนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันต่อสาธารณะโดยเข้ าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้ บริ ษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและ
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คอร์ รัปชัน รวมทังเข้
้ าร่วมเป็ นภาคีเครื อข่ายด้ วย
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันตัง้ แต่ปี 2555 และปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรดังอุดมการณ์ ที่ ไม่
อนุญาตให้ มีการให้ สินบนหรื อคอร์ รัปชันอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด โดยในปี 2558 ได้ ร่วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์
แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุ งและเตรี ยม
ความพร้ อมของระบบระเบียบการปฏิบตั ิภายในให้ ชดั เจนและบังคับได้ จริ ง และมีประสิทธิภาพ จนได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตในปี 2560
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมแก่ พนักงานเพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ในการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการใช้ ท รั พยากรอย่างมี ประสิท ธิ ภาพ ทัง้ ทรั พ ยากรทางการเงิ น ทรั พ ยากรที่ใช้ ใน
กระบวนการผลิต ทรัพย์สินทางปั ญญา ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด้ านสังคมและความสัมพันธ์ ตา่ ง ๆ
โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ สง่ เสริ มการใช้ ทรัพยากรเชิงอนุรักษ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรที่ไม่อาจทดแทนได้
และนาวัสดุทตุ ิยภูมิ (secondary materials) กลับมาใช้ ใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มนั่ ใจได้ วา่ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ดาเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดมัน่ ในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการดาเนินธุรกิจ โดยได้ คานึงถึงความจาเป็ นและผลกระทบการนาทรัพยากร
ต่าง ๆ มาใช้ และผลกระทบต่อกันและกันในการใช้ ทรัพยากรแต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอด
สาย value chain มาโดยตลอด โดยตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตา่ งกัน ทาให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่
ต่างกันด้ วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริ ษัทฯต้ องคานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ ้นต่อทรัพยากร
บนพื ้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มนั่ ใจว่า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการได้ มีการทบทวน พัฒนา
ดูแลการใช้ ทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและ
ภายนอกอยูเ่ สมอ
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการให้ ความรู้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผย
ถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ
หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของกิจการ โดยกากับดูแลให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้ บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผู้ให้ บริ การด้ าน
เทคนิค การจัดการและพัฒนาระบบข้ อมูลแก่บริ ษัทในกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็ นผู้ดูแลและการบริ หารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทในกลุม่
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีนโยบายในเรื่ องการจัดสรรและการบริ หารทรั พยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ แก่
นโยบายการใช้ งานทรัพย์สินด้ านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ เพียงพอต่อการดาเนิน
ธุรกิ จ และการกาหนดแนวทางเพื่อรองรั บในกรณี ที่ ไม่สามารถจัดสรรทรั พยากรได้ เพียงพอตามที่กาหนดไว้ โดยได้ มีการ
กาหนดหลัก เกณฑ์และปั จจัยในการกาหนดลาดับความสาคัญของแผนงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ความเร่ งด่วน ในการใช้ งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้ องกับรู ปแบบธุรกิ จ (business model) ในการนี ้ บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด ได้
ให้ บริ การครอบคลุมตังแต่
้ การวางแผนกลยุทธ์ ทางด้ านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและดิจิทลั เพื่อให้ สอดคล้ องและส่งเสริ มกล
ยุทธ์ ทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจนไปถึงการดูแลและพัฒนาระบบที่มีอยู่ให้ สามารถดาเนินงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานทังภายในและภายนอกองค์
้
กรตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ในการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ การบริ หารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริ หาร
และจัดการความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศด้ วย เช่ น การบริ หารความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จ (business continuity
management) การบริ ห ารจั ด การเหตุ ก ารณ์ ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ (incident
management) การบริ หารจัดการทรัพย์สนิ สารสนเทศ (asset management) เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึง่ บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล
จากัด ได้ ดาเนินการอย่างยอดเยี่ยมจนได้ รับประกาศนียบัตร ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวัลการบริ หารข้ อมูลความ
ปลอดภัยยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.
ซึ่งครอบคลุมระบบการรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูล ในการรั กษาความลับ (confidentiality) การรั กษาความน่าเชื่อถือ
(integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล(availability) รวมทังป
้ ้ องกัน มิให้ มีการนาข้ อมูลไปใช้ ในทางมิชอบ หรื อมีการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต
หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้ มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1 ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (confidentiality) เพื่อไม่ให้ เกิดข้ อมูลรั่วไหล การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความ
พร้ อมใช้ ของข้ อ มูล (availability) รวมทัง้ การจัด การข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ (market sensitive
information) นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้ องทังของในประเทศและในระดั
้
บสากล จึงได้ กาหนดให้ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้ การ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและการดาเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานและสร้ างความมัน่ ใจว่ามีมาตรการป้องกันการ
ทุจริ ตอย่างสมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกากับดูแล
กิจการ กลัน่ กรองในการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิความเสีย่ งที่ยอมรับได้ การระบุความเสีย่ ง (ความเสีย่ งด้ านกลยทุธ์ (strategic
risk) ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิงาน (operational risk) ความเสี่ยงด้ านการเงิน (financial risk) และความเสี่ยงด้ านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับ (compliance risk) ที่ได้ พิจารณาปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายในองค์ กรที่อาจส่งผลให้
บริ ษัทไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่สอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ของกิจการ สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความ
เสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ ้นของความเสี่ยงที่ได้ ระบุ
ไว้ เพื่อจัดลาดับความเสีย่ ง และมีวิธีจดั การความเสีย่ งที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญในการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริ หารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
และให้ ความสาคัญกับสัญญาเตือนภัยล่วงหน้ า และดูแลให้ มีการทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประจาอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
หลักปฏิบัติ 6.2 การจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็ นกรรมการอิสระ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of
Audit Committee) (รายละเอียดปรากฏตามหลักปฏิบตั ิ 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิ ผล บทบาทหน้ าที่ของ
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย) ซึ่งครอบคลุมหน้ าที่ตามที่ระบุในหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี สาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกลไกหรื อเครื่ องมือที่จะทาให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย เช่น เอื ้ออานวยให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรี ยกผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ข้อมูล การได้
หารื อร่ วมกับผู้สอบบัญชี การแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ อีกทังได้
้ จดั ให้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิ ภาพระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้ อมทัง้
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รายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ ในรายงานประจาปี
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเรื่ องการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง ปรากฏในหัวข้ อ 11. การควบคุมภายในและการ
บริ หารจัดการความเสีย่ ง
หลักปฏิบัติ 6.3 การจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูลและโอกาสของบริ ษัทฯ และ
การทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลและการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธี
ปฏิ บัติ ใ นการรั ก ษาความลับ (confidentiality) การรั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ (integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อ มูล
(availability) รวมทังการจั
้
ดการข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนที่ปรึกษาภายนอกที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ติ าม
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
เพื่อปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่ องมาตรการป้องกัน กรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ข้อมูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดเป็ น
นโยบายการกาหนดวันห้ ามซื ้อขายหุ้นบริ ษัทฯ (Blackout Period Policy) ซึ่งต่อมาได้ มีการปรับปรุ งเป็ นนโยบายการใช้
ข้ อมูลภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่
มีสว่ นรู้ ข้อมูลภายในทาการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในช่วง 30 วัน ก่อนวันเผยแพร่ ข้อมูลงบการเงิน และข้ อมูลสาคัญ
ทางการเงิน ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ไม่มีการแสวงหาประโยชน์จากข้ อมูลที่ยงั มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนอันจะนาไปสู่
การเอาเปรี ยบบุคคลภายนอก และกรรมการและผู้บริ หารต้ องแสดงรายงานและจัดส่งรายงาน การถือครองหลักทรัพย์ตาม
ข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันนับจากวันที่มีการเปลีย่ นแปลง และแจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัทรับทราบเพื่อจัดทาสรุปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริ หารเป็ นรายบุคคลให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ และเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าวในรายงานประจาปี โดยได้ แจ้ งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและ
ข้ อกาหนดดังกล่าวด้ วย
นโยบายข้ างต้ นยังเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ในเรื่ องการใช้ ทรัพย์สิน และข้ อมูล
ของบริ ษัทฯ อีกด้ วย
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จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ กาหนดเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในว่า “การนาเอาข้ อมูลภายในจากเอกสารข้ อมูลที่ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ มาใช้ ประกอบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื ้อ ขาย หรื อถื อครองหลักทรัพย์บริ ษัทฯ เป็ นเรื่ อง
ที่ผิดจริ ยธรรมและผิดกฎหมาย และส่งผลให้ มีการดาเนินการทางวินยั และทางอาญา”
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายใน ให้ ปรึ กษา “ฝ่ ายกฎหมายและกิจการบริ ษัท” บริ ษัทฯ จะมีการทบทวนรายชื่อ
บุคคลภายในให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั กาหนดแนวทางการรักษาข้ อมูลภายใน และทาการแจ้ งแนวทางและ
นโยบายข้ างต้ นให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการทบทวนรายชื่อผู้ใช้ ข้อมูลภายในซึง่ เป็ นบุคคลที่รับรู้และถือครองข้ อมูลสาคัญและที่ยงั ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั และทาการแจ้ งแนวทางและนโยบายข้ างต้ นให้ ทกุ คนในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนถื อปฏิบตั ิและได้ ตระหนักถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายและข้ อกาหนดดังกล่าวด้ วย โดยติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
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สรุปรายงานข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์โดยกรรมการและผู้บริ หาร ปี 2559 และ ปี 2560 มีดงั นี ้
การถือหุ้นบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) โดยกรรมการและผู้บริ หาร
รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
2. นายชัชชน รัตนรักษ์
3. นายวันชัย โตสมบุญ
4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
5. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
6. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ ้ง
7. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์
8. นายเต็ง เว อัน เอเดรียน
9. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
10. นายประดาป พิบลู สงคราม
11. นายชรินทร์ สัจจญาณ
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
12. นายศิวะ มหาสันทนะ
ผู้บริหาร
14. นายมนตรี นิธิกลุ
15. นายจันดานา ลิยานาเก
16. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
17. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส
18. นายอมรศักดิ์ โตรส

31 ธันวาคม 2560
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วน
การถื
อหุ้น
กรรมการ/ คู่สมรส
ร้ อยละ
ผู้บริหาร
และ
บุตรที่ยัง
ไม่ บรรลุ
นิติภาวะ

31 ธันวาคม 2559
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วน
การถื
อหุ้น
กรรมการ/ คู่สมรส
ร้ อยละ
ผู้บริ หาร
และ
บุตรที่ยัง
ไม่ บรรลุ
นิติภาวะ

รวม
จานวนหุ้น
เพิ่ม/(ลด)
ระหว่ างปี
(หุ้น)

81,887
31,221
-

-

0.0275
0.0105
-

57,522
18,550
-

-

0.0250
0.0081
-

24,365
12,671
-

207,504

-

0.0696

152,478

-

0.0066

55,026

11,407
15,704
16,692

-

0.0038
0.0053
0.0056

7,031
22,946
9,872

-

0.0030
0.0099
0.0043

4,376
(7,242)
6,820

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของปี 2559 คานวณจากทุนจดทะเบียน 2,800 ล้ านบาท ซึง่ เรียกชาระแล้ ว 2,300 ล้ านบาท และสัดส่วนการถือหุ้น
ของปี 2560 คานวณจากทุนจดเบียน 2,980 ล้ านบาท ซึ่งเรี ยกชาระแล้ ว 2,980 ล้ านบาท (เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560)
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การทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นอกจากการควบคุมดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในแล้ ว การดูแลเรื่ องการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริ ษัทฯ เป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ ดแู ลให้ มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์ รวมทังดู
้ แลให้ มีแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้ การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขันตอนการด
้
าเนินการและ
การเปิ ดเผยข้ อมูล ตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ กาหนดเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ว่า “ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เป็ น
สถานการณ์ที่ผลประโยชน์สว่ นตัว จากการกระทาของเรา ทังด้
้ านการเงินหรื อรู ปแบบอื่น แต่ผลประโยชน์ดงั กล่าวส่งผล
กระทบหรื อขัดแย้ งกับผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ พนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่พนักงานคิดว่าอาจเป็ นการ
ขัดผลประโยชน์ หรื อก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และพนักงานควรรายงานให้ หวั หน้ างานทราบเพื่อแก้ ไข
สถานการณ์อย่างเหมาะสมและโปร่งใส”
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ บคุ ลากรที่เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับการอนุมตั ิหรื อตัดสินใจสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างมีหน้ าที่เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่ตนหรื อญาติของตนเข้ าทาธุรกรรมกับบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยในรอบระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิ ดเผย
ข้ อมูลนีต้ ้ องทาปี ละ 1 ครั ง้ การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวนีส้ ามารถกระทาโดยผ่านสื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ การเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อนนัน้ ได้ มีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ ว และบริ ษัทฯ พบว่าพนักงานมี
ความตระหนักมากขึ ้นในความสาคัญในเรื่ องความโปร่งใส และการไม่ยงุ่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิให้ กรรมการต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยทุกครัง้ และคณะกรรมการบริ ษัทยังได้
ดูแลให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้ กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็นได้
อย่างอิสระ และงดเว้ นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้ นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริ หารจะต้ อง
รายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้ องเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงและส่งรายงานให้ เลขานุการบริ ษัทจัดทารายงาน
สรุปให้ คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ ด้ วย
หลักปฏิบัติ 6.4 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่ อต้ านการทุจริตการคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันตังแต่
้ ปี 2555 และปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรดังอุดมการณ์ที่ไม่
อนุญ าตให้ มี ก ารให้ สิน บนหรื อ คอร์ รั ป ชั น อย่า งเด็ ด ขาดมาโดยตลอด และในปี 2558 ได้ ร่ ว มลงนามในค าประกาศ
เจตนารมณ์ แ นวร่ ว มปฏิ บัติ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต และได้ รั บ
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต จากโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
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ก่อนได้ รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุ งและเตรี ยม
ความพร้ อมของระบบระเบียบการปฏิบตั ิภายในให้ ชดั เจนและบังคับได้ จริ งและมีประสิทธิภาพ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
มติ อ นุมัติ นโยบายการต่อต้ า นทุจริ ตและคอร์ รั ป ชั น ภายใต้ ก รอบของจรรยาบรรณทางธุร กิ จฉบับ ปรั บ ปรุ งที่ผ่านการ
พิจารณากลัน่ กรองและนาเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการแล้ ว และเพื่อให้ นโยบาย
นี ้มีผลบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิผล จึงได้ กาหนดแนวทางในการติดตามผลการปฏิบตั ิการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ
คอร์ รัปชัน ดังนี ้
1)

กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่เป็ นตัวแทน มีหน้ าที่รับผิดชอบและปฏิบตั ิ
ตนตามนโยบายนี ้อย่างเคร่งครัด

2)

กาหนดแนวปฏิบตั ิในเรื่ องของการบันทึกข้ อมูลทางการเงิน และมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ หน่วยงานบันทึก
บัญชีทาหน้ าที่ควบคุมดูแล ทวนสอบเอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้ แก่บคุ คลภายนอก
อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ ามมิให้ มีการบันทึกรายการลับนอกบัญชี การปกปิ ดรายการจ่ายที่มิชอบ

3)

กาหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ และทา
หน้ าที่ประเมินความเสีย่ งเรื่ องการทุจริ ต ตรวจสอบการแสดงข้ อมูลที่ไม่สอดคล้ องต่อความเป็ นจริ ง และพฤติการณ์
ที่อาจนาไปสู่การทุจริ ตเป็ นประจาทุกปี ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง และทุกหน่วยงานภายในบริ ษัทฯ เพื่อ
นาเสนอรายงานการประเมินผลต่อผู้บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ ง และ
กากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับ เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการควบคุมต่อไป

4)

หากกระบวนการเสาะหาข้ อเท็จจริ งพบว่า ข้ อมูลตรวจสอบ หรื อข้ อร้ องเรี ยนมีมลู เหตุอนั เชื่อว่า มีการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
รวมถึงฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ คณะทางานกลัน่ กรองจะเสนอแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ ไขการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
เห็นสมควรเพื่อให้ เกิดการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ผู้ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสจะสามารถมัน่ ใจได้ ว่า การรายงานหรื อแจ้ ง
เบาะแสตามช่องทางดังกล่าวปลอดภัยและเป็ นความลับ มีความเป็ นอิสระ และโปร่งใส คณะทางานกลัน่ กรองเป็ นผู้ได้ รับ
การแต่งตังจากคณะกรรมการธรรมาภิ
้
บาล ความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ เพื่อทาหน้ าที่ในการกลัน่ กรอง และจัดตัง้
ทีมงานเสาะหาข้ อเท็จจริ ง รวมทังสรุ
้ ปรายละเอียดของเหตุดงั กล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมมาภิบาลความเสีย่ ง
และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาข้ อเสนอแนะ และดาเนินการแก้ ไขเยียวยาหรื อดาเนินการ
ทางกฎหมายสาหรับการกระทาความผิดดังกล่าวต่อไป

5)

บริ ษัทฯ จัดให้ มีการสื่อสารแนวทางต่อต้ านการให้ สิน บนและคอร์ รัปชันอย่างเป็ นประจาสม่าเสมอทัง้ ผ่านการ
ฝึ กอบรมและแบบผ่านสือ่ ออนไลน์ อีกทังการฝึ
้
กอบรมในเรื่ องนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันนี ้ยังถูก
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บรรจุให้ เป็ นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ และรวมถึงสื่อสารกับบรรดาผู้ขายสินค้ า หรื อผู้ให้ บริ การ
ผู้รับเหมา คู่ค้า นับตังแต่
้ เริ่ มก่อความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ จากนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว ซึ่งทาให้ บริ ษัทฯ
มัน่ ใจ ได้ ว่า บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและห้ ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ที่มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอร์ รัปชันที่ชดั เจน และมีการจัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ อี กทังการจั
้
ดให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบ
บัญชีภายนอก สอบทานความครบถ้ วนเพียงพอของกระบวนการด้ วย
(รายละเอี ย ดของนโย บายการต่ อ ต้ านทุ จ ริ ตและคอร์ รั ป ชั น สามารถดู ไ ด้ จากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
http://www.siamcitycement.com)
หลักปฏิบัติ 6.4 กลไกในการรับเรื่องร้ องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีกลไกและกระบวนการจัดการ โดยมีการบันทึก ติดตามความคืบหน้ า แก้ ไขปั ญหา
และรายงานข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสีย และดูแลให้ มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้ อร้ องเรี ยนที่มีความสะดวกและมี
มากกว่าหนึง่ ช่องทาง รวมทังเปิ
้ ดเผยช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ ในเว็บไซต์และรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีนโยบายและแนวทางที่ชดั เจนในกรณีที่มีการชี ้เบาะแส โดยได้ กาหนดให้ มีช่องทางในการ
แจ้ งเบาะแส รวมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบข้ อมูล การดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทัง้ ดูแลได้ ให้ มี
มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผ้ แู จ้ งเบาะแสที่แจ้ งเบาะแสด้ วยเจตนาสุจริ ต
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
เสียสามารถรายงานและแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด หรื อการฝ่ าฝื นกฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
อาทิเช่น การทุจริ ตงบการเงิน การติดสินบน และคอร์ รัปชัน การลักทรัพย์ การทุจริ ตประพฤติมิชอบ การบันทึกผิดทาง
บัญชี การใช้ ทรัพย์สินและข้ อมูลบริ ษัทในทางที่ผิด การฝ่ าฝื นนโยบายเกี่ยวกับการให้ หรื อรับของกานัล การเลี ้ยงรับรอง
เพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบข้ อ มูลร้ องเรี ย นตามกระบวนเสาะหาข้ อ เท็ จ จริ ง และรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ อีกทังยั
้ งได้ กาหนดกลไกสาหรับคุ้มครองผู้รายงานและแจ้ ง
เบาะแสรวมถึงผู้ถกู ร้ องเรี ยนด้ วย
ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up Line มี 4 ช่องทาง ดังนี ้
1. สายด่วน 02 034 0299
2. Email : report@inseespeakupline.com
3. เว็บไซต์ : www.inseespeakupline.com และ
4. ทางไปรษณีย์ต้ ู ป.ณ. 17 ไปรษณีย์สาธร กรุงเทพ 10341
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กระบวนการดังกล่าวจึงเป็ นช่องทางและขันตอนที
้
่ทาให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถรายงานหรื อร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจทาให้
เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ หรื อที่ถกู ละเมิดสิทธิ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งมีผ้ รู ับเรื่ องร้ องเรี ยน มีกระบวนการสอบสวน มี
การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท มีกระบวนการจัดการเรื่ องที่ร้องเรี ยน มีนโยบายหรื อแนวทางในการปกป้องพนักงานหรื อ
ผู้รายงานหรื อแจ้ งเบาะแสอย่างชัดเจน มีการพัฒนาขันตอนการสื
้
บหาข้ อเท็จจริ งในแต่ละเบาะแสที่ได้ รับแจ้ ง และจัดให้ มี
INSEE Speak Up Line Ambassador เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสต่างๆ
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะดารงไว้ ซึ่งมาตรฐานระดับสูงในเรื่ องของการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั คามัน่ ว่าบริ ษัทฯ จะเป็ น
องค์ ก รที่ มี ค วามซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี จ ริ ย ธรรม และความโปร่ ง ใส เช่ น นี ้ การแจ้ ง เหตุก ารณ์ ที่ ไ ม่เ หมาะสม หรื อ ฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณทางธุรกิจนัน้ สามารถช่วยให้ บริ ษัทฯ มั่นใจว่าบุคลากรของบริ ษัทฯ ได้ รับการคุ้มครองจากสภาพแวดล้ อมใน
การทางานที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1 การจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่าง ๆ
ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องอย่างโปร่ งใส ครบถ้ วนและทันเวลา ทังในส่
้ วนของข้ อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่
ข้ อมูลทางการเงิน เช่น ผลงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย
การกากับดูแลกิจการ นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายสิ่งแวดล้ อมและสังคม และการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่าง ๆ ผ่านช่ องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานและกฎข้ อบังคับที่
กาหนดโดย ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูล
มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมาย
รวมถึงผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จดั ทาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีกระบวนการจัดทารายงานทางการเงิ นที่มีคุณภาพ และมั่นใจได้ ว่าข้ อมูลที่แสดงใน
รายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีอิสระ และต้ องมีการรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผู้สอบบัญชี
อิสระในรายงานประจาปี โดยในการให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน นัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
ปั จจัย เรื่ องผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และ
ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทังข้
้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของ
บริ ษัทฯ แล้ ว
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงินรายงานประจาปี แบบ 56-1 สะท้ อนฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุนให้ บริ ษัท ฯ จัดทาคาอธิ บายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
(management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั
ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตร
มาสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว และในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดเกี่ยวข้ องกับ
กรรมการรายใดรายหนึง่ เป็ นการเฉพาะกรรมการรายนันต้
้ องดูแลให้ การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้ วนถูกต้ อง
หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่ องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่า เสมอ โดยร่ วมกับฝ่ ายจัดการควรหาทางแก้ ไขโดยเร็ วหากเริ่ มมีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพ
คล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3 การแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน
ในการอนุมัติการทารายการใดๆ หรื อการเสนอความเห็นให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคณะกรรมการต้ องมั่นใจได้ ว่าการทา
รายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงินหรื อความสามารถในการชาระหนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่ากิจการมีแผนในการแก้ ไขปั ญหาหรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหา
ทางการเงินได้ และติดตามอย่างใกล้ ชิด และดูแลให้ กิจการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้ าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ ไข
ปั ญหา โดยให้ ฝ่ายจัดการรายงาน สถานะอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องมั่นใจได้ ว่า การพิจารณา
ตัดสินใจใดๆ ในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงินของบริ ษัท ไม่วา่ จะด้ วยวิธีการใดจะต้ องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4 การจัดทารายงานความยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่น การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการ
เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทังความรั
้
บผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้ รับการยอมรับใน
ประเทศหรื อในระดับสากล ซึง่ ได้ กาหนดไว้ เป็ นนโยบายและเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สาคัญและสะท้ อนการปฏิบตั ิที่จะนาไปสู่การสร้ างคุณค่าแก่
กิจการอย่างยัง่ ยืนอยูเ่ สมอ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้ าที่ในการ
สือ่ สารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
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คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการทาหน้ าที่ “โฆษก” ของบริ ษัทฯ โดยต้ องเป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ เข้ าใจธุรกิจของบริ ษัท รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้ เป็ นอย่างดี
ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ทาหน้ าที่นี ้ต้ อ งทาหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงได้ กาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และรอง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร การเงินและการควบคุม เป็ นผู้ที่รับผิดชอบในการให้ ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายหรื อแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการเผยแพร่ ข้อมูลสูส่ าธารณะ (Disclosure Policy)
และนโยบายหรื อ แนวปฏิ บัติ ก ารสื่อ สาร (Communication Policy) และจัด ให้ มี ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบงานเกี่ ย วกับ “นัก ลงทุน
สัมพันธ์ ” (Investor Relations หรื อ IR) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป
นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทีย มและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ สามารถเข้ าพบผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
ได้ ตามความเหมาะสม เป็ นข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ ว โดยข้ อมูลที่เปิ ดเผยต้ องถูกต้ อง ไม่ทาให้ สาคัญผิด และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และต้ องมัน่ ใจได้ วา่ การสือ่ สารและการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้ อมูลลับและข้ อมูลที่มีตอ่ ผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทังมี
้
การสือ่ สารให้ เข้ าใจตรงกันทังองค์
้ กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
ในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและโปร่งใสผู้ถือหุ้น
จะได้ รับข้ อมูลข่าวสารสาคัญครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั และได้ รับความสะดวกในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัทฯ และที่สาคัญใน
การประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสาคัญใด ๆ โดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
ในการสร้ างสัมพันธ์ กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสีย บริ ษัทฯ มอบหมายให้ ผ้ ูรับผิดชอบงานเกี่ ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนดูแลจัดกิ จกรรมอย่าง
เหมาะสมอยูเ่ สมอ เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการทากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (รายละเอียดสามารถดูได้ จาก
หัวข้ อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของรายงานประจาปี )
หลักปฏิบัติ 7.5 ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ในปี 2560 ได้ มีการพบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การให้ ข้อมูลทางโทรศัพท์และมี
การตอบข้ อซักถาม และการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านทางเว็บ ไซต์ของบริ ษัท อย่างสม่าเสมอ และในกรณีที่นกั ลงทุนต้ องการ
ติดต่อสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทฯ สามารถติดต่อได้ ที่ช่องทางต่อไปนี ้
ที่อยู่

อีเมล์

ฝ่ ายการเงินและการควบคุม
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ 7-12
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 2 797 7141
SCCC_TH_IR@siamcitycement.com
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คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้ มีหลักปฏิบตั ิ
ในการให้ ข้อมูล นโยบายหรื อหลักปฏิบัติ การจัดการข้ อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรั พย์ รวมทัง้ กาหนดหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ ชดั เจน เพื่อให้ การสือ่ สารและการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 7.6 การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การเผยแพร่ ข้อมูล
นอกจากการเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของ ตลท. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1)
และรายงานประจาปี แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ ที่ www.siamcitycement.com ซึ่งมีการปรั บปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอและครบถ้ วนตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น (รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน) อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทฯ ต้ องไม่กระทาการอันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิพื ้นฐานตามกฎหมายและส่งเสริ ม
สนับสนุน อานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้น อันได้ แก่ การเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ไม่ว่าด้ วยตนเองหรื อโดยการมอบฉันทะ การเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ทุกรู ปแบบ และการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ ไข
ข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท ประเด็นที่กาหนดในกฎหมาย
และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณา
และ/หรื อการอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผู้ถือหุ้น โดยได้ กาหนดให้ มี หลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ น
วาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวาระต้ องแจ้ งเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบ อีกทังได้
้ กาหนดให้ มีกระบวนการในการที่จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถมีส่วนร่ วมในการสรรหา และแต่งตัง้
กรรมการ ซึง่ ได้ กาหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลาย
คนซึง่ ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.034 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ) ซึง่ เป็ นจานวนหุ้นที่ต่ามาก อันเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการที่ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถ
เลือกตังกรรมการที
้
่เป็ นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์
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ดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น รวมทังได้
้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถาม
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ า และเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ บนเว็บไซต์ ของ
บริ ษัทฯ ด้ วย
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ าที่ชดั เจน
และเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.siamcitycement.com ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ อง
กับวาระการประชุมแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้น
ได้ มีการกาหนดวาระการประชุมไว้ เป็ นเรื่ อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ดูแลให้
บริ ษัทฯ แจ้ งกาหนดการประชุมพร้ อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อ ตลท. และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม ซึง่ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้ องได้ จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษทังฉบั
้ บ
และเผยแพร่พร้ อมกับฉบับภาษาไทย
หลักปฏิบัติ 8.2 การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ บริ ษัทฯ มีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี ้แจงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการ
จากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต้ อง
ประกอบด้ วย
(1) วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) วาระการประชุม โดยระบุวา่ เป็ นวาระเพือ่ ทราบหรื อเพื่ออนุมตั ิ รวมทังแบ่
้ งเป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่
เกี่ยวกับกรรมการ ได้ แยกเรื่ องการเลือกตังกรรมการและการอนุ
้
มตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการเป็ นแต่ละวาระ
(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึง่ รวมถึง
ก. วาระอนุมตั ิจ่ายปั นผล - นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายพร้ อมทัง้ เหตุผลและข้ อมูล
ประกอบ ในกรณีที่เสนอให้ งดจ่ายปั นผล ควรให้ เหตผุลและข้ อมูลประกอบเช่นกัน
ข. วาระแต่งตังกรรมการ
้
- ระบุ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทางาน จานวนบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท
ทัว่ ไปที่ดารงตาแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่ เสนอและในกรณีที่
เป็ นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ ให้ ระบุข้อมูลการเข้ าร่ วมประชุมปี ที่ผา่ นมา
และวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
แต่ละตาแหน่งและค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
ง. วาระแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี - ชื่อผู้สอบบัญชี บริ ษัทที่สงั กัด ประสบการณ์ ทางาน ความเป็ นอิสระของผู้สอบ
บัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่น
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(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด
(5) ข้ อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนน การนับและแจ้ งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้น
แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัท ฯเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแสดงก่อนเข้ าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและแผนที่ของสถานที่จัดประชุ ม
เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื ้อ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของตน
การกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ได้ คานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เป็ นช่วงเวลาการประชุมที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง มีระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึงและ
เพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเดินทางเข้ าร่วมการประชุมได้ อย่างสะดวก
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลไม่ให้ มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นนการจากัดโอกาสการเข้ าประชุม หรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นจนเกินควร
และได้ ดแู ลให้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุม อีกทังเผยแพร่
้
หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะบน
เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.siamcitycement.com) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีทางเลือกและได้ รับการอานวยความสะดวกจากบริ ษัทฯ ใน
กรณีที่ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตน
เกินกว่าที่กาหนดไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการ
มอบฉันทะด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข และเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
เข้ า ร่ ว มประชุม จึ งได้ จัดให้ มี การติ ดต่อประสานงานระหว่างบริ ษั ทฯ กับผู้ถื อหุ้นประเภทสถาบันและ/หรื อคัสโตเดี ยน
(custodian) ที่เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ นกั ลงทุนต่างประเทศในการตรวจสอบรายชื่อ จานวนหุ้น และเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะก่อนการประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ สง่ เสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ ได้ นาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
บาร์ โค้ ด (Barcode) มาใช้ ทงการลงทะเบี
ั้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทา
ได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยา และเพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและตังค
้ าถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้
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เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้ าร่ วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุน
การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษา
ข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ กรรมการทุกคน รวมทัง้ คณะผู้บริ หารและกรรมการบริ ษัทย่อยที่เกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
บริ ษัทฯ ดาเนินการประชุมอย่างโปร่ งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานมอบหมายให้
เลขานุการบริ ษัท แจ้ งจานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะหลักเกณฑ์
และ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ ที่ประชุมทราบ รวมทังการจั
้
ดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีการบันทึกคาถามคาตอบและผล
คะแนนในแต่วาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่ วม
ประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้ วย
ก่ อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานเปิ ดให้ ผ้ ูถื อหุ้นแสดงความคิ ดเห็ น ให้ ค าแนะน า หรื อซักถาม ประธาน
คณะกรรมการและสมาชิกคณะผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ตอบคาถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพื่อ
ดาเนินการต่อไปตามเหมาะสม
ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมได้ จดั ให้ มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้ สทิ ธิในการแต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตังกรรมการ
้
การลงคะแนนเสียงดาเนินตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ผู้ถือหุ้นมีอิสระ
ในการอนุมตั ิ ปฏิเสธ หรื องดเว้ นการออกเสียงในแต่ละเรื่ องของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ทีเ่ ข้ าร่วมประชุมและออกเสียง หนึง่ หุ้นนับเป็ นหนึง่ เสียง ในกรณีที่นบั คะแนนได้ เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และส่งเสริ มให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจ
นับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ในแต่ละ
วาระให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงาน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้ องและ
ครบถ้ วน โดยได้ ดูแลให้ บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภท
คะแนนเสียงเป็ น “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรู ปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสิ ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนน
้
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการ
ประชุม รวมทังการเปิ
้
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
้
น หรื อซักถาม มีการบันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามี
ผู้ถือหุ้น เห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงอย่างไร รวมทังมี
้ การบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้ วย
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยดูแลให้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม ไม่เข้ าร่วมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)
ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

9.8 การปฏิบัตติ ามหลักกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ
การปฏิบตั ิตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ ในเรื่ องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุม่
อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
มี ดังนี ้
1. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัท ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรื อการถือหุ้นแบบปิ รามิดในกลุม่ บริ ษัท และไม่มีโครงสร้ าง
แบบกลุม่ ธุรกิจที่มีการทารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์
2. บริ ษัทมีห้ นุ free float เกินกว่าร้ อยละ 15 ของหุ้นที่ออกแล้ วทังหมด
้
3. บริ ษัทฯ เปิ ดเผยการถื อหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมไว้ ในรายงานประจาปี ทุกปี และ
คณะกรรมการของบริ ษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ วทังหมด
้
4. คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยโครงสร้ างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่ งใสโดยแจกแจงผู้ถือหุ้ นรายใหญ่และ
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยที่ทาให้ ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ ง (Beneficial Owner) ของบริ ษัทฯ ได้ อย่างชัดเจน อีกทัง้
มีการเปิ ดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารทังทางตรงและทางอ้
้
อมไว้ ในรายงานประจาปี ทุกปี
5. ในกรณีที่มีการซื ้อคืนหุ้นของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะไม่ละเลยต่อการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
6. บริ ษัทฯ ไม่มีการกีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน
7. บริ ษัทฯ ไม่ละเลยต่อการเปิ ดเผยถึงข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นรายอื่น
8. ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีห้ นุ ประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้น
ต่อหนึง่ เสียง
9. ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัทที่ไม่ใช่บริ ษัทย่อย
10. ในปี ที่ผา่ นมา ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทมีการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน
11. ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การทารายการระหว่า งกัน หรื อหลักเกณฑ์การซื ้อ
ขายสินทรัพย์
12. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานประจาปี โดยมีการเปิ ดเผย GRI Index
13. แนวทางการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียด้ านต่าง ๆ เช่น
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(1) คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการกาหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในสถานที่ทางาน และเปิ ดเผยสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุหรือ
อัตราการหยุดงานหรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางานอย่างสม่าเสมอ
(2) การกาหนดวิธีการและแนวปฏิบตั ิในการไม่ละเมิดต่อเจ้ าหนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อภาระความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้ างความเชื่อถือ และเป็ นธรรมให้ แก่เจ้ าหนี ้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา และเงื่อนไขการชาระหนี ้ต่าง ๆ ที่ตกลงไว้ อย่างเคร่ งครัด และครบถ้ วน ทังในแง่
้
การ
ชาระคืนเงินกู้ และดอกเบี ้ยตามกาหนดเวลา ดูแลหลักทรัพย์ค ้าประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจ
เกิดขึ ้น
2. บริ หารจัดการเงินทุนให้ มีโครงสร้ างที่เหมาะสม เพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการ
ชาระหนี ้ที่ดีของบริ ษัทฯ
3. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดได้ หรื อตามที่ตกลงไว้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้
ทราบล่วงหน้ าโดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
(3) การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิ ในทรั พย์ สินทางปั ญญาของบุคคลอื่ น โดยมีนโยบายให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร พนักงานและบุคคลอื่นใดที่กระทาการในนามของบริ ษัทฯ เคารพและปกป้อง และหลีกเลี่ยงการล่วง
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่
กระทาการในนามของบริ ษัท จะต้ องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้ ในหลักในการปฏิบตั ิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ขององค์กร รวมถึงกาหนดไว้ ในนโยบาย
ที่เกี่ยวข้ อง เช่น นโยบายการใช้ งานทรัพย์ สินด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นโยบายการจาแนกชัน้
ความลับและจัดการข้ อมูล เป็ นต้ น
14. ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ไม่ใช่การเงิน
เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจและได้ รับความพึงพอใจสูงสุดในบริ การ บริ ษัทฯ จัดให้ มีศนู ย์บริ การอินทรี ที่ให้ ข้อเสนอแนะ
เกี่ ยวกับสินค้ าและบริ การ รวมถึงการให้ คาปรึ กษาเกี่ ยวกับวิธีการแก้ ปัญหา การบริ การหลังการขาย รวมถึงรั บข้ อ
ร้ องเรี ยนต่าง ๆ เมื่อเกิดปั ญหา และจัดให้ มีกระบวนการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ า คือจัดให้ มีการ
สารวจวัดผลของคุณภาพบริ การต่อความผูกพันระยะยาวของลูกค้ า (Net Promoter Score, NPS) เพื่อนามาปรับปรุงการ
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ทางานและการให้ บริ การเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้ าให้ สงู ขึ ้นและความรู้ สึกโดยรวมว่าจะสนับสนุนบริ ษัทฯ ต่อไป
หรื อไม่ ในระดับใด ลูกค้ าของบริ ษัทฯ จึงมัน่ ใจได้ วา่ การบริ การหลังการขาย การดูแลใกล้ ชิดต่อคุณภาพสินค้ า ทาให้ สนิ ค้ าของ
บริ ษั ทฯ เข้ าไปอยู่ในใจของลูกค้ า จนเกิ ดความภักดี ต่ อตราสิ นค้ าของบริ ษั ทฯ จากระดับการเป็ นผู้สนับสนุน องค์ ก ร
(Net Promoter Score, NPS) ของปี 2560 ซึง่ รักษาระดับที่ดีไว้ อย่างต่อเนื่อง
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ยึดมัน่ ในแนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยอยูบ่ นพื ้นฐานหลักการธรร
มาภิบาลที่ดี ด้ วยการมีนโยบายและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนการดาเนินการด้ วยความ
รับผิดชอบเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียสาคัญทุกฝ่ าย
โดยบริ ษั ทฯ ได้ มีการกาหนดนโยบายด้ านความรั บผิดชอบต่อสังคมไว้ เป็ นแนวทางหลักในการด าเนินงาน ทัง้ หมด 7
ประการสาคัญ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยึดมัน่ ในหลักการประกอบกิจการที่ดี
การเคารพในสิทธิมนุษยชน การจ้ างงานและการดูแลพนักงานอย่างเป็ นธรรม
การใส่ใจ และการสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าและผู้จดั หาสินค้ า
การใส่ใจในสิง่ แวดล้ อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การใส่ใจในชุมชน และการสนับสนุนพัฒนาการของสังคม
การกากับดูแลกิจการที่ดี และการรายงานผล
การต่อต้ านทุจริต และคอร์ รัปชัน

การให้ ความสาคัญและการส่ งเสริมความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ เชื่อว่า การได้ รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีสว่ นได้ เสียสาคัญถือเป็ นรากฐานสาคัญของการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ
กาหนดให้ มีช่องทางการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิ ดกว้ างและสม่าเสมอ เพื่ อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูล ความคิดเห็น และความ
ผูกพันที่ดีตอ่ กัน อันจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก ดังต่อไปนี ้
• เป็ นรากฐานสาคัญให้ ธุรกิจของเราดาเนินงานได้ อย่างเข้ มแข็ง
• ทาให้ ธุรกิจสามารถกาหนดนโยบาย แผนงานต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
• ความเห็นของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทางาน หรื อในการแก้ ไขปั ญหา
• ช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ และสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดและวิเคราะห์ความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงการสื่อสารสร้ างความผูกพันกับผู้มีสว่ นได้
เสียสาคัญไว้ เป็ นแนวทาง และมีการนาข้ อมูล ความเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านัน้ มาใช้ ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์
และกิจกรรมทางธุรกิจให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้นอย่างสม่าเสมอ โดยสรุปดังนี ้

ส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้ า 123

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้ เสีย
สาคัญ
ลูกค้ า

เป้าหมายของบริษัทฯ

ช่ องทางการสื่อสารหรื อแนวทางการสร้ างความผูกพันที่สาคัญ

ตอบสนองทุกความต้ องการเพื่อเป็ นส่วนหนึ่ง •
ของความสาเร็จลูกค้ า
•
•
•

การสารวจความคิดเห็นลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ
การจัดการประชุมกลุ่มย่อยและการเยี่ยมเยียนลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ
การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การทาธุรกิจย่อยด้ วยระบบออนไลน์เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การใหม่เพื่อสร้ างคุณค่าให้ กบั ลูกค้ าและ
สังคมอยู่เสมอ

พนักงาน

ดูแลพนักงานให้ มีสภาพแวดล้ อมและความ
ปลอดภั ย ที่ ดี ใ นการท างาน รวมถึ ง ความ
เป็ นอยู่ ที่ ดี ตลอดจนโอกาสในการพั ฒ นา
ความก้ าวหน้ าในการทางาน

•
•
•
•

การพัฒนาให้ ผ้ บู งั คับบัญชามีภาวะผู้นา ใส่ใจดูแลพนักงาน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสื่อสารแบบสองทางในองค์กร
พัฒนาสภาพแวดล้ อม และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางาน
สารวจความคิดเห็นพนักงานเป็ นประจา

ชุมชน

ดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อชุมชนทัง้
CSR-In Process คื อ การป้ องกั น หรื อ ลด
ผลกระทบจากการดาเนิ นงานที่มีต่อ ชุม ชน
รวมถึงการทาโครงการสนับสนุนการพัฒ นา
อย่างยั่งยืนต่าง ๆ ของชุม ชน หรื อ ที่เรี ยกว่า
CSR-After Process อย่างต่อเนื่อง

•
•
•
•

การสารวจความคิดเห็นชุมชนอย่างเป็ นทางการเป็ นประจา
การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
การเปิ ดให้ ผ้ นู าชุมชนและประชาชนเข้ าเยี่ยมชมโรงงาน
ส่งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาโครงการต่ าง ๆ และการ
บริหารโครงการสาคัญตามแนวทาง Social Engagement Scorecard
การจัดตังกองทุ
้
นพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา (Advisory Panel) ด้ านการสร้ างสัมพันธภาพกับชุมชน

•

ผู้จัดหาสิ นค้ าและ ส่งเสริ มความร่ วมมือและให้ การสนับสนุนที่ดี •
บริ การ
ต่อกัน เพื่อสร้ างโอกาสทางธุรกิจ และความ
เจริญก้ าวหน้ าเติบโตไปด้ วยกัน
•
•
•

การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผู้จัดหาสิ นค้ าและบริ การ
(Supplier Code of Conduct)
การประกาศนโยบายการจั ด หาอย่ า งยั่ง ยื น และการน าไปปฏิ บั ติ
(Sustainable Procurement & Guidelines)
การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารที่ดี และการฝึ กอบรมพัฒนาด้ านต่าง ๆ
การสนับสนุนการจัดตังชมรมอิ
้
นทรีโลจิสติกส์หวั ใจสีเขียว

ผู้ถือหุ้น

ดาเนินธุรกิจด้ วยหลักธรรมาภิบาลพร้ อมไปกับ •
การเจริญก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร
•

การประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
การสื่อสารและการจัดกิจกรรมดูงาน รวมถึงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
CSR หรือด้ านอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ

ภาคราชการ
และองค์กร
ภายนอก

การปฏิ บัติ ตามกฎหมาย และการให้ ค วาม •
ร่ ว มมื อ กับ ทางราชการ ตลอดจนมองหา
โอกาสในการมี ส่ ว นร่ ว มให้ การสนั บ สนุ น •
กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ
•

ศึกษากฎหมายและการดาเนินงานทุกด้ านให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของ
กฎหมาย
การเข้ าร่ วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นกับทางราชการพร้ อม
กับการให้ การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาต่าง ๆ
การมีส่วนร่ วมสนับสนุนหรือดาเนินโครงการเพื่อสังคม ประเทศชาติของ
ทางราชการ หรื อองค์กรภายนอกต่าง ๆ เช่น มูลนิธิชยั พัฒนา

สื่อมวลชน

เพื่อให้ สื่อมวลชนต่าง ๆ มีความเข้ าใจที่ดีต่อ •
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงนโยบาย
และโครงการส าคัญ ต่ า ง ๆ ท าให้ สามารถ •
สื่อสารได้ ถูกต้ อ งและเหมาะสมต่อไปยังมีผ้ ู
ส่วนได้ เสียและสังคมโดยทัว่ ไป

การสนับสนุนข้ อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และความก้ าวหน้ าใน
โครงการสาคัญต่าง ๆ ให้ กบั สื่อมวลชนอย่างสม่าเสมอ
การเปิ ดโอกาสให้ สื่อมวลชนเข้ าพบผู้บ ริ หาร เยี่ยมชมโรงงาน รวมถึง
การทากิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้ อมร่วมกันอยู่เสมอ
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การดาเนินธุรกิจด้ วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการดาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดย
ได้ แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนการมุง่ ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย
สาคัญ โดยบริ ษัทฯ มีพฒ
ั นาการที่สาคัญด้ านการส่งเสริ มธรรมาภิบาล ในช่วงปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
ผลการประเมินมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ ระดับ “ดีเลิศ”
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ รับผลการประเมินมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ ระดับดีเลิศ ซึ่งเป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
การเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
นโยบายด้ านการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ถือเป็ นเรื่ องที่บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ เพื่อจะดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และการกากับดูแลที่ดี โดยบริ ษัทฯ ได้ รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อ CAC ( Collective Action Coalition Against Corruption ) จากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็ นระยะเวลาสามปี
คูม่ ือจรรยาบรรณทางธุรกิจสูร่ ะดับภูมิภาค (Code of business conduct)
ในปี 2560 บริ ษั ทฯ ได้ ขยายการบังคับ ใช้ แนวทางปฏิ บัติในการดาเนิ น ธุรกิ จ อย่างมี จรรยาบรรณสู่ระดับภูมิ ภาคจาก
ประเทศไทย ไปสู่บ ริ ษั ท ย่อ ยในต่างประเทศ 4 แห่ง ได้ แ ก่ ศรี ลังกา เวีย ดนาม บังกลาเทศ และอิ น โดนี เซี ย โดยคู่มื อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ จะให้ แนวทางพื ้นฐานในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย สาหรับพนักงานทุก
ระดับชัน้ ในการทางาน และทาให้ มนั่ ใจว่าพนักงานของเราจะปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างซื่อสัตย์และสอดคล้ องกับแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
ช่องทางร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสสูร่ ะดับภูมิภาค (INSEE Speak Up Line)
บริ ษัทฯ ได้ ขยายการให้ บริ การการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส ที่เรี ยกว่า INSEE Speak Up Line ให้ ครอบคลุมทุก
ประเทศที่กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงดาเนินกิจการอยู่ โดยช่องทางการรายงานนี ้ มีการบริ หารจัดการโดยหน่วยงาน
ภายนอกที่เป็ นมืออาชีพ และเป็ นอิสระ ทังนี
้ ้ INSEE Speak Up Line ยังช่วยเน้ นย ้าถึงคุณค่าของ “การทาสิ่งที่ถูกต้ อง”
และสร้ างวัฒ นธรรมในการรายงาน เมื่อพบพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและการกระทาที่ไม่เป็ นที่ยอมรับตามที่ระบุไว้ ใ น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
การอบรมความรู้เรื่ องหลักการควบคุม และกากับดูแล (Compliance training)
จัดให้ มีการอบรมหลักสูตรด้ านการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Training Program) สาหรับผู้บริ หารรวมถึง
หัวหน้ างานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายกว่า 229 ท่าน ของกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงในประเทศไทยในหลายหลักสูตร เช่น การเป็ นผู้นาด้ านการควบคุมกากับดูแล แนวทางการป้องกันการทุจริ ต
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ภายในองค์กร เพื่อสร้ างความตระหนักให้ หวั หน้ างานรวมถึงการเป็ นแบบอย่าง ที่ดีในการประพฤติตนตามหลักจริ ยธรรม
และธรรมาภิบาลที่ดี
การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อทบทวน พัฒนาการจัดการงานด้ านนี ้ ให้ เป็ นมาตรฐานสากล
และเตรี ยมความพร้ อมพนักงานทุกฝ่ าย ให้ พร้ อมรับมือกับสถานการณ์ ฉกุ เฉินต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะคง
ความต่อเนื่องในการนาส่งสินค้ าและบริ การให้ กบั ลูกค้ า ในขณะที่ยงั คงรักษาไว้ ซึ่งเสียงที่ดีองค์กร สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียสาคัญขององค์กร
โครงการด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคมและส่ งเสริมความผูกพันกับชุมชนที่สาคัญ
บริ ษัทฯ มีการดาเนินกิจกรรม หรื อโครงการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุนพัฒนาการของสังคมและชุมชน
หลายโครงการสาคัญ ภายใต้ แนวคิด “เพื่อโลกน่ าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” (Green Heart) โดยโครงการส่วนใหญ่มีลกั ษณะ
เป็ นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง และให้ การสนับสนุนทังในระดั
้
บประเทศ และระดับชุมชนที่หน่วยผลิตของบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่
โครงการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับประเทศ (CSR at Large)
• โครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School)
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ 8 ซึ่งพัฒนาสู่แนวคิด ”โรงเรี ยนสีเขียวแบบบูรณาการ” ที่ม่งุ เน้ นการส่งเสริ มด้ าน
การศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒ นาชุมชนและสิ่งแวดล้ อม โดยเมื่ อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 บริ ษั ทฯ ได้ รับพระมหา
กรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ มาเปิ ดศูนย์ การเรี ย นตารวจตระเวน
ชายแดนอินทรี อาสา (บ้ านห้ วยน ้ากืน) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึง่ ถือว่า เป็ นอาคารเรี ยนแห่งที่ 30 ตามโครงการ
โรงเรี ยนสีเขียว ซึ่งช่วยส่งเสริ มโอกาสทางการศึกษาให้ กบั เด็กด้ อยโอกาสกว่า 300 ครอบครัวของชนเผ่าอาข่าที่อาศัย
อยู่ในพื ้นที่ห่างไกลความเจริ ญ โดยตลอดระยะเวลาที่บริ ษัทฯ ดาเนินโครงการนี ้ ได้ มีเด็กและเยาวชนกว่า 50,000 คนที่
ได้ รับประโยชน์จากโครงการโรงเรี ยนสีเขียวของบริ ษัทฯ
• โครงการชุมชนต้ นแบบเพื่อโลกสีเขียวหรือ (Green Community)
บริ ษัทฯ ดาเนินโครงการโดยร่ วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้ างชุมชนที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
พึ่งพาตนเองได้ ตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง เป็ นศูนย์ เรี ยนรู้ ของชุมชนอื่นต่อไป โดยมี ชุมชนเป้ าหมายคื อ
บ้ านดอยลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมต่าง ๆ เกิดจากความต้ องการของคนในชุมชนแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน
คือ ด้ านการเกษตรและเลี ้ยงสัตว์ ด้ านการฝึ กอาชีพ และด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยมีการสร้ างศูนย์เรี ยนรู้ ชุมชน “อินทรี
พัฒนา” เพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับการจัด การขยะ การสร้ างฝาย การใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ และการฝึ กอาชีพการทา
บล็อกประสานและถังน ้าดินซีเมนต์ เป็ นต้ น
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• โครงการ “อินทรีห่วงใย...ปลอดภัยไปด้ วยกัน” (INSEE Safer Together)
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ ความรู้ และสร้ างความตระหนักด้ านความปลอดภัยในการทางานเพื่อเตรี ยมความพร้ อม
สาหรับการทางานให้ กับช่างฝี มือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน และนั กศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดต่าง ๆ จานวน 10 แห่ง ซึง่ รวมได้ มีการฝึ กอบรมไปแล้ วกว่า 1,600 คน ในปี 2560
• โครงการสนั บ สนุ น การจัด การแข่ งขั น ทั ก ษะวิช าชี พ สาขาช่ างก่ อ สร้ าง สาขางานปู น และงานคอนกรี ต
ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
เป็ นโครงการที่ปูนอินทรี ให้ การสนับสนุนต่อสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี เพื่อ
ส่งเสริ มและพัฒนาทักษะฝี มือ ตลอดจนสร้ างประสบการณ์ให้ กบั นักศึกษาอาชีวะสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้ าง ในด้ านทักษะ
งานปูน และทักษะงานคอนกรี ต ก่อนที่จะจบการศึกษาและออกไปสูก่ ารทางานจริ ง โดยบริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนค่าใช้ จ่าย
รวมทังอุ
้ ปกรณ์ และของรางวัลต่าง ๆ รวมมูลค่าประมาณ 800,000 บาท เพื่อใช้ ในการจัดการแข่งขันประจาปี การศึกษา
2560 ทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับประเทศ
โครงการความรับผิดชอบต่ อสังคมในระดับท้ องถิ่น หรื อชุมชนโดยรอบหน่ วยผลิต (Community Relations)
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงการให้ ความสาคัญกับการสร้ างความผูกพันที่ดีกบั ชุมชนโดยรอบ
ที่หน่วยผลิตของบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ โดยมุ่งเน้ นการดาเนินโครงการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน
พัฒนาการของชุมชนให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน และเป็ นที่น่ายินดีว่า โรงงานของบริ ษัทฯ ทังสามโรงงานที
้
่จังหวัดสระบุรี ได้ รับ
รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2017 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนัน้ โรงงานอินทรี
มอร์ ต้ า โรงงานอิ นทรี อีโคไซเคิล ทัง้ สองแห่ง คือ ทัง้ ที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดชลบุรี ยังได้ รับรางวัล CSR-DIW Award
2017 นับเป็ นความสาเร็ จด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สาคัญของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีโครงการหลักที่ดาเนินการกับชุมชนโดยรอบโรงงานในเขตอาเภอแก่งคอย และอาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี ภายใต้ หลักการมีสว่ นร่วม ที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
• สวนมิ่ งมงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 84 พรรษา (INSEE Green Park) บริ ษั ทฯ ได้ จัดสร้ างสวนมิ่ งมงคลฯ ขึน้
บนพื น้ ที่ ดิ น ของบริ ษั ท ฯ ติ ด กั บ ถนนมิ ต รภาพ อ าเภอแก่ ง คอย จัง หวัด สระบุ รี เพื่ อ เป็ นการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554
และเพื่อสะท้ อนถึงปรัชญาสาคัญในการการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ ที่ใส่ใจถึงเรื่ องชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ปั จจุบนั สวนมิ่งมงคลฯ ได้ ช่วยสร้ างคุณค่าให้ กบั ประชาชนในท้ องถิ่นในการนาสินค้ า OTOP มาจาหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้
เป็ นสวนสาธารณะให้ ประชาชนได้ ออกกาลังกายและทากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็ นจุดพักรถให้ กับประชาชนที่
เดินทาง ตลอดจนเป็ นสวนสาธารณะต้ นแบบด้ านความเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ถือเป็ นห้ องเรี ยนสีเขียวที่ช่วยให้ ความรู้
และส่งเสริ มจิตสานึกรักสิง่ แวดล้ อมให้ กบั ประชาชนและเยาวชนทัว่ ไป
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• โครงการหมู่ บ้ า นสี เขี ย ว ต าบลทั บ กวาง (INSEE Green Village) เป็ นการด าเนิ น งานต่ อ ยอดโครงการที่ ได้
ดาเนินการมาตังแต่
้ ปี 2554 จากความต้ องการของประชาชนและผู้นาที่ต้องการพัฒนาเพื่อนาไปสูก่ ารพึ่งพาตนเอง
โดยได้ มีการขยายผลโครงการภายใต้ บริ บทและความต้ องการของหมูบ่ ้ านที่แตกต่างกันออกไป กิจกรรมประกอบด้ วย
การอบรมให้ ความรู้ “สีเขียว” การปลูกต้ นไม้ เพิ่มพื ้นที่สเี ขียว การจัดการระบบน ้าดื่มน ้าใช้ การคัดแยกขยะและจัดตัง้
ธนาคารขยะของหมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังสนับสนุนให้ เยาวชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ
ของหมูบ่ ้ านมากขึ ้น
• โครงการอินทรี ค่ายเยาวชนทั บกวาง โครงการพัฒนาเยาวชนเริ่ มต้ นในปลายปี 2556 โดยปูนซี เมนต์ นครหลวงเปิ ด
โครงการค่ายเยาวชนเพื่อให้ ความรู้แก่เยาวชนทับกวางและสร้ างจิตสานึกการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและทากิจกรรม
สีเขียว ค่ายเยาวชนเป็ นโครงการที่แสดงให้ เห็นถึงการริ เริ่ มสิ่งใหม่ๆ ของปูนซีเมนต์ นครหลวงในการรณรงค์ ปลูกฝั งให้
เยาวชนท้ องถิ่ นร่ วมกั นพัฒ นา และเป็ นคนดี ต่ อสังคม โดยเยาวชนที่ สนใจเข้ าร่ วมโครงการมี อายุระหว่าง 13-20 ปี
การดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็ นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้ การสนับสนุนของผู้นาท้ องถิ่น
• กองทุ นพั ฒ นาชุ ม ชนและสิ่งแวดล้ อมในพืน้ ที่ต าบลทับ กวาง บมจ. ปู นซีเมนต์ น ครหลวง (กพปน) เป็ น
กองทุนที่จัดตังขึ
้ ้นและดาเนินงานในรู ปของคณะกรรมการร่ วม โดยมีกรรมการภาคประชาชนที่มาจากการเลือกตัง้
เพื่อเข้ ามาบริ หารจัดการเงินกองทุนพัฒ นาชุมชนในเขตตาบลทับกวาง ที่บริ ษัทฯ จัดสนับสนุนให้ รายปี กรรมการ
กองทุนที่ได้ รับการเลือกตังมาจากแต่
้
ละหมูบ่ ้ าน จะทาหน้ าที่ในการประสานงาน จัดทาประชาคมในแต่ละหมูบ่ ้ านเพื่อ
จัดทาโครงการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการจากภาครัฐและจาก บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง เข้ าร่วมด้ วย
• โครงการสนั บ สนุ น ด้ านการพั ฒ นาสาธารณู ป โภคพื น้ ฐาน เช่ น การปรั บ ปรุ งอาคารเรี ย น ภูมิ ทั ศ น์ ข อง
โรงเรี ยน ระบบน า้ ดื่ม น า้ ใช้ ในชุ ม ชน เป็ นต้ น ซึ่งโครงการเหล่านี ้ จะเน้ นการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน
ระหว่างภาคประชาชน กับพนักงานในโรงงาน ภายใต้ ชื่อ “โครงการอินทรี อาสา” ซึ่งจะมีการวางแผนและการทางาน
ร่วมกันทังประชาชน
้
ผู้นาชุมชน และพนักงานของปูนอินทรี
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปลูกฝั งแนวความคิดด้ าน
ความรับผิด ชอบต่อสังคม และการประสานความร่ วมมือระหว่างผู้บริ ห าร พนักงาน ประชาชน ผู้นาชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานราชการหรื อองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อร่ วมมือกันสร้ างประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนหรื อสังคมอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ซึง่ เป็ นไปตามพันธสัญญาข้ อหนึง่ ของบริ ษัทฯ คือ “ห่ วงใย….ใส่ ใจอนาคต”
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แผนงานการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (SD Roadmap)
บริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษาประเด็นสาคัญด้ านความยัง่ ยืนของธุรกิจ และพิจารณาถึงความคาดหวังสาคัญต่าง ๆ ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ที่มีตอ่ ธุรกิจของเรา และนาข้ อมูลมากาหนดหัวข้ อด้ านความยัง่ ยืนที่เราจะมุง่ เน้ นได้ ทงหมด
ั้
6 หัวข้ อ และกาหนดเป้าหมาย
ระยะยาวที่ท้าทายไว้ ในช่วงปี 2552 ถึงปี 2563
โดยแผนงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ใน 6 หัวข้ อที่กาหนดขึ ้นนัน้ บริ ษัทฯ มีความตังใจที
้ ่จะสร้ างคุณค่ากับชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้ อมให้ มีความเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น และถือเป็ นการแสดงออกสาคัญด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมตังแต่
้ ใน
กระบวนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ที่เรี ยกว่า CSR-In Process
โดยภาพรวมการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่ผ่านมา มีความก้ าวหน้ าไปในทิศทางที่เป็ นบวก แต่พบว่า
บางหัวข้ อมีความท้ าทายเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะจากปั จจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุมทาให้ บริ ษัทฯ มีความท้ าทาย
อย่างมากในการที่จะทาให้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดในบางหัวข้ อ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนเป็ นการดินทางที่ไม่สิ ้นสุด ต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

สรุ ปความก้ าวหน้ าของแผนงานการพัฒนาอย่ างยั่งยืน 6 หัวข้ อสาคัญ ปี 2560
การลดปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ส่ อู ากาศ
ปี 2560 ที่ผา่ นมา ผลงานการลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สอู่ ากาศ ยังไม่สามารถลดได้ ตามที่คาดหวัง โดยมีอตั รา
การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เท่ากับ 722 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ ซึง่ เป็ นแนวโน้ มที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2557 ที่
ผ่านมา โดยมีสาเหตุสาคัญจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดปูนซีเมนต์ที่เรี ยกว่า OPC Cement ซึง่ มีอตั ราส่วนผสม
ของปูนเม็ด (% Clinker Factor) ที่ค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ พยายามที่จะเพิ่มอัตราการใช้ เชือ้ เพลิงทดแทน
(Alternative fuels) ให้ มากขึ ้น เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สอู่ ากาศให้ น้อยลงได้ อีกทางหนึง่
โดยสรุปรวม ผลงานการลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สอู่ ากาศ ตังแต่
้ ปีฐาน 2550 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ สามารถลด
ได้ แล้ ว 28 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ หรื อลดลงแล้ วร้ อยละ 3.7 ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายที่ต้องการให้ ลดลงร้ อยละ 20 ภายใน
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ปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งมัน่ และใส่ใจในเรื่ องนี ้ต่อไป ด้ วยการศึกษาวิจยั การผลิตปูนซีเมนต์ที่มีอตั ราการ
ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ต่า และพยายามติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในเรื่ องนี ้กับเครื อข่ายในระดับสากล
การส่ งเสริมจิตสานึกรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมกับผู้มีส่วนได้ เสีย
ภายใต้ แนวคิด “โลกน่าอยู่ค่หู วั ใจสีเขียว” หรื อ Green Heart บริ ษัทฯ ได้ ริเริ่ มและสนับสนุนกิจกรรมเสริ มสร้ างจิตสานึกรักษ์
สิง่ แวดล้ อมให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียสาคัญต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ชุมชน ลูกค้ า และคูค่ ้ า มาตังแต่
้ ปี 2552 ภายใต้ กิจกรรม
สีเขียวต่าง ๆ เช่น โรงงานสีเขียว หมูบ่ ้ านสีเขียว ธนาคารเพื่อโลกน่าอยูค่ หู่ วั ใจสีเขียว ผลิตภัณฑ์หวั ใจสีเขียว ชมรมพนักงาน
หัวใจสีเขียว ชมรมผู้ขนส่งหัวใจสีเขียว เป็ นต้ น จนทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทย ที่ได้ รับการ
รั บรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขี ยวระดับ 5 “เครื อข่ายสีเขี ยว” (Green Industry Level 5 – Green Network) สาหรั บทุก
โรงงานผลิตในปี 2557 และได้ รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับ 5 อีกครัง้ ในปลายปี 2560 ที่ผ่าน
มา ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความตังใจและการด
้
าเนินการส่งเสริ มเรื่ องนี ้อย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่ วมและการพัฒนาชุมชน
ทุกหน่วยผลิตของบริ ษัทฯ มีการจัด ทาแผนการสร้ างความผูกพันกับชุมชนเป็ นประจาทุกปี โดยการดาเนินกิจกรรม หรื อ
โครงการต่าง ๆ อยู่บนหลักพื ้นฐานของการมีสว่ นร่วมของชุมชน นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ยังจัดให้ มีการสารวจความคิดเห็น
ของชุมชน เพื่อรับฟั งข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ และนาข้ อมูลเหล่านันมาพิ
้
จารณากาหนดแผนงานการสร้ างความ
ผูกพันกับชุมชน และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมต่าง ๆ ให้ มีประสิทธิ ภาพ และสอดคล้ องกับความต้ องการของ
ชุมชนมากยิ่งขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา ได้ ท าการส่ ง มอบโค รงการ “ชุ ม ชนต้ นแบบเพื่ อ โลกสี เขี ย ว” (Green
Community) ให้ กบั ชุมชนบ้ านดอยลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึง่ โครงการนี ้ได้ เริ่ มดาเนินการมาตังแต่
้ ปี 2557 เพื่อ
สร้ างชุมชนที่เข้ มแข็ง พึง่ พาตนเองได้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้ อมเป็ นชุมชนต้ นแบบ
ถ่ายทอดให้ กบั ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝั งกลบให้ เป็ นศูนย์
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานคอนวูด โรงเตรี ยมเชือ้ เพลิงทดแทน และหน่วยผลิตของอินทรี อะกรี เกต สามารถบรรลุ
เป้าหมายนี ้แล้ ว ตังแต่
้ ปี 2554 โดยปั จจุบนั เรามีความท้ าทายอยูท่ ี่ ธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จเนื่องจากเศษวัสดุคอนกรี ตนัน้
เกิดจากการที่ลกู ค้ ามีการสัง่ ซื ้อคอนกรี ตในปริ มาณที่มากกว่าความต้ องการใช้ ทาให้ มีคอนกรี ตเหลือคืนกลับมาให้ บริ ษัท
ต้ องบริ หารจัดการด้ วยแนวคิด 3Rs โดยกลยุทธ์สาคัญในปี 2560 ถึงปี 2561 คือ การติดตังเครื
้ ่ องรี ไซเคิลคอนกรี ตที่เหลือ
คืนจากลูกค้ า ซึ่งปั จจุบนั ได้ ดาเนินการติดตังไปแล้
้
ว 12 หน่วยผลิต ซึ่งพบว่าเครื่ องรี ไซเคิลนี ้ นอกจากจะช่วยลดปริ มาณ
ของเสี ย ที่ น าไปฝั ง กลบได้ แ ล้ ว ยัง สามารถน าหิ น ทรายกลับ มาใช้ เป็ นวัต ถุดิ บ ได้ ใหม่ เป็ นการใช้ ทรั พ ย ากรอย่า งมี
ประสิทธิภาพอีกด้ วย
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สาหรับผลงานโดยภาพรวมของอินทรี คอนกรี ตตังแต่
้ ปี 2552 ถึงปี 2560 นัน้ สามารถลดปริ มาณเศษคอนกรี ตได้ แล้ ว ร้ อยละ
40.1 หรื อลดลงจากร้ อยละ 2.89 ของปริ มาณการผลิตในปี ฐาน 2552 เหลือเพียงร้ อยละ 1.73 ในปี 2560 ที่ผา่ นมา
การพัฒนาสินค้ าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงความต้ องการของลูกค้ า และการเติบโตของตลาดการก่อสร้ างอย่างยัง่ ยืน และมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ค้ นคว้ า วิจยั เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ออกให้ บริ การกับลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ ระบบการ
รับรอง ฉลากหัวใจสีเขียว (Green Heart Label) ตามมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14021
ผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ที่บริ ษั ทฯ ออกวางจาหน่าย นอกเหนื อจาก ปูนอินทรี มอร์ ตาร์ ชนิ ดต่าง ๆ คื อ ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก ซึ่งมี
อัตราส่วนของปูนเม็ดน้ อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ช่วยลดการใช้ ทรัพยากรรวมถึงลดการใช้ พลังงานในการผลิต ส่งผลให้
ช่วยลดการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ อีกด้ วย โดยบริ ษัทฯ ยังได้ มีการสื่อสาร แนะนาปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกไปยัง
ลูกค้ า ผู้รับเหมา ภาคราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริ มการใช้ ปนู ซีเมนต์ไฮดรอลิกให้
มากยิ่งขึ ้นในอนาคต
โดยในปี 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มียอดขายรวมของผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม เท่ากับร้ อยละ 32 ของรายได้ รวม
ทัง้ หมด ซึ่งสูงกว่าในปี 2560 เล็กน้ อย แต่ยังห่างจากเป้าหมายร้ อยละ 40 อยู่พ อสมควร ซึ่งบริ ษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และส่งเสริ มให้ ลกู ค้ าให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้มากขึ ้นต่อไปในอนาคต
การจัดการและการอนุรักษ์ นา้
น ้าถือเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ ที่นบั วันจะมีความสาคัญมากขึ ้น บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงการจัดการและการอนุรักษ์ น ้าอย่างรู้
คุณค่า โดยได้ มีการกาหนดเป้าหมายในการลดอัตราการใช้ น ้าต่อการผลิตปูนซีเมนต์ให้ ลดลงร้ อยละ 20 ภายในปี 2560
จากปี ฐาน 2555 หรื อให้ ลดลงจาก 276 ลิตรต่อตันการผลิต เป็ น 220 ลิตร ต่อตันการผลิต โดยใช้ หลักการ 3Rs
ด้ วยความตัง้ ใจ และความร่ วมมือ ที่ดีของทุกหน่วยงานภายในบริ ษั ทฯ ส่งผลให้ อตั ราการใช้ นา้ ได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ตัวเลขผลงานอัตราการใช้ น ้าต่อการผลิตปูนซีเมนต์เท่ากับ 209 ลิตรต่อตันการผลิต ซึ่งต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และถือว่าบริ ษัทฯ ได้ ประสบความสาเร็ จโดยบรรลุเป้าหมาย 5 ปี ของการอนุรักษ์ น ้าอย่างน่าพอใจ
บริ ษัท ฯ ยังคงมุ่งมั่นที่ จะพัฒ นาระบบการจัดการและการอนุรักษ์ น า้ อย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้ ได้ ม าตรฐานเป็ นที่ยอมรั บ
ในระดับสากล รวมถึงการส่งเสริ มการใช้ น ้าจากผิวดินมากขึ ้น เพื่อประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายต่อไป
หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดผลงาน ตัวชี ้วัดสาคัญด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2560
(SD Data - Economic , Environment , Social) ได้ จาก www.siamcitycement.com
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การพัฒนามาตรฐานการจัดการด้ านความยั่งยืนสู่สากล
เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานการจัดการงานด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ านสังคม ให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับ สากล ในเดื อ นตุลาคม 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ สมัค รและได้ รั บ การยอมรั บ เข้ าเป็ นสมาชิ ก ของ CSI หรื อ Cement
Sustainability Initiative ซึ่งเป็ นองค์กรที่รวมตัวกันโดยความสมัครใจของบริ ษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชนน
ั ้ าของโลก โดยบริ หารงาน
ภายใต้ องค์ ก รที่ เรี ย กว่ า WBCSD หรื อ World Business Council for Sustainable Development ซึ่ งมี เป้ าหมายในการ
ดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มการเติบโตของธุรกิจ พร้ อมไปกับมีมาตรฐานการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมที่ดี
ตลอดระยะเวลาสองปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ มีการริ เริ่ มและพัฒนาการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล หรื อ CSI ใน
ด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ การลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการเชือ้ เพลิงและวัตถุดิบ ด้ านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทางาน ด้ านการจัดการคุณภาพอากาศ ด้ านการส่งเสริ มความหลากหลายทางชีวภาพ ด้ านการ
จัดการน ้า และด้ านการรายงานตัวชี ้วัดสาคัญด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นต้ น
ตัวอย่างกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน CSI ในช่วงปี 2559-2560 ที่ผา่ นมา
• การเข้ าเป็ นสมาชิก Getting Number Right (GNR) เพื่อการรายงานด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เป็ นมาตรฐานสากล
• การเพิ่มการรายงานในหัวข้ ออัตราการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล ( Bio Mas)
• การมุง่ เน้ นการรณรงค์ความปลอดภัยในการทางานของผู้รับเหมาและความปลอดภัยในงานขนส่ง
• การคัดเลือกที่ปรึกษาจากภายนอก (3 third party) เพื่อการตรวจสอบข้ อมูลสาคัญต่างๆ ด้ านสิง่ แวดล้ อม
• การประยุกต์ใช้ คมู่ ือแนวทางการจัดการด้ านความหลากหลายทางชีวภาพของ CSI
• การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการและการรายงานเรื่ องน ้า ให้ ได้ ตามมาตรฐานของ CSI
• การสือ่ สารตัวชี ้วัดด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่สาคัญของ CSI อย่างเปิ ดเผย
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ยังได้ มีการส่งพนักงานเข้ าร่ วมการประชุม สัมมนา ที่ CSI จัดขึ ้น เพื่อเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
ผู้เชี่ยวชาญ และสมาชิกของ CSI อย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯ ให้ มีความรู้ในระดับสากล

* สาหรั บรายละเอียดของนโยบายด้ านการพัฒนาอย่ างยั่งยืนและความรั บผิดชอบต่ อสังคม ตลอดจนข้ อมูลผลงาน
ด้ านการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น (SD Data) ในด้ านเศรษฐกิ จ (Economic Performance Index) ด้ านสั ง คม (Social
Performance Index) และด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Performance Index) ต่ าง ๆ ท่ านสามารถศึ กษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.siamcitycement.com
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ให้ ความสาคัญเรื่ องการควบคุมภายในเป็ นอย่างมาก กาหนดให้ มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัท ฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
สอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและการดาเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน
ได้ ถกู ออกแบบเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
และสร้ างความมัน่ ใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริ ต อย่างสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่าย
Process & Operational Risk Management เป็ นผู้ดแู ลระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอและให้
ฝ่ าย BRM & Strategic Planning and Business Development เป็ นผู้ดูแลการประเมินความเสี่ยงเชิงธุรกิจและติดตาม
ผลตามแผนการพัฒนาเพื่อลดความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ ซึง่ มีผลให้ มีการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ป ระเมิ นระบบการควบคุม ภายในโดยผ่า นคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ รับรองระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ อ้ างอิงตามมาตรฐานสากลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทางปฏิ บั ติ ง านที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ดังนี ้ คือ
1. การควบคุ มภายในองค์ กร บริ ษัทฯ ได้ แสดงถึงการมุ่งมัน่ (commitment) ส่งเสริ ม และให้ ความสาคัญเรื่ องการ
ควบคุมภายในองค์กรตามกรอบโครงสร้ างการควบคุมภายใน โดยกาหนดให้ มีนโยบาย ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน วิธีการ
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นปั จจุบนั และสือ่ สารให้ พนักงานทราบทังองค์
้ กร อีกทังก
้ าหนดให้ มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
• จัดทาและทบทวนนโยบาย ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานต่ าง ๆ ที่เป็ นปั จจุบนั สอดคล้ องกับ
แผนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และกฎหมาย ข้ อบังคับและข้ อกาหนดต่าง ๆ และกาหนดให้ มีการทบทวนอย่าง
สม่าเสมอเพื่อใช้ เป็ นแนวทางและกากับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ทังนี
้ ้นโยบาย ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน วิธีการ
ปฏิบตั ิงานทุกฉบับได้ รับการอนุมตั ิตามลาดับขันที
้ ่เหมาะสม และมีการสื่อสารให้ พนักงานรับทราบและเข้ าใจ
ผ่านระบบที่เหมาะสม
• สร้ างจิตสานึกของพนักงานให้ ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน โดยเริ่ มจากการสร้ างความ
เข้ าใจในความหมายของความเสี่ยงในการดาเนินการ วิธีการประเมินความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง
ซึ่ ง ผู้ป ฏิ บัติ ง านสามารถออกแบบการควบคุม ภายในเพื่ อ จัด การกับ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ น้ ได้ ในระหว่ า งปี
ทีม Process & Operational Risk Management เป็ นผู้ดาเนินการอบรมเรื่ องการบริ หารความเสีย่ ง ซึง่ ครอบคลุม
เนื ้อหาในเรื่ องของการระบุและวัดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการตอบสนองกับความเสี่ยง โดยการ
วางระบบการควบคุมภายในเป็ นหนึง่ ในหลักการตอบสนองและจัดการความเสีย่ ง
2. การประเมินความเสี่ยง บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการประเมินความเสี่ยงโดยมีการกาหนดกระบวนการเพื่อระดม
ความคิดและแลกเปลี่ยนในระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่มาจากทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
ทังในแง่
้
กิจการ ธุรกิจ หรื อการดาเนินกิจการต่าง ๆ และในหลายโอกาส บริ ษัทฯ ได้ เชิญหน่วยงานอื่นที่เป็ นกลางเข้ า
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ร่ ว มให้ ค วามเห็ น และมีส่ว นร่ วมในการประเมิน ความเสี่ยงเพื่อ ให้ ได้ ผลการประเมิน ความเสี่ย งที่ น่าเชื่ อ ถื อและ
ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริ ษัทฯ
ในการสอบทานบริ หารความเสีย่ ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการได้ พิจารณาสอดส่อง
ดูแลอย่างใกล้ ชิด ทังในเรื
้ ่ องกระบวนการจัดการความเสีย่ ง มาตรการการบรรเทาความเสีย่ งและแผนงานการประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งในการบริ หารความเสี่ยงคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารความเสี่ยงทางธุรกิจและ
วางแผนกลยุทธ์ (BRM, Strategic Planning and Development) รับผิดชอบให้ การดาเนินงานด้ านการบริ หารความ
เสีย่ งบรรลุตามแผนงานการบริ หารความเสีย่ ง และกลยุทธ์ของบริ ษัท
โดยในการประเมินความเสี่ยงนัน้ ทีมงาน BRM, Strategic Planning and Development จะเป็ นผู้จดั การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อประเมินความเสี่ยงประจาปี ของบริ ษัทร่ วมกับกลุม่ ผู้บริ หารระดับสูง กลุม่ ธุรกิจและหน่วยงานภายใน
ขององค์กรเพื่อบ่งชี ้ความเสีย่ ง โดยการแลกเปลีย่ นข้ อมูลความคิดเห็น พิจารณาระดับความรุนแรงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น รวมถึงหาข้ อสรุปทางกลยุทธ์ และวิธีดาเนินการเพื่อจัดการกับความเสีย่ งนัน้ ๆ ร่ วมกัน โดยแผนก
บริ ห ารความเสี่ยงฯ จะรวมรวบข้ อ มูลเหล่านัน้ เพื่อ ท ารายงานการประเมิน ความเสี่ย งของแต่ละกลุ่มธุ ร กิ จและ
หน่วยงานภายใน พร้ อมทังติ
้ ดตามผลการทางาน ความคืบหน้ าของโครงการต่าง ๆ ซึง่ ริ เริ่ มขึ ้นมาเพื่อแก้ ไขปั ญหาและ
จัดการความเสี่ยงให้ ได้ ตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ อย่างใกล้ ชิด ตลอดจนรายงานผลให้ ทางกลุม่ ผู้บริ หารระดับสูง
ทราบอย่างสม่าเสมอ
ส าหรั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งในด้ านปฏิ บัติ ก าร ที ม งาน Process & Operational Risk Management ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ให้ มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนการควบคุมภายในที่ได้
ออกแบบเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยทางานร่ วมกับกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานภายในขององค์กรเพื่อให้ การควบคุม
ภายในที่ได้ ออกแบบไว้ เป็ นปั จจุบนั อย่างเหมาะสมกับความเสีย่ งที่มีอยูใ่ นกระบวนการและสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง
นอกจากนี ้ในปี 2560 ทีมงาน Process & Operational Risk Management ได้ มีการพัฒนาในเรื่ องการบริ หารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นสากลมากขึ ้นโดยได้ นากรอบการ
ทางานมาตราฐานสากลทางด้ านการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาปฏิบตั ิใช้ ซึ่งทาให้ บริ ษัท ฯมีกลยุทธ นโยบาย
และวิธี ปฏิบัติ ที่เป็ นระบบและมีความชัดเจนมากขึ ้น โดยจะนามาซึ่งความเชื่อมัน่ ของคู่ค้าว่าบริ ษัทจะสามารถ
ดาเนินงานต่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงภาวะวิกฤต
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญถึงการควบคุม การปฏิบตั ิของแต่ละกิจกรรมของบริ ษัทฯ เพื่อ
ให้ ผลประกอบการบริ ษัทบรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยผู้บริ หารระดับสูง ได้ มอบหมายให้ หน่วยงานต่าง ๆ
จัดทาสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมในรู ปแบบของ Dashboard เป็ นประจาทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่ องผลประกอบการทางด้ านการเงิน จะมีการรายงานและประชุมหารื อในการประชุมของฝ่ ายบริ หารเป็ นประจาทุก
2 สัปดาห์ ส่วนเรื่ องผลการปฏิบตั ิงานในโรงงานหรื อฝ่ ายผลิต จะมีการรายงานและประชุมหารื อในกลุ่มย่อยเป็ น
ประจาและทบทวนในกลุม่ ใหญ่ทกุ หน่วยงานในโรงงานเป็ นประจาทุกเดือน
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นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการแบ่งแยกหน้ า ที่ในการทางานที่เหมาะสมเพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและ
สอบทานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร โดยมีการตรวจทานประจาปี ของสิทธิ ในการทาธุรกรรมบนระบบหลัก
ตามตาแหน่งหน้ าที่ของพนักงาน รวมถึงมีการกาหนดขอบเขตและอานาจหน้ าที่ในการดาเนินการทีช่ ดั เจน เช่น มีการ
กาหนดวงเงินการอนุมตั ิรายการจัดซื ้อจัดจ้ างของบริ ษัทฯ มีการจัดตังคณะกรรมการที
้
่ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ จาก
หลายหน่วยงานเพื่อร่ วมพิจารณาในการจัดซื ้อจัดจ้ างของบริ ษัทฯ ที่มีมูลค่าสูง ก่อนการลงนามในสัญญาที่ สร้ าง
ข้ อผูกพันกับบริ ษัทฯ ซึง่ สัญญาดังกล่าวได้ ผา่ นการพิจารณาจากฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัทฯ แล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการติดตามผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องในระบบการควบคุม
ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของผลการปฏิบัติงานด้ านการควบคุมภายในที่ ได้ วางไว้ ซึ่งระบบ
ดังกล่าวจะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้ องสามารถรับรู้ ถึงการทาธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ อย่างรวดเร็ วและ
จัดการกับปั ญหาเหล่านันได้
้ ทันต่อเวลาและรวมถึงการรายงานผลดังกล่าวให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงรั บทราบเพื่อวาง
แนวทางป้องกันต่อไป โดยในช่วงเริ่ มต้ น บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มใช้ กบั กระบวนการงานที่สาคัญ เช่นกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนระบบเพื่อการตรวจสอบการทาธุรกรรมในระบบการทาธุรกรรมหลักทางด้ าน การ
จัดซื ้อและการจ่ายเงินซึง่ ตัวระบบจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องกับธุรกรรมที่นา่ จะมีความผิดปรกติจากข้ อกาหนด
ที่วางไว้ และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขให้ เหมาะสม ระบบดังกล่าวได้ มีการขยายต่อไป
ให้ บริ ษัทย่อยที่ประเทศศรี ลงั กาในปี 2560 ด้ วย
4. ระบบการติดตาม บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เช่นการเปรี ยบเทียบ
ผลการดาเนินงานกับประมาณการที่ได้ กาหนดไว้ และนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อกาหนดแนวทางแก้ ไขและ
ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพยิ่ง ขึน้ ดัง ตัว อย่า งเช่ น ในเรื่ อ งของการลงทุน ในโครงการต่าง ๆ จะมี
หน่วยงาน Controller ควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิดตังแต่
้ การสอบทานประมาณการโครงการที่ลงทุน การสอบทานเนื ้อหา
ในสัญญาว่าจ้ างโดยเฉพาะข้ อตกลงทางการค้ าของโครงการที่ลงทุน การเบิกใช้ จ่ายและติดตามค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
การปิ ดโครงการ และการประเมินผลตอบแทนที่ได้ จากการลงทุนเพื่อให้ การลงทุนโครงการที่มีประสิทธิผล
5. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล ตังแต่
้ ปี 2558 เป็ นต้ นมา บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในระบบประมวลข้ อมูลและ
รายงานใหม่ลา่ สุดทังระบบ
้
เพื่อรองรับการเก็บรักษาข้ อมูลที่ถกู ต้ องครบถ้ วน การประมวลข้ อมูลและการรายงานผล
ข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ตลอดเวลา สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา ภายใต้ ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
เพื่อการวางแผนงานและตัดสินใจในทางธุรกิจได้ อย่างฉับไว อันจะนามาซึง่ ความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ นอกจากนี ้ ระบบ
ดังกล่าวยังสามารถรองรับการดาเนินธุรกิจดิจิทลั ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดและต่อเนื่องต่อไปในอนาคตด้ วย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ มีการกาหนดนโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส และจัดให้ มีช่องทางการ รายงาน
ที่มีชื่อว่า INSEE Speak Up Line ซึง่ มีการบริ หารจัดการโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็ นมืออาชีพ และเป็ นอิสระ เพื่อให้
พนักงาน และคู่ค้าสามารถรายงานและแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด ฝ่ าฝื นกฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิ จ รวมถึงละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิ จ อาทิเช่น การทุจริ ตเกี่ ยวกับการคอร์ รัปชั่น การใช้ ข้อมูลและ
ใช้ ทรัพย์สินบริ ษัทในทางที่ผิด การฝ่ าฝื นนโยบายการให้ หรื อรับของกานัลการเลี ้ยงรับรองและสินน ้าใจ การประพฤติ
มิชอบหรื อทุจริ ตเกี่ยวกับงบการเงิน ทังนี
้ ้เรื่ องที่ร้องเรี ยนเข้ ามาทางช่องทางนี ้ได้ รับการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ งและนา
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มาถึงการสอบสวนตามกระบวนการ และรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
เป็ นลาดับถัดไป
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบคุ ลากร
อย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่ดี รวมทังมี
้ ระบบควบคุม
ภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างใด อีกทัง้
มีการบริ หารจัดการความเสีย่ งที่พร้ อมรองรับได้ ทกุ สถานการณ์
การแต่ งตัง้ หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตังนายรานจั
้
น ซาชาเดอวา ให้ ดารงตาแหน่ง
Head Group Internal Audit and Compliance ของบริ ษัทฯ โดยนายรานจัน ซาชาเดอวา จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ด้ านบริ หารธุรกิจการเงินระหว่างประเทศและองค์กรและเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
สากล รั ฐฟลอริ ด้า สหรั ฐอเมริ กา อีกทัง้ ยัง เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในปฏิบัติงานด้ านการตรวจสอบภายในจากหลาย
หน่วยงานชันน
้ า และมีความเข้ าใจในการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวได้
อย่า งเหมาะสมเพี ยงพอ ส่ว นการพิ จารณาและอนุมัติ แต่ง ตัง้ ถอดถอน โยกย้ า ยผู้ดารงต าแหน่งหัวหน้ า หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ จะต้ องผ่านการอนุมตั ิหรื อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้ าที่ความรับผิดชอบหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ได้ แก่
• นาเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ที่จดั ทาขึ ้นโดยหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสอบทานและเสนอใหคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
• ประสานงานกับผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบที่
มีประสิทธิภาพ
• ติดตามการดาเนินการของฝ่ ายตรวจสอบภายในในการปฏิบตั ิ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิ รวมทัง้
งานที่ได้ รับมอบหมายเป็ นพิเศษหรื อโครงการที่ได้ รับการร้ องขอโดยฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
• รับรายงานการตรวจสอบภายในของแต่ละโครงการที่จดั ทาขึ ้นโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ซึง่ ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในได้ จดั ทารายงานข้ อสังเกตและข้ อแนะนาเพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องในการดาเนินงานเพื่อเสนอแก่คณะผู้บริ หารและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และรับทราบรายงานสรุปกิจกรรมการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายในที่จดั ทาเพื่อ
เสนอต่อคณะผู้บริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นระยะ
• รักษาไว้ ซึ่งผู้ตรวจสอบมืออาชีพที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เพียงพอ และได้ รับการรับรองว่ามีความรอบรู้
เพื่อให้ บรรลุตามข้ อกาหนดของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 2 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง หน้ า 136

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

สาหรับตาแหน่งหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ นัน้ นายรานจัน ซาชาเดอวาทาหน้ าที่กากับดูแลการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกาหนดของหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังจริ
้ ยธรรมทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ของบริ ษัทฯ
รายละเอียดประวัติหวั หน้ าตรวจสอบภายในและงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 3
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12.

รายการระหว่ างกัน

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษัทฯ หรื อถูกบริ ษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษัทฯ นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึงบริ ษัท และบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ซึ่งทาให้ มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หารสาคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ในระหว่างปี บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯ และบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่สาคัญได้ ดงั นี ้
ชื่อบริ ษทั

รายการ
ระหว่ างกัน

บริ ษทั ฯ

นครหลวง
คอนกรี ต

คอนวูด

สยามซิตี ้
พาวเวอร์

มูลค่ ารายการระหว่ างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้ านบาท)
อินทรี อีโค
อินทรี
อินทรี
ปูนซีเมนต์
ไซเคิล
ซุปเปอร์
ดิจิตอล
ตราลูกโลก
บล๊ อก

นโยบายการกาหนดราคา
สยามซิตี ้
ซีเมนต์
(บังกลาเทศ)

สยามซิตี ้
ซีเมนต์
(ลังกา)

สยามซิตี ้
ซีเมนต์
(เวียดนาม)

ความจาเป็ นและเหตุผล

สยามซิตี ้
ซีเมนต์
เทรดดิง้

1. รายการกับบริ ษทั ร่ วมโดยบริ ษทั ถือหุ้นใน บมจ.ลานนารี ซอร์ สเซส 44.99 % และมีกรรมการร่ วมกัน คือ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ
บริ ษัท ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ซื ้อสินค้ า

1,506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ใช้ ราคาตลาดสาหรั บกลุ่ม

เป็ นการดาเนินธุรกิ จตามปกติและ

อุตสาหกรรมเดียวกัน

ตามเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปโดยผู้มี
อานาจอนุมตั ิของแต่ละฝ่ ายมีความ
เป็ นอิสระต่อกัน

เงินปันผลรั บ

163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

เพื่อเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิ จ
ปกติทวั่ ไป

2. รายการกับบริ ษทั ร่ วมโดยบริ ษทั ถือหุ้นทางตรงในบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน) 4.72 % และทางอ้ อมผ่ านบมจ.ลานนารี ซอร์ สเซส 22.95%
บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด

เงินปันผลรั บ

7

-

-

-

-

-

-

(มหาชน)

-

-

-

-

-

ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

เพื่อเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิ จ
ปกติทวั่ ไป
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั

รายการ
ระหว่ างกัน

บริ ษทั ฯ

นครหลวง
คอนกรี ต

คอนวูด

มูลค่ ารายการระหว่ างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้ านบาท)
อินทรี อีโค
อินทรี
อินทรี
ปูนซีเมนต์
ไซเคิล
ซุปเปอร์
ดิจิตอล
ตราลูกโลก
บล๊ อก

สยามซิตี ้
พาวเวอร์

สยามซิตี ้
ซีเมนต์
(บังกลาเทศ)

สยามซิตี ้
ซีเมนต์
(ลังกา)

สยามซิตี ้
ซีเมนต์
(เวียดนาม)

นโยบายการกาหนดราคา

ความจาเป็ นและเหตุผล

ข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ

เป็ นการดาเนินงานตามปกติธุรกิ จที่

เดียวกับที่วิญญูชนทัว่ ไปจะพึง

มีราคาและผลตอบแทนที่เป็ นทาง

กระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในกรณี

การค้ าปกติ

สยามซิตี ้
ซีเมนต์
เทรดดิง้

3. รายการกับบริ ษทั ร่ วมค้ าโดยบริ ษทั ลงทุนในหุ้นของบริ ษทั ชิป มง อินทรี ซเี มนต์ คอร์ เปอเรชั่น 40 %
บริ ษัท ชิป มง อินทรี ซเี มนต์ คอร์ เปอเรชัน่

รายได้ อนื่

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลักษณะเดียวกัน
ค่าขาย

388

-

-

-

-

-

68

-

-

-

-

-

สินค้ าและ

ใช้ ราคาตลาดสาหรั บกลุ่ม

เป็ นการดาเนินงานตามปกติธุรกิ จที่

อุตสาหกรรมเดียวกัน

มีราคาและผลตอบแทนที่เป็ นทาง

บริ การ

การค้ าปกติ

4. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีผ้ ถู อื หุ้นร่ วมกัน คือ กลุ่มรั ตนรั กษ์
ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอชอาร์ โปรเฟสชัน่ แนล คอนซัลติ ้ง

ดอกเบี ้ยรั บ

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดอกเบี ้ยจ่าย

4

56

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

33

6

-

-

-

-

-

ค่าบริ การ

3

28

4

2

แอนด์ เซอร์ วิส จากัด

อัตราดอกเบี ้ยในตลาด

เพื่อเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิ จ
ปกติทวั่ ไป

ข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ

เป็ นการดาเนินงานตามปกติธุรกิ จที่

เดียวกับที่วิญญูชนทัว่ ไปจะพึง

มีราคาและผลตอบแทนที่เป็ นทาง

กระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในกรณี

การค้ าปกติ

ลักษณะเดียวกัน
5. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีผ้ ถู อื หุ้นร่ วมกัน คือ กลุ่มจาร์ ดีน
บริ ษัท พีที พลีมา มัลติ มิเนอรั ล

ซื ้อสินค้ า

369

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ใช้ ราคาตลาดสาหรั บกลุ่ม

เป็ นการดาเนินธุรกิ จตามปกติและ

อุตสาหกรรมเดียวกัน

ตามเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปโดยผู้มี
อานาจอนุมตั ิของแต่ละฝ่ ายมีความ
เป็ นอิสระต่อกัน
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ เพื่อการพิจารณารายการระหว่ างกัน
เมื่อมีความจาเป็ นต้ องมีรายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาอนุมตั ิบนเงื่อนไขความจาเป็ น และการมีเงื่อนไข
ทางธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การขายหรื อซื ้อสินค้ าหรื อบริ การจะพิจารณาจากราคาตลาด กาไรส่วน
ต่างจะกาหนดโดยรวมค่าใช้ จ่ายด้ านการบริ การแล้ ว ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ มั่นใจว่าเป็ นการทาเพื่ อประโยชน์ ของบริ ษั ทฯ
อย่างเต็มที่และชอบธรรม
กลไกและวิธีการอนุมตั ิท่ สี มเหตุสมผล
บริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยเรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อ มูลส าหรั บ บริ ษั ท ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการตรวจทานธุรกรรมที่เป็ นรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ แล้ ว
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
(ก ) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสรุ ปการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าต จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด สาหรับ งบการเงิน สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตได้ แสดงความเห็นโดยให้ การรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข
ต่อฐานะการเงิน รวม ผลการดาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ
บริ ษั ท ปูน ซี เมนต์ น ครหลวง จ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อ ย และเฉพาะบริ ษั ท ปูน ซี เมนต์ น ครหลวง จ ากัด
(มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
(ข) ตารางสรุ ปงบการเงิน
-

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

-

ตารางสรุปงบกาไรขาดทุนรวม และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

-

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม

-

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม
2560

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2558

2559

(ปรั บปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,707

2%

3,530

6%

2,329

6%

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่

5,921

8%

5,216

8%

4,023

11%

ลูกหนี ้ตราสารอนุพันธ์
สินค้ าคงเหลือ

3,901

5%

84
3,065

5%

2,323

6%

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อสินค้ า

241

-

202

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

238

-

398

1%

211

1%

12,495

20%

8,912

24%

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระค ้าประกัน

12,008
13

15%
-

14

-

26

-

-

-

เงินลงทุนในการร่วมค้ า

1,912

2%

1,476

2%

433

1%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,030

3%

1,911

3%

1,995

5%

เงินลงทุนทัว่ ไป
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน

-

-

-

-

155

-

352

-

-

-

-

-

37,463
61

46%

29,257

47%

21,421

57%

-

445

1%

348

1%

ค่าความนิยม

15,058

19%

4,137

7%

-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11,486

14%

11,628

19%

3,297

9%

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

797

1%

741

1%

686

2%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

286

-

241

-

261

1%

28,596
37,508

76%
100%

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

69,458
81,466

85%
100%

49,850
62,345
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80%
100%

-

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
2560

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2558

2559

(ปรั บปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

-

10,599

17%

230

1%

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

140

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินอืน่

4,740

6%

5,861

10%

651

2%

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่

4,510

6%

3,949

7%

2,891

8%
1%

ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

180

-

239

-

319

318

1%

263

-

79

-

-

-

-

7%

-

-

ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน่
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหุ้นกู้ทถี่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

27

-

-

-

-

3,999

เจ้ าหนี ้ตราสารอนุพันธ์

36

-

119

-

169

-

ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย

685

1%

801

1%

531

1%

รายได้ รอการตัดบัญชี

832

1%

802

1%

1,043

3%

ค่าไฟฟ้าค้ างจ่าย

238

-

278

1%

270

1%

1,308

2%

722

2%

-

154

-

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายอืน่ ๆ

1,716

หนี ้สินหมุนเวียนอืน่

205

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

13,627

2%
17%

247
28,465

46%

7,059

19%

-

270

1%

689

2%

9%

155

-

359

1%

-

-

-

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุทธิ
90

จากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน่ - สุทธิ

7,359

จากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หุ้นกู้ - สุทธิ จากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สารองค่าฟื น้ ฟูสภาพเหมืองและต้ นทุนในการรือ้ ถอน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

26

-

-

18,961

23%

5,988

10%

5,993

16%

2,142

3%

2,012

3%

1,249

3%

128
3,180
14
31,900
45,527

4%

70
3,263

39%
56%

6
11,764
40,229
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-

67

-

5%

-

-

-

-

-

19%
65%

8,357
15,416

22%
41%

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
2560

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2558

2559

(ปรั บปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 298,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2559 และ 2558:
หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

2,980

2,800

2,800

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ 298,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2559 และ 2558:
หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

2,980

4%

2,300

4%

2,300

6%

26,413

32%

10,106

16%

10,106

27%

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย

300

-

300

-

300

1%

7,768

10%

9,381

15%

9,353

25%

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถอื หุ้น

(2,997)

(4%)

28

ส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ

34,464

42%

22,115

1,475

2%

1

35,939
81,466

44%
100%

22,116
62,345

ยังไม่ได้ จดั สรร

ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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35%
35%
100%

33
22,092
22,092
37,508

59%
59%
100%

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
2560
จานวนเงิน
รายได้
รายได้ จากการขายและบริการสุทธิ
เงินปันผลรับ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้ จา่ ยอืน่
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ าและบริษัทร่วม
กาไรก่ อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กาไรก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหรั บปี

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน
%

%

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2558
จานวนเงิน

%

43,634
50
201
43,885

99%
1%
100%

34,192
8
435
59
202
34,896

98%
1%
1%
100%

31,120
21
200
31,341

99%
1%
100%

29,187
7,470
2,461
514
39,632

66%
17%
6%
1%
90%

21,237
6,078
1,884
195
29,394

61%
17%
5%
1%
84%

18,751
5,295
1,285
17
25,348

60%
17%
4%
81%

4,253
126
4,379

10%
10%

5,502
83
5,585

16%
16%

5,993
140
6,133

19%
19%

(1,295)
3,084
(852)
2,232

(3%)
7%
(2%)
5%

(730)
4,855
(969)
3,886

(2%)
14%
(3%)
11%

(453)
5,680
(1,101)
4,579

(1%)
18%
(4%)
14%

1,818

4%

3,886

11%

4,579

15%

414

1%

-

-

-

-

2,232

5%

3,886

11%

4,579

15%

การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรสุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ

6.59

16.33

19.91

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ล้ านหุ้น)

276

238

230
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ต่ อ)
2560
กาไรสาหรั บปี

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2558

2,232

3,886

4,579

(3,179)

20

(15)

(27)

(25)

81

(3,206)

(5)

66

(31)

(408)

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของบริษัทร่วม - ผลต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของบริษัทร่วม - ผลกาไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(2)

-

-

(33)

(408)

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี

(3,239)

(413)

66

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

(1,007)

3,473

4,645

(1,241)

3,473

4,645

234

-

-

(1,007)

3,473

4,645

การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(หน่วย : ล้ านบาท)
2558

(ข) ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม
2560
จานวนเงิน

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน
%

%

จานวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี

3,084

100%

4,855

100%

5,681

100%

(126)

(4%)

(83)

(2%)

(141)

(2%)

รายการปรับประทบยอดกาไรสุทธิ กอ่ นภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน:
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ าและบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ

-

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

-

(8)

2,964

96%

1,967

(21)

(1%)

6

41%

(21)
1,448

25%

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและการปรับลดสินค้ าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุทธิ ทจี่ ะได้ รบั เพิ่มขึ ้น(ลดลง)

-

-

-

กาไรจากการซื ้อธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม

-

-

(58)

(1%)

-

-

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป

-

-

(435)

(9%)

-

-

ค่าเผื่อการด้ อยค่าของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น(ลดลง)

164

5%

35

1%

1

และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสารองอืน่

201

7%

132

3%

131

2%

179

6%

165

3%

106

2%

ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริง

(77)

(2%)

(90)

(2%)

70

1%

ดอกเบี ้ยรับ

(56)

(2%)

(44)

(1%)

(54)

(1%)

1,162

38%

550

11%

404

7%

7,474

243%

6,992

144%

7,625

134%

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่

(411)

(13%)

(174)

(3%)

(33)

สินค้ าคงเหลือ

(150)

(5%)

253

5%

(290)

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อสินค้ า

(39)

(1%)

(176)

(4%)

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

270

9%

178

4%

37

1%

-

37

1%

64

1%

-

98

2%

ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายทีด่ ิน อาคาร
และอุปกรณ์ สินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรั พย์ และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ ้น) :

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

-

(5%)
-

หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น(ลดลง) :
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่

(423)

(14%)

(1)

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอืน่

(768)

(25%)

(293)

(6%)

381

7%

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(142)

(5%)

(64)

(1%)

(23)

-

(4)

-

สารองค่าฟื น้ ฟูสภาพเหมือง

(2)

เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

5,809

189%

6,750

140%

7,855

140%

ดอกเบี ้ยรับ

55

2%

48

1%

56

1%

จ่ายดอกเบี ้ย

(857)

(28%)

(518)

(11%)

(405)

(7%)

จ่ายภาษีเงินได้

(1,066)

(35%)

(1,106)

(23%)

(1,143)

(20%)

3,941

128%

5,174

107%

6,363

114%

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

-

(2)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 147

-

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(หน่วย : ล้ านบาท)
2558

(ข) ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
2560

2559

(ปรั บปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

-

-

%

จานวนเงิน

%

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระค ้าประกันลดลง

167

3%

เงินสดรับจากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน

62

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิ จา่ ยซื ้อบริษัทย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้ าเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป

-

6

-

43

-

-

-

-

-

-

-

(13,441)

(436%)

(14,682)

(302%)

(627)

(20%)

(1,085)

(22%)

590

12%

-

ซื ้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

2%

-

(433)
-

1%

(8%)
-

(3,012)

(98%)

(3,244)

(67%)

(2,148)

(38%)

(378)

(12%)

(368)

(8%)

(1,216)

(21%)

-

39

1%

(18)

-

(3,802)

(123%)

-

-

-

170

6%

192

4%

205

4%

(21,023) (681%)

(18,385)

(379%)

(3,567)

(62%)

(10,459)

(339%)

10,369

214%

90

2%

สถาบันการเงินอืน่ เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

(2,391)

(78%)

5,054

104%

499

9%

(239)

(8%)

(500)

(10%)

-

-

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน่ เพิ่มขึ ้น

7,163

232%

-

-

-

จ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน่

(443)

(14%)

(729)

(15%)

(335)

(6%)

-

(336)

(7%)

(37)

(1%)

ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ลดลง(เพิ่มขึ ้น)

5

เงินสดจ่ายชาระหนี ้สินทีเ่ กีย่ วข้ องกับการซื ้อบริษัทย่อย
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
ทีเ่ กีย่ วข้ องกันเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจาก
้

จ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวอืน่

-

จ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

(24)

(1%)

-

-

-

-

เงินสดรับสุทธิ จากการออกจาหน่ายหุ้นกู้

12,969

421%

3,990

82%

-

-

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้

(4,000)

(130%)

-

-

-

-

เงินสดรับสุทธิ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

16,986

551%

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

(3,922)

(127%)

(71%)

-

-

ดอกเบี ้ยจ่าย

(299)

(10%)

-

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

15,341

497%

14,398

ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)

(3%)

7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

(80)
(1,821)

(59%)

1,194

25%

(433)

(7%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

3,530

114%

2,329

48%

2,757

48%

(3,450)

-

(3,450)

(61%)

297%

(3,233)

(56%)

-

4

-

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนทีม่ ีต่อเงิน
ฝากธนาคารคงเหลือ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

(2)
1,707

55%

7
3,530
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(หน่วย : ล้ านบาท)
2558

(ข) ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
2560

2559

(ปรั บปรุ งใหม่)
จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม :
รายการทีไ่ ม่เกีย่ วข้ องกับเงินสด
ซื ้ออุปกรณ์ภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

14

-

-

618

191

8

1

5

-

5

130

-

352

-

-

18

-

-

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจากเปลี่ยนแปลงประมาณค่า
ฟื น้ ฟูสภาพเหมืองและค่ารื ้อถอน
โอนทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนไปเป็ นทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

(ค) ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินของบริ ษทั ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
2560

2559

2558

(ปรั บปรุ งใหม่ )
หน่ วย
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.88

0.44

1.26

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.56

0.31

0.90

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.19

0.29

1.09

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

เท่า

9.13

8.12

8.13

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย

วัน

39

44

44

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

8.38

7.88

9.36

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

วัน

43

46

38

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า

เท่า

6.90

6.31

7.44

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย

วัน

52

57

48

อัตรากาไรขั ้นต้ น

%

33

38

40

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

10

15

20

อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานต่อกาไรสุทธิ

%

217

133

139

อัตรากาไรสุทธิ

%

4

11

15

อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น

%

6

18

23

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

6

11

18

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

21

29

38

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.61

0.70

0.91

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น

เท่า

1.27

1.82

0.70

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย

เท่า

3.77

10.15

15.18

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)

เท่า

0.27

(0.56)

0.91

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratios)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratios)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ า 150

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

14. บทรายงานและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริหาร
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หารต่อไปนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อนาเสนอข้ อมูลเชิงลึกทางธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถเข้ าใจสถานะการเงินและผลประกอบการรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งผู้อ่านควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ผลประกอบการรวม
กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง รายงานยอดขายและกาไรจากการดาเนินงานฯ (EBITDA) เติบโตในไตรมาสที่ 4 อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็ นผลจากปริ มาณความต้ องการในประเทศที่ปรับตัวในทางที่ดีขึ ้น ประกอบกับการดาเนินแผนปรับโครงสร้ างธุรกิจและ
แผนการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับธุรกิจในต่างประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดในประเทศ
ศรี ลงั กาและประเทศเวียดนาม
รายได้ จากการขายสุทธิรวมของกลุม่ บริ ษัทฯ สาหรับปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28 จากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งบริ ษัท
ย่อยในต่างประเทศสามารถสร้ างรายได้ จานวน 15.3 พันล้ านบาท (ปี 2559: 3.6 พันล้ านบาท) อย่างไรก็ตามรายได้ จากการ
ขายในประเทศลดลงเนื่องจากความต้ องการปูนซีเมนต์ในประเทศลดลงร้ อยละ 5 ในขณะที่ราคาปูนซีเมนต์ในประเทศยังคง
อ่อนตัวและอยูใ่ นระดับต่าตลอดทังปี
้
กาไรจากการดาเนินงานฯ (EBITDA) ของกลุ่มบริ ษัทฯ สาหรับปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 กาไรดังกล่าวคานวณโดยปรับปรุ ง
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยปรกติของการประกอบธุรกิจ (one-time charges) และกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนซึ่งรับรู้
รายได้ ในในปี ก่อนจานวน 600 ล้ านบาท โดยในปี 2560 ธุรกิจในต่างประเทศมีกาไรจากการดาเนินงานฯ (EBITDA) จานวน
3.4 พันล้ านบาท (ปี 2559: 0.7 พันล้ านบาท) ขณะที่ธุรกิจในประเทศมีผลประกอบการกาไรจากการดาเนินงานฯ (EBITDA)
จานวน 4.5 พันล้ านบาท ซึง่ ลดลงร้ อยละ 39 เนื่องจากการชะลอการลงทุนในภาคเอกชน รวมถึงความล่าช้ าในการดาเนินการ
ก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ ส่งผลให้ ความต้ องการปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ างในประเทศลดลง
ทังนี
้ ้ในส่วนของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการผลิตปูนซีเมนต์ได้ อย่างเต็มกาลังการผลิตเพื่อตอบรับ
ความต้ องการของตลาดเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตามต้ นทุนในการผลิตปูนซีเมนต์ได้ รับผลกระทบโดยตรง
จากระดับราคาถ่านหินที่สงู ขึ ้นอย่างมีสาระสาคัญ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบด้ านต้ นทุนดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารได้ ริเริ่ มโครงการ
เพื่อบริ หารจัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการทากาไร บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าวรวมถึงโครงการริ เริ่ มอื่น ๆ ที่จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2561
ส่วนที่ 3 บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร หน้ า 151
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ธุรกิจปูนซีเมนต์ ในภูมิภาค
ประเทศเวียดนาม ตลาดปูนซีเมนต์ทางตอนใต้ ของประเทศเวียดนามชะลอตัวในครึ่ งปี หลังของปี 2560 ทาให้ ความต้ องการ
ปูนซีเมนต์ในประเทศเติบโตเพียงร้ อยละ 3 ส่งผลให้ กาไรจากการดาเนินงานฯ (EBITDA) ลดลงอยู่ในระดับ 2,139 ล้ านบาท
(สาหรั บช่วงระยะเวลา 10 เดือน) เนื่องจากปริ มาณการขายและราคาขายที่ลดลง ทัง้ นีบ้ ริ ษัทย่อยได้ ดาเนินการควบคุม
ค่าใช้ จ่ายเพื่อลดผลกระทบจากรายได้ ที่ลดลง
ประเทศศรี ลังกา ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศเติบโตร้ อยละ 4 เนื่องจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติและน ้าท่วม บริ ษัทย่อย
สามารถทากาไรจากการดาเนินงานฯ (EBITDA) เป็ นจานวน 1,324 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงร้ อยละ 3 จากปี 2559
ประเทศบังกลาเทศ ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.5 ในปี 2560 จากการดาเนินการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน
ขนาดใหญ่ โดยบริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด รายงานปริ มาณการขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9 ขณะที่ราคาขายลดลง
เล็กน้ อยที่ร้อยละ 2.7 ค่าใช้ จ่ายสาหรับปี สูงขึ ้นโดยเป็ นค่าใช้ จ่ายในการสร้ างการรับรู้ ในตราสินค้ าและค่าใช้ จ่ายในการเพิ่ม
ช่องทางจาหน่าย ทังนี
้ ้กาไรจากการดาเนินงานฯ (EBITDA) ลดลงโดยมีกาไรจากการดาเนินงานฯ จานวน 15 ล้ านบาท
ธุรกิจร่ วมค้ าในประเทศกัมพูชา เริ่ มดาเนินการผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์เพื่อตลาดภายในประเทศในเดือนพฤศจิกายน
2560 โดยมีกาลังการผลิตปูนซีเมนต์จานวน 5,000 ตันต่อวัน
ธุ รกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จ ปริ มาณการขายในประเทศยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้ องการที่มากขึ ้นจากโครงการ
ก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานและโครงการก่อสร้ างที่อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ ด อย่างไรก็ตาม
การแข่งขันในตลาดที่สงู ส่งผลให้ ราคาขายในประเทศลดลง ในส่วนของตลาดประเทศเวียดนาม ปริ มาณการขายปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ธุ รกิจหินทราย ในปี 2560 โครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ยงั คงล่าช้ าและอยู่ระหว่างทาสัญญา กลุ่มบริ ษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่ม
สายการผลิตในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีปริ มาณการผลิตปี ละ 2 ล้ านตัน
ธุรกิจอิฐมวลเบา ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยยังคงชะลอตัวจากสถานการณ์สินค้ าล้ นตลาดทาให้ ยอดขายลดลงอยูท่ ี่ 339
ล้ านบาท
ธุ รกิจวัสดุ ทดแทนไม้ ยอดขายในประเทศไทยลดลงอยู่ที่ 1,406 ล้ านบาท เนื่องจากตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัว ยอดขายส่งออก
เพิ่มขึ ้นเป็ น 48 ล้ านบาท ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ในประเทศอินโดนีเซียรายงานยอดขายสุทธิ 223 ล้ านบาทในปี 2560 ซึง่ ลดลงร้ อยละ 7
จากราคาขายที่ลดลงในกลุม่ ผู้ค้าปลีก และปริ มาณการขายที่ลดลงจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และกลุม่ โมเดิร์นเทรด
ส่วนที่ 3 บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร หน้ า 152
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ธุรกิจบริการกาจัดของเสีย มียอดขายเพิ่มขึ ้นกว่าสองเท่าโดยมียอดขาย 1,141 ล้ านบาท จากการให้ บริ การลูกค้ าในกลุม่ ไฮเอนด์
และจากการให้ บริ การด้ านกาจัดของเสียสาหรับลูกค้ ากลุม่ อุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ ผลประกอบการ
รายได้
จากการเข้ าซื ้อธุรกิจในต่างประเทศที่ผ่านมาส่งผลให้ โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ มีความหลากหลายมากขึ ้น ในขณะนี ้
กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากตลาดในต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 54 ของยอดขายสุทธิสาหรับปี
โครงสร้ างรายได้

(หน่ วย : ล้ านบาท)
สาหรั บปี สินสุ
้ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )

+/(%)

+/-

รายได้
รายได้ จากการขายสุทธิ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรั บ
รายได้ อนื่
รวมรายได้

43,634

34,192

9,442

28%

-

435

(435)

(100%)

50

59

(9)

(15%)

-

8

(8)

(100%)

201

202

(1)

(0%)

43,885

34,896

8,989

26%

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนามโดยการเข้ าซื ้อกิจการในประเทศเวียดนาม เมื่อ
รวมกับปริ มาณการขายจากผลการดาเนินงานทังปี
้ ของบริ ษัทย่อยในประเทศบังกลาเทศและประเทศศรี ลงั กา ปริ มาณการขาย
ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศมีจานวนทังสิ
้ ้น 7 ล้ านตัน ในขณะที่ปริ มาณการขายในประเทศลดลงจากความต้ องการของภาค
ธุรกิจก่อสร้ างในประเทศที่ชะลอตัว
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กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุน จานวน 435 ล้ านบาทที่เกิดขึ ้นในปี 2559 เกิดจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท โฮลซิม
ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด จานวน 9,192 หุ้น หรื อสัดส่วนผู้ถือหุ้นร้ อยละ 10.4
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายโดยรวมเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 35 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมผลประกอบการธุรกิ จในต่างประเทศซึ่ง
ประกอบด้ วย บริ ษัทย่อยในประเทศบังกลาเทศและประเทศศรี ลงั กา ซึง่ แสดงในงบการเงินรวมตังแต่
้ ปี 2559 ในขณะที่ผลประกอบการ
ของประเทศเวียดนามตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2560 เป็ นต้ นมาได้ รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของกลุม่ บริ ษัทฯ ในปี 2560

(หน่ วย : ล้ านบาท)
สาหรั บปี สินสุ
้ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )

+/-

+/(%)

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนสินค้ าขายและบริ การ

29,187

21,237

7,950

37%

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและจัดจาหน่าย

7,470

6,078

1,392

23%

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

2,461

1,884

577

31%

514

195

319

164%

39,632

29,394

10,238

35%

ค่าใช้ จา่ ยอืน่
รวมค่ าใช้ จ่าย

ต้ น ทุ นในการขายสินค้ า และบริ การ เพิ่มขึน้ จานวน 7,950 ล้ านบาท มีสาเหตุหลักจากต้ นทุนสินค้ าของบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศซึ่งประกอบด้ วยประเทศบังกลาเทศ ประเทศศรี ลงั กา และประเทศเวียดนาม ในการแสดงงบการเงินรวม ทังนี
้ ้
ต้ นทุนในการผลิตซีเมนต์สงู ขึ ้นเนื่องจากได้ รับผลกระทบจากราคาถ่านหินที่สงู ขึ ้นตลอดทังปี
้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวได้ รับการ
บรรเทาบางส่วน จากการลดต้ นทุนค่าไฟเนื่องจากการผลิตในช่วงที่ความต้ องการไฟต่า (off-peak) รวมถึงโครงการต่าง ๆ ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย เพิ่มขึ ้นจานวน 989 ล้ านบาทจากปี 2559 จากการรวมค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศในการแสดงงบการเงินรวม และปั จจัยอื่นเกิดจากค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นแปรผันตามปริ มาณการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ายภายในประเทศลดลงเนื่องจากปริ มาณการขายปูนผงที่เพิ่มขึ ้น
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร เพิ่มขึน้ จานวน 643 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการรวมค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศในการแสดงงบการเงินรวม และสาเหตุอื่นมาจากค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ ขึน้ โดยปรกติของการประกอบธุรกิจ (จานวน
300 ล้ านบาท) ซึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายในการปรับโครงสร้ างธุรกิจ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ และค่าใช้ จ่ายในการเข้ า
ซื ้อบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ประกอบด้ ว ยค่า ใช้ จ่ า ยในการสร้ างตราสิน ค้ า อิ น ทรี ใ นตลาดประเทศเวี ย ดนาม และค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ซึ่ง
ประกอบด้ วยค่าเผื่อการด้ อยค่าสินทรัพย์และค่าใช้ จ่ายตัดจาหน่ายสินทรัพย์ จานวนทังสิ
้ ้น 397 ล้ านบาท
การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงิน
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

หน่ วย

2560

2559

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

เท่า

9.13

8.12

ระยะเวลาเก็ บหนี ้เฉลี่ย

วัน

39

44

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

8.38

7.88

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

วัน

43

46

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า

เท่า

6.90

6.31

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย

วัน

52

57

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ เป็ นหนึ่งในตัวชีว้ ดั กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยและ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ ลดลงเนื่องจากประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ดี
การลงทุน
การลงทุนทางการเงิน
ส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจคือการจัดโครงสร้ างรายได้ แบบกระจายความเสีย่ ง กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ขยายการลงทุนอย่าง
มีสาระสาคัญโดยการเข้ าซื ้อกิจการในตลาดที่มีอตั ราการเติบโตสูง เช่น ประเทศบังกลาเทศ และประเทศศรี ลงั กา ในระหว่างปี
2559 บริ ษัทฯ ขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้ ทาการซื ้อหุ้นในบริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด ในสัดส่วนผู้ ถือหุ้น
ร้ อยละ 65 ด้ วยมูลค่าการลงทุนจานวน 18,110 ล้ านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จากการเข้ าซื ้อกิจการต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผล
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ให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถรับรู้ รายได้ รวมสูงขึ ้นในทันที และยังช่วยยกระดับกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ เป็ นผู้เล่นในตลาดซีเมนต์ในระดับ
ภูมิภาค
เงินลงทุนในรายจ่ ายฝ่ ายทุน

(หน่ วย : ล้ านบาท)
สาหรั บปี สินสุ
้ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )

+/(%)

+/-

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

37,463

29,257

8,206

28%

สินทรั พย์ ไม่มตี วั ตน

11,486

11,628

(142)

(1%)

286

241

45

19%

สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนอืน่

รายจ่ ายฝ่ ายทุ นของที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ เพิ่มขึ ้นโดยมีสาเหตุหลักจากการรวมรายจ่ายฝ่ ายทุนของบริ ษัทย่อยใน
ประเทศเวียดนาม (มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิจานวน 9,108 ล้ านบาท) และการซื ้อสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจโดยปกติ (จานวน
3,451 ล้ านบาท) รายจ่ายฝ่ ายทุนจาแนกตามโครงการที่สาคัญในปี 2560 มีดงั ต่อไปนี ้
▪ การลงทุนพัฒนาหม้ อบดวัตถุดิบ มูลค่า 293 ล้ านบาท
▪ การลงทุนโรงงานผลิตพลังงาน K3 มูลค่า 194 ล้ านบาท
▪ การลงทุนโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์ มูลค่า 160 ล้ านบาท
▪ การลงทุนพัฒนาเครื่ องจักรบรรจุภณ
ั ฑ์ มูลค่า 97 ล้ านบาท
▪ การลงทุนพัฒนาหม้ อบดซีเมนต์ มูลค่า 91 ล้ านบาท
▪ การขยายโรงเก็บปูนซีเมนต์พร้ อมสิง่ อานวยความสะดวกที่ทา่ เรื อจังหวัดสุราษฎร์ ธานี มูลค่า 87 ล้ านบาท
▪ การขยายโรงงานปูนผสมเสร็ จ มูลค่า 155 ล้ านบาท และ
▪ การลงทุนพัฒนาโรงงานเชื่อมต่อระบบดิจิตอล มูลค่า 86 ล้ านบาท
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เนื่องจากบริ ษัทย่อยในต่างประเทศมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานที่แตกต่างกันซึ่งต้ องถูกแปลงค่าเป็ นหน่วยเงินบาทในการ
แสดงงบการเงินรวมของกลุม่ บริ ษัทฯ ผลจากการแปลงค่างบการเงินของสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศสาหรับปี เป็ น
ผลขาดทุนจานวน 1,385 ล้ านบาท
ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทฯ มีค่าเผื่อการด้ อยค่า การจาหน่าย และการตัดจาหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 377 ล้ านบาท
และค่าเสือ่ มราคาสาหรับงวดจานวน 2,591 ล้ านบาท
สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน ลดลงจานวน 142 ล้ านบาท มาจากการแปลงค่างบการเงินของสินทรัพย์บ ริ ษัทย่อยในต่างประเทศและ
ค่าตัดจาหน่ายในปี 2560 และจากการซือ้ ธุรกิ จในประเทศเวียดนาม สินทรั พย์ ไม่มีตัวตนบันทึกด้ วยมูลค่ายุติธรรมโดยมี
รายการที่สาคัญประกอบด้ วย สัมปทานเหมืองแร่ ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ลูกค้ าสัมพันธ์ ตราสินค้ า และสิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์
การระดมทุน
หุ้นกู้ บริ ษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ในระหว่างปี จานวน 13 พันล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยหุ้นกู้ประเภทที่ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีสว่ นลด ดังต่อไปนี ้

วันที่ออกหุ้นกู้

จานวน
ล้ านบาท

วันครบกาหนด

14 มิถุนายน 2556

2,000

2563

29 เมษายน 2559

4,000

2567, 2569

9 พฤษภาคม 2560

13,000

2563, 2567, 2570, 2572

เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้ในระหว่างปี ส่วนใหญ่ถกู ใช้ เพื่อการเข้ าซื ้อกิจการในต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
เป็ นจานวน 2,980 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ออกจาหน่ายหุ้นสามัญใหม่จานวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีราคา
เสนอขายหุ้นละ 250 บาท บริ ษัทฯ ได้ รับชาระค่าหุ้นแล้ วจานวนทังสิ
้ ้น 16,986 ล้ านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2560 จากการ

ส่วนที่ 3 บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร หน้ า 157

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

ออกหุ้นเพิ่มในครัง้ นี ้ทาให้ บริ ษัทฯ มีสว่ นเกินมูลค่าหุ้นจานวน 16,306 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เพื่อที่จะใช้ เป็ น
แหล่งเงินทุนในการซื ้อกิจการในต่างประเทศ
บริ ษัทฯ เสนอที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 10 บาท จากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของปี 2560 ซึง่ ประกอบไปด้ วยเงินปั นผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 6 บาท ซึ่งได้ ดาเนินการจ่ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดังนัน้ บริ ษัทจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผล
เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 4 บาท โดยจะเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วยหนี ้สินทางการเงินจานวน 30,081 ล้ านบาท และส่วน
ของผู้ถือหุ้นจานวน 35,939 ล้ านบาท โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินทางการเงิ นต่อทุนเท่ากับ 0.84 เท่า (ปี 2559 : 1.08 เท่า) ซึง่ ลดลง
เนื่องจากการเพิ่มทุนที่เกิดขึ ้นระหว่างปี
การวิเคราะห์ งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นจานวน 1,707 ล้ านบาท เพื่อคงสภาพคล่องของ
กลุม่ บริ ษัทฯ กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าเป็ นจานวน 1,233 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากกาไรก่อนภาษี เงินได้ ที่ลดลงจานวน 1,771 ล้ านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจานวน 21,023 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากการเข้ าซื ้อบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม
และส่วนอืน่ เกี่ยวข้ องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจโดยปรกติ
สาหรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 15,341 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากการออกหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุน และการ
ออกหุ้น กู้ใ หม่ใ นระหว่า งปี 2560 รวมถึ ง เพิ่ ม วงเงิ น กู้ยื ม เพื่ อ ใช้ ในการลงทุน ซื อ้ ธุ ร กิ จ ในประเทศเวีย ดนามและใช้ ใ นการ
ดาเนินงานปกติ

ส่วนที่ 3 บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร หน้ า 158

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษั ทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี ฉบับนี แ้ ล้ วด้ วยความระมัดระวังบริ ษ ั ท
ขอรั บ รองว่า ข้ อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้ อ งครบถ้ ว นไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ทํ า ให้ ผู้ อื ่น สํ า คัญ ผิด หรื อ ไม่ข าดข้ อ มูล ที่ ค วรต้ อ งแจ้ ง ใน
สาระสําคัญ นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ น และข้ อ มูล ทางการเงิ น ที่ ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข้ อ มูล ประจํ า ปี ได้ แ สดงข้ อ มูล
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดีเพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่ว นที่เ ป็ น
สาระสําคัญทัง้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ วรวมทัง้ ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าวและ
บริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทแล้ วซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทังการกระทํ
้
าที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายศิวะ มหาสันทนะ

กรรมการ

2. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

กรรมการ

ชื่อ
ผู้รับมอบอํานาจ

นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์

ตําแหน่ง
เลขานุการบริษัท

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัทของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

1 นำยพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธำนกรรมกำร
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2541

อายุ
(ปี )

69

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

วุฒบิ ตั รชันสู
้ ง:
หลักสูตรผู้บริ หำรระดับสูงนำนำชำติ
ฮำร์ วำร์ ด บิซเิ นส สคูล
สหรัฐอเมริ กำ
คุณวุฒเิ ทียบเท่ำปริญญำโท:
เศรษฐศำสตร์ และธุรกิจ มหำวิทยำลัยเซนต์แกลเลน
สวิตเซอร์ แลนด์
ปริ ญญำตรี :
วิศวกรรมโยธำ สถำบันเทคโนโลยีแห่งสวิต ซูริค
สวิตเซอร์ แลนด์
ประวัตอิ บรม:
โดย Fontainebleau, ฝรั่งเศส
- Leading from the Chair, INSEAD ปี 2558

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
ณ 31 ธ.ค.60
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั
- ประธำนกรรมกำร
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
- ประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบแทน
ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560 - กรรมกำรธรรมำภิบำล
ควำมเสี่ยง และกำกับ
ดูแลกิจกำร
2544 – มี.ค. 2560
- รองประธำนกรรมกำร
- กรรมกำร
2543 – ปั จจุบนั
2545 – ก.พ. 2557
- สมำชิกคณะผู้บริ หำร
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2560 – ปั จจุบนั

- ประธำนกรรมกำร

เม.ย. 2560 – ปั จจุบนั

- ประธำนกรรมกำร

มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั

- ประธำนกรรมกำร

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง

บริ ษัท ลำนนำ รี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) /
ผลิตและจำหน่ำยถ่ำนหิน
บริ ษัท โฮลซิม จำกัด/ ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จากัด (บริษัทย่อย)/
คอนกรี ตผสมเสร็ จและหินทรำย
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด (บริ ษัทย่อย)
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ขำยปูนซีเมนต์

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

พ.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

ส.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- ประธำนกรรมกำร

ธ.ค. 2558 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด
(บริ ษัทย่อย)/ ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
บังกลำเทศ)
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี ลงั กำ)
ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ เปอเรชัน่ / ผลิตและจำหน่ำย
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

2 นำยชัชชน รัตนรักษ์
กรรมกำร
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2549

อายุ
(ปี )

45

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำตรี :
เศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยม)
มหำวิทยำลัยลอนดอน อังกฤษ

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ณ 31 ธ.ค.60
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2549 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2549 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
2549 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1

ตาแหน่ ง

- กรรมกำร
- กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง
บริ ษัท ต้ นสน พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด/
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
บริ ษัท ต้ นสน กรุ๊ ป จำกัด/ ลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
บริ ษัท รัตนรักษ์ จำกัด/ บริ ษัทเพื่อกำรลงทุน

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

3 นำยวันชัย โตสมบุญ
กรรมกำร
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
เมื่อ 14 มิถนุ ำยน 2547

อายุ
(ปี )

68

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำโท:
บริ หำรธุรกิจ Asian Institute of Management
ฟิ ลปิ ปิ นส์
ปริ ญญำตรี :
นิตศิ ำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัตอิ บรม:
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries รุ่ นที่ 10/2015 (CGI) ปี 2558
- Advanced Audit Committee Program
รุ่ นที่ 19/2015 (AACP) ปี 2558
- Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 7/2004 (DAP) ปี 2547
- Director Certificate Program
รุ่ นที่ 7/2001 (DCP) ปี 2544
โดย International Institute of Management
Development (IMD) สวิตเซอร์ แลนด์:
- Senior Management Program ปี 2549
- Breakthrough Program for Senior Executives
ปี 2545
- Managing Corporate Resources ปี 2543

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ณ 31 ธ.ค.60
*(0.0275)
*ถือโดยตรง
81,887 หุ้น
ไม่มีถือโดยอ้ อม
หรื อบุคคลอื่น
ถือแทน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรธรรมำภิบำล
ควำมเสี่ยงและ
กำกับดูแลกิจกำร
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน
ม.ค. 2555 – ปั จจุบนั
- ที่ปรึกษำบริ ษัท
มิ.ย. 2547 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
ม.ค. 2542 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง

บริ ษัท ลำนนำ รี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)/ ผลิตและ
จำหน่ำยถ่ำนหิน

2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
เม.ย. 2560 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

ส.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

ธ.ค. 2558 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

ส.ค. 2557 – ปั จจุบนั

- กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำร

ก.พ. 2545 – มี.ค. 2559

บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด (บริ ษัทย่อย)
/ ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี ลงั กำ)
ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ เปอเรชัน่ / ผลิตและจำหน่ำย
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
บริ ษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)/
บริ ษัทหลักทรัพย์
บริ ษัท คอนวูด จำกัด (บริ ษัทย่อย)/ วัสดุก่อสร้ ำง

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

4 นำงสำวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมกำร
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
เมื่อ 23 เมษำยน 2555

อายุ
(ปี )

63

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำโท:
พำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี (สำขำบัญชี)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำตรี :
บัญชีบณ
ั ฑิต (สำขำกำรบัญชี)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัตอิ บรม:
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
- National Director Conference “Steering
Governance in a Changing World” ปี 2560
- Risk Management Program for Corporate
Leaders รุ่ นที่ 1/2015 (RCL) ปี 2558
- Anti-Corruption for Executive Program
รุ่ นที่ 7/2013 (ACEP) ปี 2556
- Financial Institution Governance Program
รุ่ นที่ 2/2011 (FGP) ปี 2554
- Audit Committee Program
รุ่ นที่ 31/2010 (ACP) ปี 2553
- Director Certificate Program
รุ่ นที่ 135/2010 (DCP) ปี 2553

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ณ 31 ธ.ค.60
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรธรรมำภิบำล
ควำมเสี่ยงและกำกับ
ดูแลกิจกำร
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน
- กรรมกำร
เม.ย. 2555 – ปั จจุบนั
ม.ค. 2558 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรกำกับ
นโยบำยควำมเสี่ยงและ
ธรรมำภิบำล
ม.ค. 2557 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
เม.ย. 2553 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
เม.ย. 2553 – ม.ค. 2557 - กรรมกำร
- กรรมกำร
เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2558 – เม.ย. 2559 - กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
ต.ค. 2557 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง

ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)/
ธนำคำรพำณิชย์

บริ ษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จำกัด (มหำชน)/
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
บริ ษัท ศรี วิชยั เวชวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน)/
โรงพยำบำล

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

- Role of the Compensation Committee
รุ่ นที่ 8/2009 (RCC) ปี 2552
- Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 5/2003 (DAP) ปี 2546
โดยไพรซ์วอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอส์ (PWC):
- Training on International Financial Reporting
Standard 9 (IFRS9) ปี 2559
โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- CG Forum 2/2559 “สุจริ ต ระมัดระวัง เกรำะคุ้มกัน
กรรมกำร” ปี 2559
โดยบริ ษัท เอซิส โปรเฟสชัน่ นัล เซนเตอร์ จำกัด:
- Strategic IT Governance (for Non-IT) ปี 2560
- Seminar on “Cyber Security Awareness Training
for Senior Executive” ปี 2559

เอกสำรแนบ 1

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
- กรรมกำร
เม.ย. 2556 – ปั จจุบนั
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- กรรมกำร
เม.ย. 2560 – ปั จจุบนั
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
เม.ย. 2558 – ปั จจุบนั
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
เม.ย. 2558 – ปั จจุบนั
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
พ.ค. 2556 – ปั จจุบนั

บริ ษัท ศรี อยุธยำ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)/
ประกันภัยและประกันชีวิต

บริ ษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ จำกัด/
ธุรกิจโฆษณำและกำรลงทุน
บริ ษัท ซีเคเอส โฮลดิ ้ง จำกัด/ บริษัทเพื่อกำรลงทุน
บริ ษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด/
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
บริ ษัท ซี.เค.อำร์ จำกัด/ บริ ษัทเพื่อกำรลงทุน
บริ ษัท ไทยลำเลียง จำกัด/ กำรจัดกำรหลักทรัพย์
กำรลงทุน
บริ ษัท ไทยแป้งมันผลิตกรรม จำกัด/ กำรเช่ำและ
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์
บริ ษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด/ บริษัทเพื่อกำร
ลงทุน
บริ ษัท เขำเขียวคันทรี่ คลับ จำกัด/ สนำมกอล์ฟ
บริ ษัท สยำมภูริมงคล จำกัด/ อสังหำริมทรัพย์

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
ธ.ค. 2557 – ปั จจุบนั
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
ม.ค. 2557 – ปั จจุบนั
ม.ค. 2557 – ปั จจุบนั
ส.ค. 2555 – ปั จจุบนั
เม.ย. 2554 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)

บริ ษัท แกรนด์ ฟอร์ จนู จำกัด/ อสังหำริ มทรัพย์
บริ ษัท กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/
สถำนีโทรทัศน์
บริ ษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชชัน่ จำกัด/ ธุรกิจโฆษณำ
บริ ษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด/ ธุรกิจโฆษณำ
บริ ษัท มหำกิจ โฮลดิ ้ง จำกัด/ ธุรกิจโฆษณำ และ
กำรลงทุน
บริ ษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด/ ธุรกิจโฆษณำ
BBTV Alliance Company Limited/ ลงทุนด้ วย
กำรถือหุ้น
BBTV Bond Street Building Company Limited/
ลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
บริ ษัท ไอทีบีซีบิซเิ นส คอนซัลแทนต์กรุ๊ ป จำกัด/
ที่ปรึกษำด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริ ษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จำกัด/ สถำนฟื น้ ฟูสขุ ภำพผู้สงู อำยุ

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
ก.ย. 2553 – ปั จจุบนั
ก.ย. 2553 – ปั จจุบนั
ก.ย. 2553 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)
- กรรมกำร
(ผู้มีอำนำจลงนำม)

BBTV International Holdings Company
Limited/ บริษัทเพื่อกำรลงทุน
บริ ษัท ซันไรส์ อีควิ ตี ้ จำกัด/ บริ ษัทเพื่อกำรลงทุน
บริ ษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้ จำกัด/ ให้ เช่ำอำคำร
สำนักงำน

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

5 นำยพงศ์พินิต เดชะคุปต์
กรรมกำร
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2553

อายุ
(ปี )

63

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำโท:
บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยดีทรอยด์ สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี :
กำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัตอิ บรม:
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD):
- Anti-Corruption for Executive Program
รุ่ นที่ 7/2013 (ACEP) ปี 2556
- How to Develop a Risk Management Plan
รุ่ นที่ 4/2013 (HRP) ปี 2556
- Chartered Director Class
รุ่ นที่ 7/2013 (CDC) ปี 2556
- Role of the Compensation Committee
รุ่ นที่ 14/2012 (RCC) ปี 2555
- Role of the Nomination and Governance
Committee รุ่ นที่ 2/2012 (RNG) ปี 2555
- The Board’s Roles in Merger & Acquisitions
รุ่ นที่ 1/2011 (M&A) ปี 2554
- Monitoring Fraud Risk Management
รุ่ นที่ 2/2010 (MFM) ปี 2553

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ณ 31 ธ.ค.60
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
- ประธำนกรรมกำร
ธรรมำภิบำล ควำม
เสี่ยงและกำกับดูแล
กิจกำร
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
- ประธำนกรรมกำร
เม.ย. 2554 – ก.ค. 2557
ตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ
ก.พ. 2553 – ก.ค. 2557
ก.พ. 2553 – เม.ย. 2554
- กรรมกำรตรวจสอบ
2557 – มี.ค. 2559
- ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
2548 – 2556
- กรรมกำร
เม.ย. 2558 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง

ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)/
ธนำคำรพำณิชย์
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตำร์ เรี ยล เอสเตท จำกัด
(มหำชน)/ อสังหำริ มทรัพย์

2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี ลงั กำ)

พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั

- ประธำนกรรมกำร

บริ ษัท มีเดีย สตูดโิ อ จำกัด/ ผลิตรำยกำรโทรทัศน์

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

- Monitoring of the Quality of Financial Reporting
รุ่ นที่ 10/2010 (MFR) ปี 2553
- Monitoring the Internal Audit Function
รุ่ นที่ 7/2010 (MIA) ปี 2553
- Monitoring the system of Internal Control and
Risk Management รุ่ นที่ 9/2010 (MIR) ปี 2553
- Financial Institutions Governance Program
รุ่ นที่ 1/2010 (FGP) ปี 2553
- Successful Formulation & Execution of Strategy
รุ่ นที่ 7/2010 (SFE) ปี 2553
- Advanced Audit Committee Program
รุ่ นที่ 30/2010 (ACP) ปี 2553
- Director Certification Program
รุ่ นที่ 126/2009 (DCP) ปี 2552
- Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 71/2008 (DAP) ปี 2551

เอกสำรแนบ 1

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
พ.ค. 2557 – เม.ย. 2560
ม.ค. 2557 – เม.ย. 2557
2546 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
- กรรมกำร
- ที่ปรึกษำ
- กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/ สถำนีโทรทัศน์
บริ ษัท อลิอนั ซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)/
ประกันชีวิต

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

6 นำยเดวิด อเล็กซำนเดอร์
นิวบิกกิ ้ง
กรรมกำร
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558

อายุ
(ปี )

45

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำโท:
MA Philosophy (Hons.)
มหำวิทยำลัยเอดินบะระ สก็อตแลนด์
อื่นๆ:
General Management Program
ฮำร์ วำร์ ด บิซเิ นส สคูล สหรัฐอเมริ กำ
Stanford Executive Program
สแตนฟอร์ ด แกร๊ ดจุเอ่ท สคูล ออฟ บิซเิ นส
สหรัฐอเมริ กำ

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ณ 31 ธ.ค.60
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
ต.ค. 2560 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง

2555 – ปั จจุบนั

- กรรมกำรผู้จดั กำรกลุม่

2560 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

- ประธำนคณะผู้บริ หำร
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
- กรรมกำร
- คณะผู้บริ หำร
- รองประธำนกรรมกำร

2555 – ปั จจุบนั
2555 – 2560
2556 – 2560

2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1

ตาแหน่ ง

- รองประธำนกรรมกำร
- ประธำนคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน

บริ ษัท จำร์ ดีน เมเธอสัน โฮลดิ ้งส์ จำกัด/
ทำธุรกิจโฮลดิ ้งส์ (จดทะเบียนในรำชอำณำนิคม
เบอร์ มิวดำ)
บริ ษัท จำร์ ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริ เอจ จำกัด/ ลงทุน
ด้ วยกำรถือหุ้น (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษัท พีที แอสทรำ อินเตอร์ เนชัน่ นอล ทีบีเค/
อุตสำหกรรมและกำรค้ ำ (จดทะเบียนในประเทศ
อินโดนีเซีย)

บริ ษัท พีที ยูไนเต็ด แทรคเตอร์ ทีบีเค จำกัด/
จัดจำหน่ำยเครื่ องจักร (จดทะเบียนในประเทศ
อินโดนีเซีย)
บริ ษัท รี ฟริ จเจอเรชัน่ อิเล็คทริ คคอล เอ็นจีเนียริ่ ง
คอร์ เปอร์ เรชัน่ จำกัด/ บริกำรทำงวิศวกรรม
อสังหำริ มทรัพย์ กำรลงทุนในโครงกำรด้ ำนพลังงำน
และน ้ำ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- ประธำนกรรมกำร
- ประธำนคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน
และคณะกรรมกำรสรรหำ
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2561 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
2555 – 2559
2555 – 2559

2555 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

2555 – ปั จจุบนั

- คณะผู้บริ หำร

2555 – ปั จจุบนั

- ประธำนกรรมกำร
- ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
- ประธำนคณะกรรมกำร
อำนวยกำร
- กรรมกำร

2554 – ต.ค. 2558

เอกสำรแนบ 1

บริ ษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ บินตัง จำกัด/ ธุรกิจ
รถยนต์ (จดทะเบียนในประเทศมำเลเซีย)

บริ ษัท แพลทินมั วิคตอรี จำกัด/ ทำธุรกิจโฮลดิ ้งส์
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษัท จำร์ ดีน เมเธอสัน แมเนจเม้ นต์ (เอสอีเอ)
จำกัด/ ให้ คำปรึกษำทำงธุรกิจและกำรจัดกำร
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษัท พีที ปำมำเปอร์ ซำดำ นูแซนทำรำ จำกัด/
เหมืองแร่ (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริ ษัท มำยเซ็ท แคร์ ลิมเิ ต็ด/ กำรกุศล
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )

บริ ษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ ออโตโมบิล เมียนมำ
จำกัด/ ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนในสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำ)

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

7 ดร. (กิตติมศักดิ)์ ฮำรำลด์ ลิงค์
กรรมกำรอิสระ
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
เมื่อ 24 กันยำยน 2541

อายุ
(ปี )

63

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

คุณวุฒเิ ทียบเท่ำปริญญำโท:
บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์ แลนด์
ประวัตอิ บรม:
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
- Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 134/2017 (DAP) ปี 2560
โดยมหำวิทยำลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์ แลนด์:
- Course on Good Corporate Governance ปี 2546

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ณ 31 ธ.ค. 60
*(0.0105)
*ถือโดยตรง
31,221 หุ้น
ไม่มีถือโดยอ้ อม
หรื อบุคคลอื่นถือแทน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน
ก.ย. 2541 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรอิสระ
ก.ค. 2557 – มิ.ย. 2558 - ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
- กรรมกำรตรวจสอบ
2541 – 2552
2553 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำร
2543 – 2553
2530 – ปั จจุบนั
- ประธำนกรรมกำร

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)/
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กลุม่ บี.กริ ม

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

8 ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
เมื่อ 10 มิถนุ ำยน 2558

อายุ
(ปี )

56

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำเอก:
สำขำกำรจัดกำรกำรสื่อสำร
หลักสูตรกำรจัดกำรดุษฎีนิพนธ์บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสติ
ปริ ญญำโท:
สำขำวิชำธุรกิจอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ
ประกำศนียบัตร:
ประกำศนียบัตรชันสู
้ งทำงกำรสอบบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3733
ปริ ญญำตรี :
กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัตอิ บรม:
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
- Successful Formulation and Execution of
Strategy รุ่ นที่ 17/2013 (SFE) ปี 2556
- Role of the Chairman Program
รุ่ นที่ 18/2008 (RCP) ปี 2551
- Monitoring the Internal Audit Function
รุ่ นที่ 2/2008 (MIA) ปี 2551

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ณ 31 ธ.ค.60
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
มิ.ย. 2558 – ปั จจุบนั
- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำร
อิสระ
- ประธำนคณะกรรมกำร
2559 – ปั จจุบนั
ตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระ
2546 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรอิสระ
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2556 – ปั จจุบนั
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำร

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง
บริ ษัท นำมยง เทอร์ มินลั จำกัด (มหำชน)/
ให้ บริ กำรท่ำเทียบเรื อเพื่อกำรส่งออก นำเข้ ำรถยนต์
และสินค้ ำทัว่ ไป
บริ ษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมี
บริ ษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด/
จำหน่ำยเครื่ องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

- Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management รุ่ นที่ 3/2008 (MIR) ปี 2551
- Chartered Director Class
รุ่ นที่ 3/2008 (CDC) ปี 2551
- Quality of Financial Reporting
รุ่ นที่ 5/2007 (QFR) ปี 2550
- Audit Committee Program
รุ่ นที่ 5/2005 (ACP) ปี 2548
- Director Certification Program
รุ่ นที่ 53/2005 (DCP) ปี 2548
- Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 28/2004 (DAP) ปี 2548

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

9

นำยประดำป พิบลู สงครำม
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
เมื่อ 21 เมษำยน 2554

อายุ
(ปี )

68

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำตรี :
รัฐศำสตร์ / เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยโอ๊ คแลนด์
นิวซีแลนด์
ประวัตอิ บรม:
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
- Board Matters and Trends รุ่ นที่ 2/2560 (BMT)
ปี 2560
- How to Measure the Success of Corporate
Strategy รุ่ นที่ 4/2014 (HMS) ปี 2557
- Successful Formulation and Execution of
Strategy รุ่ นที่ 17/2013 (SFE) ปี 2556
- Anti-Corruption for Executive Program
รุ่ นที่ 8/2013 (ACEP) ปี 2556
- Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management รุ่ นที่ 12/2012 (MIR) ปี 2555
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
รุ่ นที่ 14/2012 (MFR) ปี 2555
- Monitoring Fraud Risk Management
รุ่ นที่ 8/2012 (MFM) ปี 2555
- Monitoring the internal Audit Function
รุ่ นที่ 13/2012 (MIA) ปี 2555

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ณ 31 ธ.ค.60
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
เม.ย. 2554 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระ
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2559 – ปั จจุบนั
- ที่ปรึกษำ
2556 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร

2554 – ปั จจุบนั
มี.ค. 2554 – ปั จจุบนั
ม.ค. 2554 – มี.ค. 2559

- ที่ปรึกษำอำวุโส
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผู้แทนไทย

2553 – เม.ย. 2554

- ที่ปรึกษำรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง
กรมอำเซียน กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
คณะกรรมกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลชุด
โครงกำรวิจยั ด้ ำนโลจิสติกส์ร่วมระหว่ำงสำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.) และสำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว.)
บริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลู สงครำม/ สถำนศึกษำ
คณะกรรมกำรประสำนงำนว่ำด้ วยกำรเชื่อมโยงใน
อำเซียน
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- Audit Committee Program
รุ่ นที่ 37/2011 (ACP) ปี 2554
- Financial Statements for Directors
รุ่ นที่ 14/2011 (FSD) ปี 2554
- Directors Certification Program
รุ่ นที่ 149/2011 (DCP) ปี 2554

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

10 นำยชริ นทร์ สัจจญำณ
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
เมื่อ 7 เมษำยน 2559

อายุ
(ปี )

51

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำโท:
- หลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต (สำหรับผู้บริ หำร)
สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- นิตศิ ำสตร์ มหำบัณฑิต
(นักเรี ยนทุนในโครงกำร Fulbright Scholarship)
มหำวิทยำลัยคอร์ เนล สหรัฐอเมริ กำ
ประกำศนียบัตร:
ประกำศนียบัตรกฎหมำยธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำตรี :
นิตศิ ำสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประวัตอิ บรม:
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
- Board that Make a Difference
รุ่ นที่ 2/2016 (BMD) ปี 2559
- Family Business Governance for Sustainability
รุ่ นที่ 5/2016 (FBG) ปี 2559
- Directors Certification Program
รุ่ นที่ 196/2014 (DCP) ปี 2557

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
ณ 31 ธ.ค. 60
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2560 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร ธรรมำภิบำล
ควำมเสีย่ ง และ กำกับ
ดูแลกิจกำร
เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระ
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2554 – ปั จจุบนั
- หุ้นส่วนผู้จดั กำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/ ผลิตและ
จำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง

บริ ษัท ชริ นทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด/ บริ กำรทำง
กฎหมำย

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

11 นำยเต็ง เว อัน เอเดรี ยน
กรรมกำร
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
เมื่อ 31 มีนำคม 2560

อายุ
(ปี )

46

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำโท:
- วิทยำศำสตร์ มหำบัณฑิต สำขำนโยบำยสำธำรณะ
The School of Oriental and African Studies
(SOAS)
มหำวิทยำลัยลอนดอน สหรำชอำณำจักร
- บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต (สำขำกลยุทธองค์กร)
University of Illinois at Urbana-Champaign
สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี :
วิทยำศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึง่
(สำขำกำรเงิน)
Creighton University สหรัฐอเมริ กำ
ประวัตอิ บรม:
โดย Association of Corporate Treasurers
สหรำชอำณำจักร:
- Certificate in International Cash Management
ปี 2544
โดย Association for Financial Professionals
สหรัฐอเมริ กำ:
- Certified Treasury Professional ปี 2543

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
ณ 31 ธ.ค. 60
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั
เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำรและผู้จดั กำรสำย
กำรเงินกลุม่ บริ ษัท
- กรรมกำร

เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร

เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/ ผลิต
และจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง
บริ ษัท จำร์ ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริ เอจ จำกัด/ ลงทุนด้ วย
กำรถือหุ้น (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ บินตัง/ ธุรกิจรถยนต์
(จดทะเบียนในประเทศมำเลเซีย)
บริ ษัท พีที แอสทรำ อินเตอร์ เนชัน่ นอล ทีบีเค/
อุตสำหกรรมและกำรค้ ำ (จดทะเบียนในประเทศ
อินโดนีเซีย)
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
ศรี ลงั กำ)
บริ ษัท ตง ไห่ ออโต้ คอร์ เปอร์ เรชัน่ / ธุรกิจรถยนต์
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ ออโตโมบิล เมียนมำ
จำกัด/ ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนในสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำ)

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

12 นำยศิวะ มหำสันทนะ
กรรมกำรและ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
เมื่อ 7 เมษำยน 2559

อายุ
(ปี )

56

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำโท:
บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
สำขำกำรเงินและกำรลงทุน (นักเรี ยนดีเด่น)
มหำวิทยำลัย จอร์ ช วอชิงตัน, สหรัฐอเมริกำ
ประกำศนียบัตร:
หลักสูตรกำรบริ หำรกำรจัดกำรขันสู
้ ง
ฮำร์ วำร์ ด บิซเิ นส สคูล สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี :
วิศวกรรมเครื่ องกล
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัตอิ บรม:
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Corporate Governance for Executive
รุ่ นที่ SCCC/2015 (CGE) ปี 2558
- หลักสูตร Directors Certification Program
รุ่ นที่ 206/2015 (DCP) ปี 2558
โดย สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (วพน.):
- หลักสูตรผู้บริ หำรระดับสูงด้ ำนวิทยำกำรพลังงำนรุ่ น 7
(วพน.7) ปี 2558

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ณ 31 ธ.ค.60

ไม่มี

*(0.0696)
*ถือโดยตรง
207,504 หุ้น
ไม่มีถือโดยอ้ อม
หรี อบุคคลอื่น
ถือแทน

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและ บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/ ผลิต
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง
ก.พ. 2558 – เม.ย. 2559 - รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ก.พ. 2558 – ก.พ. 2559 - รองประธำนอำวุโส
(สำยงำนกำรตลำดและ
กำรขำย)
ม.ค. 2555 – ม.ค. 2558 - รองประธำนอำวุโส
(กิจกำรสระบุรี)
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
เม.ย. 2560 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด (บริ ษัทย่อย)
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ขำยปูนซีเมนต์
ส.ค. 2559 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี ลงั กำ)
พ.ค. 2559 – ปั จจุบนั
- ประธำนกรรมกำร
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด
(บริ ษัทย่อย)/ ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
บังกลำเทศ)

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

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

เอกสำรแนบ 1

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

พ.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- ประธำนกรรมกำร

ก.ค. 2560 – ปั จจุบนั
ก.พ. 2558 – ก.ค. 2560
2547 – ม.ค. 2555
ก.พ. 2558 – ปั จจุบนั
เม.ย. 2558 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- ประธำนกรรมกำร
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
- ประธำนกรรมกำร
- Commissioner

มี.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- ประธำนกรรมกำร

มี.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- ประธำนกรรมกำร

ก.ค. 2560 – ปั จจุบนั
มี.ค. 2559 – ก.ค. 2560
มี.ค. 2559 – มี.ค. 2560

- กรรมกำร
- ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จำกัด (บริษัทย่อย)/
ผลิตปูนซีเมนต์
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จำกัด (บริษัทย่อย)/
คอนกรี ตผสมเสร็ จและหินทรำย
บริ ษัท คอนวูด จำกัด (บริ ษัทย่อย)/ วัสดุก่อสร้ ำง
บริ ษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด (บริษัทย่อย)/
ผลิตและจำหน่ำยวัสดุตกแต่งเพื่องำนสถำปั ตยกรรม
สถำปั ตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริ ษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบำ
บริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (บริ ษัทย่อย)/ กำจัดกำก
อุตสำหกรรมและจำหน่ำยเชื ้อเพลิงและวัสดุทดแทนและ
บริ กำรทำควำมสะอำดสำหรับอุตสำหกรรม
บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริ ษัทย่อย)/ ให้ บริ กำร
ด้ ำนเทคนิคกำรจัดกำรและพัฒนำระบบข้ อมูล
บริ ษัท สยำมซิตี ้ พำวเวอร์ จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้ อนทิ ้ง

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

13 นำยจันดำนำ ลิยำนำเก
รองประธำนอำวุโส
(กำรเงินและกำรควบคุม)
ได้ รับกำรแต่งเป็ นผู้บริ หำร
เมื่อ 11 พฤศจิกำยน 2553

อายุ
(ปี )

54

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต:
ณ 31 ธ.ค. 60
สถำบันนักบัญชี ศรี ลงั กำ
*(0.0053)
ประกำศนียบัตร:
*ถือโดยตรง
- นักบัญชีบริ หำร ออสเตรเลีย
15,704 หุ้น
- นักบัญชีบริ หำร ศรี ลงั กำ
ไม่มีถือโดยอ้ อม
ประวัตอิ บรม:
หรื อบุคคลอื่น
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย(IOD):
ถือแทน
- Directors Certificate Program
รุ่ นที่ 153/2011 (DCP) ปี 2554
โดย International Institute of Management
Development (IMD) สวิตเซอร์ แลนด์:
- หลักสูตร Senior Leadership Program ปี 2555
โดย มหำวิทยำลัย เซนต์แกลแลน สวิตเซอร์ แลนด์:
- หลักสูตรกำรบริ หำร ปี 2548

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2553 – ปั จจุบนั
- รองประธำนอำวุโส
(กำรเงินและกำรควบคุม)
พ.ค. 2560 – ต.ค. 2560 - รองประธำนอำวุโส
(รักษำกำร)
(กำรบริ หำรบุคคลและ
ประสิทธิภำพองค์กำร)
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
ส.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

พ.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

พ.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

มี.ค. 2559 – ก.ย. 2560

- กรรมกำร

มี.ค. 2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง

บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ขำยปูนซีเมนต์
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในศรี ลงั กำ)
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด
(บริ ษัทย่อย)/ ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
บังกลำเทศ)
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิต
ปูนซีเมนต์
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จำกัด (บริษัทย่อย)/ คอนกรี ต
ผสมเสร็ จและหินทรำย
บริ ษัท คอนวูด จำกัด (บริ ษัทย่อย)/ วัสดุก่อสร้ ำง

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

เม.ย. 2558 – ปั จจุบนั

- President
Commissioner

ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

ส.ค. 2556 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

พ.ย. 2555 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

2554 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
บริ ษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด/ ผลิตและจำหน่ำย
วัสดุตกแต่งเพื่องำนสถำปั ตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย)
บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริ ษัทย่อย)/ ให้ บริ กำร
ด้ ำนเทคนิคกำรจัดกำรและพัฒนำระบบข้ อมูล
บริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (บริ ษัทย่อย)/ กำจัดกำก
อุตสำหกรรมและจำหน่ำยเชื ้อเพลิงและวัสดุทดแทนและ
บริ กำรทำควำมสะอำดสำหรับอุตสำหกรรม
บริ ษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก จำกัด (บริษัทย่อย)/
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบำ
บริ ษัท สยำมซิตี ้ พำวเวอร์ จำกัด (บริ ษัทย่อย)/ ผลิตไฟฟ้ำ
จำกลมร้ อนทิ ้ง

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

14 นำยมนตรี นิธิกลุ
รองประธำนอำวุโส
(กำรตลำดและงำนขำย)
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หำร
เมื่อ 11 กุมภำพันธ์ 2559

อายุ
(ปี )

46

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำโท:
วิศวกรรมโยธำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ปริ ญญำตรี :
วิศวกรรมโยธำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
ประวัตอิ บรม:
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย(IOD):
- Directors Certification Program
รุ่ นที่ 240/2017 (DCP) ปี 2560
- Ethical Leadership Program
รุ่ นที่ 5/2016 (ELP) ปี 2559
- Corporate Governance for Executives
รุ่ นที่ SCCC/2015 (CGE) ปี 2558

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ณ 31 ธ.ค. 60
*0.0038
*ถือโดยตรง
11,407 หุ้น
ไม่มีถือโดยอ้ อม
หรื อบุคคลอื่น
ถือแทน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ก.พ. 2559 – ปั จจุบนั
- รองประธานอาวุโส
(การตลาดและงานขาย)
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
พ.ค. 2559 – ปั จจุบนั
มี.ค. 2559 – พ.ค. 2560

- กรรมการ
- กรรมการ

ม.ค. 2555 – ก.ค. 2560

- กรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)/ ผลิตและ
จาหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ าง
บริ ษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก จำกัด (บริษัทย่อย)/
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบำ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด/ ผลิตปูนซีเมนต์
บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด (บริ ษัทย่อย)/ ให้ บริ การ
ด้ านเทคนิคการจัดการและพัฒนาระบบข้ อมูล
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จากัด (บริษัทย่อย)/
คอนกรี ตผสมเสร็ จและหินทราย

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

15 นำยอมรศักดิ์ โตรส

อายุ
(ปี )

50

รองประธำนอำวุโส
(กิจกำรสระบุรี)
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หำร
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2560

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำโท:
บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ปริ ญญำตรี :
วิศวกรรมเครื่ องกล
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัตอิ บรม:
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
- Ethical Leadership Program
รุ่ นที่ SCCC/2016 (ELP) ปี 2559
- Corporate Governance for Executive
รุ่ นที่ SCCC/2015 (CGE) ปี 2558
- Directors Certification Program
รุ่ นที่ 184/2014 (DCP) ปี 2557

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ณ 31 ธ.ค. 60
*(0.0056)
*ถือโดยตรง
16,692 หุ้น
ไม่มีถือโดยอ้ อมหรื อ
บุคคลอื่นถือแทน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2560 – ปั จจุบนั
- รองประธำนอำวุโส
(กิจกำรสระบุรี)
พ.ค. 2560 – ก.ค. 2560
- Vice President and
Deputy Senior Vice
President (กิจกำรสระบุรี)
เม.ย. 2560 – พ.ค. 2560
- Vice President and
Deputy Senior Vice
President (กิจกำรสระบุรี)/
ผู้จดั กำรฝ่ ำย Reliability
Management
ก.พ. 2558 – เม.ย. 2560
- Vice President and
Deputy Senior Vice
President (กิจกำรสระบุรี)
ก.พ. 2556 – มิ.ย. 2557
- ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำย
Process Engineering/
Energy/Platform
Operation
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั
- ประธำนกรรมกำร
ก.พ. 2558 - มี.ค. 2560
- กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง

บริ ษัท สยำมซิตี ้ พำวเวอร์ จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้ อนทิ ้ง

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

มิ.ย. 2557 – ก.พ. 2558

- ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำย Energy
and Geocycle Platform
Operation

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (บริ ษัทย่อย)/
กำจัดกำกอุตสำหกรรมและจำหน่ำยเชื ้อเพลิง
และวัสดุทดแทนและบริ กำรทำควำมสะอำด
สำหรับอุตสำหกรรม
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จำกัด (บริษัทย่อย)/
คอนกรี ตผสมเสร็ จ

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

16 นำยพอล โจเซฟ เฮย์ส
รองประธำนอำวุโส
(กำรจัดส่งสินค้ ำ)
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หำร
เมื่อ 16 สิงหำคม 2559

อายุ
(ปี )

49

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญาโท:
- Supply Chain Management
มหาวิทยาลัยแครนฟิ ลด์ สหราชอาณาจักร
- บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยลาโทรบ วิคตอเรี ย ออสเตรเลีย
ปริ ญญาตรี :
- วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ไอร์ แลนด์
ประวัตอิ บรม:
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- Directors Certification Program
รุ่ นที่ 241/2017 (DCP) ปี 2560
โดย International Institute of Management
Development (IMD) สวิสเซอร์ แลนด์:
- หลักสูตร Holcim Senior Leadership ปี 2554
- หลักสูตร Holcim Management ปี 2549
โดย INSEAD ประเทศฝรั่งเศส:
- หลักสูตรการเจรจาต่อรองขันสู
้ ง ปี 2545

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร

ณ 31 ธ.ค. 60
(0.00)

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 – ปั จจุบนั
- รองประธำนอำวุโสสำยงำน
(กำรจัดส่งสินค้ ำ)
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2555 – 2559
- ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
Supply Chain
2548 – 2555
- ผู้อำนวยกำรธุรกิจ
Geocycle

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/ ผลิตและ
จำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง
บริ ษัท โฮลซิม (เวียดนำม) จำกัด/ ผลิตและจำหน่ำย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง (จดทะเบียนในประเทศ
เวียดนำม)

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
17 นำงสำวอนุตตรำ พำนโพธิ์ทอง
รองประธำนอำวุโส
(กำรบริ หำรบุคลำกรและ
ประสิทธิภำพองค์กร)
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หำร
เมื่อ 1 พฤศจิกำยน 2560

อายุ
(ปี )

46

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

ปริ ญญำโท:
บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
สำขำกำรเงินและกำรลงทุน
มหำวิทยำลัย จอร์ ช วอชิงตัน, สหรัฐอเมริกำ
ปริ ญญำตรี :
บริ หำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
ณ 31 ธ.ค. 60
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2560 – ปั จจุบนั
- รองประธำนอำวุโส
(กำรบริ หำรบุคลำกรและ
ประสิทธิภำพองค์กร)
ก.ย. 2558 – ต.ค. 2560
- รองประธำนกรรมกำร
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบุคคล
ก.ค. 2553 – ส.ค. 2558 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(ด้ ำนทรัพยำกรบุคคลและ
กำรสื่อสำรภำยในองค์กร)
ม.ค. 2552 – มิ.ย. 2553
- รองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(สำยงำนทรัพยำกรบุคคล)
2) กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2561 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
ธ.ค. 2560 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1

ตาแหน่ ง

- กรรมกำร

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง
บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด (มหำชน)/ ผลิตสินค้ ำ
อุปโภคและบริ โภค
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)/
ธนำคำรพำณิชย์
บริ ษัท อยุธยำ อลิอนั ซ์ ซีพี ประกันชีวิต จำกัด
(มหำชน)/ ประกันชีวิต
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จำกัด (บริษัทย่อย)/
คอนกรี ตผสมเสร็ จ
บริ ษัท คอนวูด จำกัด (บริ ษัทย่อย)/ วัสดุก่อสร้ ำง

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม
ช่ วงเวลา

18 นำยวุฒพิ งษ์ ทรงวิศษิ ฏ์
เลขำนุกำรบริษัท
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นเลขำนุกำร
บริ ษัท
เมื่อ 9 พฤษภำคม 2556

เอกสำรแนบ 1

50

เนติบณ
ั ฑิตไทย
ปริ ญญำตรี :
นิตศิ ำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัตกิ ำรอบรม:
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
- Ethical Leadership Program
รุ่ นที่ SCCC/2016 (ELP) 2559
- Corporate Governance for Executive
รุ่ นที่ SCCC/2015 (CGE) ปี 2558
- Director Certificate Program
รุ่ นที่ 186/2014 (DCP) ปี 2557
- Company Secretary Program
รุ่ นที่ 36/2010 (CSP) ปี 2553
- Board Reporting Program
รุ่ นที่ 3/2010 (BRP) ปี 2553
- Effective Minutes Taking Program
รุ่ นที่ 16/2010 (EMT) ปี 2553

ตาแหน่ ง

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2556 – ปั จจุบนั
- เลขำนุกำรบริ ษัท
เม.ย. 2556 – ปั จจุบนั
- Head of Legal
ม.ค. 2551 – มี.ค. 2556
- Corporate Legal Counsel,
Company Secretary &
Corporate Compliance
Officer

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)/
ผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ ำง
บริ ษัท สตำร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จำกัด (มหำชน)/
โรงกลัน่ น ้ำมัน

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี

2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

2. ข้ อมูลกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริ หำร และผู้มีอำนำจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมตำรำงดังนี ้
หมายเหตุ: “/” = กรรมการบริ ษัท

ชื่อผู้บริ หาร

“//” = กรรมการบริ หาร

บริษัท

“x” = ประธานกรรมการบริ ษัท

บริษัทย่ อย
1

2

3

4

5

6

7

8

X

10

11

12

ก

ข

/

X

X

X

/

/

/

/

/

X

นายวันชัย โตสมบุญ

/

/

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

/

/

นายเต็ง เว อัน เอเดรียน

/

/

นายศิวะ มหาสันทนะ

//

นายจันดานา ลิยานาเก

X

X

/

/

/

นายมนตรี นิธิกลุ

X

X

/

X

X

/

/

/

/

/

/

/

/

นายอมรศักดิ์ โตรส

/

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

/

บริ ษัท
บริษัทย่อย: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
บริ ษัทร่วม: ก
การร่วมค้ า: ข

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

/
/

/

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จากัด
บริ ษัท คอนวูด จากัด
พี ที คอนวูด อินโดนีเซีย
บริ ษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด
บริ ษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล็อก จากัด
บริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด
บริ ษัท อินทรี ดีจิตอล จากัด
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก จากัด
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จากัด
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เทรดดิ ้ง) จากัด
บริ ษัท ลานนา รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่

เอกสำรแนบ 1

การร่ วมค้ า

9

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์

/

บริษัทร่ วม

/

/

/
/

/

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

รายชื่อกรรมการของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 (บริ ษัทย่อยที่มีนยั สาคัญที่มีรายได้ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ รวม
ตามงบกาไรขาดทุนของปี บัญชีลา่ สุด สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
รายชื่อบริษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการ
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
นายวันชัย โตสมบุญ
นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
นายเต็ง เว อัน เอเดรี ยน
นายศิวะ มหาสันทนะ
นายจันดานา ลิยานาเก
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
นายเครก สจ๊ วต บิ๊กคลีย์
Mr. Nandana Ekanayake
Mr. Phillipe Richart
นายทินวรรธน์ มหธราดล
Mr. Alain Cany
Mr. Beat Hans Wafler

1

2

3

X

X
/
/
/
/
/

X
/

/

/

/
//
///

หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริ หาร /// = ผู้บริ หาร
1 = บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จากัด
2 = บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด (จดทะเบียนในประเทศศรี ลงั กา)
3 = บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

//
/
/
/

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 3”

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษัท มีดงั นี ้
ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม
ช่ วงเวลา

นายรานจัน ซาชาเดอวา
Head of Group Internal Audit
and Compliance
ได้ รับการแต่งตัง้
เมื่อ 1 ตุลาคม 2560

เอกสารแนบ 3

49

ปริ ญญาโท:
บริ หารธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศและองค์กร
มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร:
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา
ปริ ญญาตรี :
วิศวกรรมเครื่ องกล
สถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยี Thapar ประเทศอินเดีย
ประวัตกิ ารอบรม:
โดย บริ ษัท โฮลซิม จากัด Zurich สวิตเซอร์ แลนด์:
- Holcim Compliance Framework ปี 2555
โดย บริ ษัท โฮลซิม จากัด Engelberg สวิตเซอร์ แลนด์:
- Holcim Internal Audit ปี 2554
โดย International Institute of Management Development (IMD)
สวิตเซอร์ แลนด์:
- Senior Management Program ปี 2553
บริ ษัท เนสท์เล่ จากัด Rive Reine สวิตเซอร์ แลนด์:
- Controlling at Nestle ปี 2543

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2560 – ปั จจุบนั
- Head of Group Internal Audit
And Compliance
ก.ย. 2558 – ก.ย. 2560
- ผู้อานวยการกลุม่ ธุรกิจพาณิชย์
2556 – ส.ค. 2558
2554 – เม.ย. 2556

เม.ย. 2550 – 2553

- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
จัดซื ้อจัดหา
- ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(โฮลซิม) ประจาภูมิภาคเอเชียใต้
สิงคโปร์ และมาเลเซีย
- ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ACC จากัด (บริษัท โฮลซิม
ประเทศอินเดีย จากัด)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)/
ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ าง
บริ ษัท Vedanta ประเทศ อินเดีย จากัด (มหาชน)/
ธุรกิจด้ านโลหะ เหมืองแร่ น ้ามันและก๊ าซ
บริ ษัท โฮลซิม ประเทศ อินเดีย จากัด/ ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์และคอนกรี ตผสมเสร็ จ

| แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี

2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
-ไม่มี-

อื่น ๆ
-ไม่มี-

