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ส่วนท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลกั คือ การผลิตปนูซีเมนต์ จดัตัง้เป็นนิติบคุคล
ประเภทบริษัทจ ากดัด้วยทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2512 และได้เร่ิมด าเนินการผลติปนูซีเมนต์
ตัง้แตปี่ 2515 เป็นต้นมา 

ในปี 2520 หลงัจากประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2524 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาพลงังานเชือ้เพลิงที่ใช้ผลิตปูนซี เมนต์ในโรงงานที่
จังหวดัสระบุรีจากน า้มนัเตาซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศมาเป็นถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งภายในประเทศ ซึ่งนบัเป็น
ผู้ผลติปนูซีเมนต์รายแรกของประเทศไทยที่น าถ่านหินลกิไนต์มาใช้ในกระบวนการผลติ 

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

จากผลการด าเนินธุรกิจที่เติบโตตลอดมาถึงปี 2541 ได้มีการขยายธุรกิจโดยบริษัท ไทย ร็อค-เซ็ม จ ากดั (Thai Roc-Cem 
Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่โฮลซิมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาถือหุ้นและได้
มีการปรับโครงสร้างภายในบริษัทฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2542 พร้อมกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000 ล้านบาท 
และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลติ พฒันาคณุภาพ และออกผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เข้าสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่อง 

วันที่ 21 ธันวาคม 2555 มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอีกครัง้ กล่าวคือ บริษัท ไทย ร็อค-เซ็ม จ ากัด (Thai Roc-Cem 
Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ขายหุ้นที่ถืออยู่ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท
ในกลุม่รัตนรักษ์ จ านวน 21,390,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้ การถือหุ้นในสว่น
ของกลุม่รัตนรักษ์จึงเพิ่มขึน้เป็น 104,360,272 หุ้น หรือ ประมาณร้อยละ 45.37 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

ปี 2556 และ 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ทรัพย์สินในกิจการผลิตคอนกรีตมวลเบา 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานที่จงัหวดัสิงห์บรีุ จาก
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั (มหาชน) (SUPER) และโรงงานท่ีจงัหวดัราชบรีุ จากบริษัท พรอสเพอริตี ้คอนกรีต จ ากดั 

ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของ
ผลิตภัณฑ์หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction Label)  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลโครงการ
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 5 (เครือข่ายสีเขียว) ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้ โดยเป็นบริษัทแรกใน
อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ที่ได้รับรางวลัระดบัสงูสดุนีพ้ร้อมกนัทกุโรงงาน 

เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 กลุม่บริษัท จาร์ดีน แมธทีสนั (Jardine Matheson Group) ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
สดัสว่นร้อยละ 24.90  ผ่านบริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จ ากดั (Jardine Cycle & Carriage Limited) ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสงิคโปร์ โดยการซือ้หุ้นจากกลุม่โฮลซิม จ านวน 57,270,000 หุ้น  

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

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

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

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

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจและพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของ
ลกูค้า อาทิ การขยายธุรกิจผลิตภณัฑ์และการบริการติดตัง้แผ่นผนงัส าเร็จรูปของบริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั และ
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

การขยายธุรกิจบริการท าความสะอาดส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการขยะชุมชนจากหลมุฝังกลบของ
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั เป็นต้น  

ในปี 2562 ที่ผ่านมา  เป็นปีพิเศษอีกปีหนึ่งของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เนื่องจากเป็นปีครบรอบ 50 ปีของการ
ด าเนินธุรกิจทีเ่ติบโตไปพร้อมกบัการสร้างคณุคา่ให้กบัองค์กรอยา่งยัง่ยืน 

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

1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมองค์กรใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานมีแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเปา้หมายอนัส าคญั โดยมีรายละเอียดดงันี  ้  

วิสัยทัศน์  

เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผกูพนัท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ตอ่กนัให้กบัคู่ค้า พนกังาน และชุมชน เราต้องการ
สร้างสิง่ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบัทกุคน 

พันธกิจ  

เราผลติสนิค้าที่ได้มาตรฐานสงูสดุและให้บริการด้านวสัดกุอ่สร้าง ซึง่มีความส าคญัตอ่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและภมูิภาคใกล้เคียง 

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

ค่านิยมองค์กร 

ท างานเป็นทีม: เราเป็นกลุม่บริษัทที่ยดึมัน่ในวิสยัทศัน์เดียวกนั และรวมใจกนัเป็นหนึง่ร่วมกบัคูค้่าเพื่อความส าเร็จของทกุคน  

ท าสิ่งถกูต้อง: ซื่อสตัย์ตอ่กนั ปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดและยดึถือจรรยาบรรณทัง้ด้วยค าพดูและการกระท า  

กล้าคิด กล้าท า: เราคือองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์และเปิดรับแนวคิดใหม่ทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นกล้าท าด้วยความ
กระตือรือร้นและน าเสนอทางเลอืกใหมท่ี่เหนือความคาดหมาย  
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ห่วงใย ใส่ใจอนาคต: เรายึดมัน่การสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่นตอ่ไป  เราใสใ่จพนกังาน  ดแูลสิ่งแวดล้อม   เป็นมิตร
กบัชมุชนและเป็นองค์กรที่ดีของประเทศ 

กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ 

ปี 2562 ที่ผา่นมา กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงได้เผชิญกบัความท้าทายทางธุรกิจมากมายทา่มกลางสภาวะการแขง่ขนั
ที่รุนแรง ทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ เช่น ความไม่แน่นอนทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงภยัจากการก่อการร้าย การขยายก าลงัการผลิตจากคู่แข่งในระดบัภมูิภาค การแข่งขนัและ
การให้ส่วนลด และความท้าทายในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรที่ส่งผลต่อต้นทุนและก าลงัการผลิต 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางสภาวการณ์ทางธุรกิจที่แข่งขนัสงูมากดงักลา่ว กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงยงัคงได้รับโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อน ามาพฒันากลยุทธ์และแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท อนัส่งผลดีต่อผลด าเนินงานตลอดจนสามารถ
พฒันาองค์กรให้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นผู้น าการผลติปนูซีเมนต์ ในระดบัภมูิภาคได้ เช่น การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ 
และโครงการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนทัง้ในประเทศไทยและภมูิภาค โครงสร้างเส้นทางสายไหมแหง่ทศวรรษที่ 
21 โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) อีกทัง้ยงัมีแนวโน้มความต้องการปูนเม็ดในกลุ่มประเทศแถบทวีป
เอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลางที่สงูขึน้ ซึง่สง่ผลดีตอ่ความร่วมมือกนัในกลุม่ธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศในการ
จดัหาและใช้วตัถดุิบ รวมถึงปนูเม็ดและซีเมนต์   

จากสถานการณ์ดงักล่าว คณะกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) จึงได้มีมติอนุมตัิการจัดตัง้คณะ
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กบักลุม่บริษัทในระดบัภมูิภาค โดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
ได้เน้นความส าคญัของแนวทางการขบัเคลือ่นการเติบโตและพฒันาทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืนในสีด้่านด้วยกนั อันประกอบด้วย 

1. การสง่เสริมการเติบโตของธุรกิจหลกั 
โดยเน้นเร่ืองของแนวทางการสง่เสริมการขาย ช่องทางการขายใหม ่การวางต าแหนง่ด้านราคา การเป็นผู้น าด้าน
บริการตอ่ลกูค้าแบบครบวงจร อนัสง่ผลดีตอ่ภาพลกัษณ์และผลด าเนินงานด้านการขายและการตลาดของธุรกิจ 
นอกจากนีย้งัคงมุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ ด้วยการเพิ่มมลูคา่ของผลติภณัฑ์และการบริการ (VAP/VAS) 
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการขยายก าลงัการผลิตเพื่อให้มัน่ใจวา่ธุรกิจยงัคงสามารถ
รักษาต้นทนุและเป็นผู้น าด้านการผลติปนูซีเมนต์และคอนกรีตในระดบัภมูิภาค   

2. การขยายธุรกิจกลุม่วสัดกุ่อสร้างและกลุม่บริการท่ีเก่ียวข้อง   
กลุม่บริษัทมีแนวทางในการพฒันาในธรุกิจไฟเบอร์ซเีมนต์ ธุรกิจคอนกรีตมวลเบา ธุรกิจก าจดัของเสยี การบริการ
ภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการบริการและการค้าระหวา่งประเทศ โดยยดึหลกัการเป็นผู้น าด้าน
ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมและคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ ทัง้ด้านผลิตภณัฑ์และการบริการ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้า ตลอดจนการสร้างเครือขา่ยในระดบัภมูิภาคและระดบัทวีป เพื่อสร้างความสมัพนัธ์เชิง
ธุรกิจตอ่กลุม่คูค้่า และสนองตอ่ผลการด าเนินงานท่ีดีตอ่กลุม่บริษัท   

3. การพฒันาธุรกิจควบคูก่บัการพฒันาด้านเทคโนโลยีดจิิทลั  
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กลุม่บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีมาเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการ
พฒันาช่องทางการขายและการบริการตอ่ลกูค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อให้มัน่ใจวา่
กลุม่บริษัทได้ด าเนินการสนองตอบความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว ถกูต้อง และสามารถควบคมุต้นทนุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพฒันาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร 
ภายในโรงงานและกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื่อง   

4. การพฒันาบคุลากร 

กลุม่บริษัทค านงึถึงความส าคญัของบคุลากรเนื่องด้วยเป็นทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุของบริษัท แนวทางการพฒันา
ด้านบุคลากรยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้ น า การเสริมสร้างทักษะเฉพาะทาง  และ
ความสามารถในการด าเนินงาน พร้อมทัง้ยงัส่งเสริมให้พนกังานมีโอกาสไปท างานต่างประเทศ ตลอดจนการ
ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคลากรที่ปฏิบตัิงานทุกต าแหน่งในกลุ่มบริษัทมีคุณภาพและ
พร้อมพฒันาตนเองควบคูไ่ปกบัองค์กรที่ก าลงัเจริญเติบโตในระดบัภมูิภาค  

ด้วยแนวทางการขบัเคลือ่นการเติบโตและพฒันาทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืนในสีด้่านท่ีกลา่วมาข้างต้น ซึง่ด าเนินการโดยสมาชิก
คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กลุ่มบริษัทจึงมีความเช่ือมั่นว่าจะน าพาให้องค์กรประสบความส าเร็จร่วมกัน ผ่านความ
ภาคภมูิใจตลอด 50 ปีที่ผ่านมาของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และสง่ต่อสูค่วามยิ่งใหญ่ในอนาคตของ
องค์กรได้อยา่งแนน่อน 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้มีการปรับตวัทางธุรกิจอย่างมากมายจากแนวกลยุทธ์ที่ได้วางแผนไว้เพื่อ
สอดรับกบัความท้าทายทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึน้ เพื่อสนองต่อการพฒันาศกัยภาพของกลุม่บริษัท อนั
สง่ผลดีต่อความเช่ือมัน่และความพึงพอใจต่อลกูค้าและคูค้่า การพฒันาบคุลากร ตลอดจนการปรับตวัทางธุรกิจไปพร้อม
กบัการพฒันาด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้ายคุแหง่การเปลีย่นแปลงของโลก  

ในเดือนมีนาคม 2562 ได้มีการจดัตัง้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ เพื่อเข้ามาจดัการและขบัเคลือ่นกลยทุธ์ และแนวทางการ
ด าเนินงานภายในกลุม่บริษัท ที่ได้มีการพฒันาเติบโตไปสูร่ะดบัภมูิภาค และสง่เสริมความร่วมมือในการพฒันาธุรกิจ ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนัอยา่งยัง่ยืน ให้สอดรับกบัการเปลีย่นแปลงจากความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจท่่ีกลา่วข้างต้น 
ด้วยแนวคิดการปรับตัวในการด าเนินทางธุรกิจสามแนวทางใหญ่ ครอบคลุมทัง้กลุ่มธุรกิจในประเทศ และกลุ่มธุรกิจ
ตา่งประเทศ อนัประกอบไปด้วย 

1. การปรับตวัไปสูค่วามเป็นเลศิในด้านกระบวนการผลติ 
มีการน าเทคโนโลยีและแนวคิดความร่วมมือในระดับภูมิภาคมาปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการจัดซือ้จัดหา เช่น การพัฒนาพลังงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักร การจดัการโครงการลงทุน รวมถึงการจดัซือ้จัดหาแบบรวมกลุม่บริษัท เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงต้นทนุการผลิตและก าลงัการผลติให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ และยงัคงรักษาฐานความเป็น
ผู้น าการผลติปนูซีเมนต์์ท่่ีใหญ่่ท่่ีสดุในภมูิภาค 
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2. การปรับตวัไปสูค่วามเป็นเลศิในด้านการตลาดและการขาย  
มุ่งเน้นแนวคิดการสง่เสริมการขายและการเจาะตลาดกลุ่มลกูค้าใหม่ มีการปรับยทุธวิธีให้หลากหลายแตกตา่ง
กันไป โดยเน้นความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้บริโภคที่ผนัแปรไปตามยุคสมยัและ
แตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่่ีหรือกลุม่ตลาด ทัง้ในแง่ผลติภณัฑ์และบริการ ตลอดจนแนวทางการพฒันากลยทุธ์การ 
ขนสง่ เพือ่ตอบสนองตอ่ความต้องการและความพงึพอใจตอ่ลกูค้าและกลุม่ตลาด 

3. การปรับตวัไปสูค่วามเป็นเลศิในด้านบุคุลากรและองค์กร 
มุ่งเน้นในการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเตรียมความพร้อมด้านบุคุลากร เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรไปสูร่ะดบั
ภมูิภาค ทัง้ในเร่ืองของการวางแผนเพื่อความส าเร็จของบุคุลากรควบคูไ่ปกบัความส าเร็จของบริษัท การพฒันา
ทกัษะของบุคุลากร เพือ่สนบัสนนุแนวคิดความเป็นเลิศในด้านตา่ง ๆ การปรับโครงสร้างและวฒันธรรมองค์กรให้
ทนัสมยัและยืดหยุ่น เพื่อรักษาบุคุลากรภายในที่มีศกัยภาพ และดึงดดูบุคุลากรภายนอกที่มีความสามารถและ
เช่ียวชาญในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์สนใจในการเข้าร่วมงานกบัครอบครัวอินทรี 

นอกจากนี ้ยงัมแีนวทางยอ่ยเพื่อสนบัสนนุในการปรับตวัไปสูค่วามเป็นเลศิของกลุม่ธุรกิจอีกมากมาย อาทิ การปรับตวัไปสู่ ่ 
ความเป็นเลิศในด้านการเงิน การปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ การปรับตวัไปสูค่วามเป็น
เลิศในด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นต้น โดยแนวทางการปรับตวัที่กล่าวมานัน้ เป็นความร่วมมือกันในกลุ่ม
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทัง้หมด ครอบคลมุทุกสายงาน ทกุหน่วยธุรกิจ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการบนัทึก 
ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบภายในกลุ่มบริษัท ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้
มั่นใจว่า แนวทางในการด าเนินงานนัน้มีการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น้ ขณะเดียวกันยังเสริมสร้างขีด
ความสามารถและความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้สงูขึน้ ตลอดจนมุ่งมัน่ในพนัธกิจและด าเนินงานตามวิสยัทศัน์ของ
บริษัทอยา่งแท้จริง 
ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคมุบริษัท
และลกัษณะการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทย่อยในประเทศไทยทัง้หมดมีบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด บริษัท จึงเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของแตล่ะ
บริษัทในกลุ่มแต่เพียงผู้ เดียว ส าหรับบริษัทร่วม (บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)) มีการส่งตัวแทนไปเป็น
กรรมการบริษัทเพื่อร่วมพิจารณาในเร่ืองส าคญั บริษัทร่วมทุนในประเทศกมัพูชา (บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอร์
เรชัน่) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นข้างน้อย มีการท าข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอื่น โดยให้สทิธิในการคดัค้านหากบริษัทไมเ่หน็
ด้วยกบัการด าเนินงานเร่ืองส าคญั  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการการตลาดและการแข่งขัน และการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามแต่ละสาย
ผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 

ในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2512 หรือเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ปนูซีเมนต์นครหลวงได้ก่อตัง้ขึน้ในรูปของบริษัทจ ากัด เพื่อท าการผลติ
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ โดยได้เร่ิมสายการผลิตอย่างเป็นทางการในปี 2515 ต่อมาในปี 2520 บริษัทได้จด
ทะเบียนเข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2536 ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ช่ือบริษัท 
ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (Siam City Cement Public Company Limited - SCCC) โดยบริษัทได้มีการพฒันา
กิจการอย่างต่อเนื่อง มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ขยายฐานที่มาของรายได้ จนสามารถขยายกิจการด้วยการตัง้บริษัท
ยอ่ย และบริษัทร่วมทนุท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม ในหลายประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ 

ในวันนี  ้ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นบริษัทชัน้น าในด้านนวตักรรมทางเทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์วสัดุ
ก่อสร้างอื่น ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท รวมถึงวสัดุตุกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่องานสถาปัตยกรรมทัง้ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ธุรกิจการให้บริการจัดการของเสียและธุรกิจให้บริการท าความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงธุรกิจการด าเนินการค้าระหวา่งประเทศ 

ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ  รวมทัง้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการแข่งขันของบริษัทในกลุ่มบริษัท 
ปนูซีเมนต์นครหลวง บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมทนุตา่ง ๆ ของปูนูอินทรี ทัง้ในประเทศไทยและในภมูิภาค มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

สายผลิตภณัฑ์

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ขายสทุธิ

          - ปนูซีเมนต์   29,614          62     30,419          68     32,971           76     

          - คอนกรีตและหนิทราย 8,477             18     8,045             18     7,933             18     

          - เทรดดิง้ 6,423             14     3,461             8       -                  -        

          - อ่ืน ๆ 3,079             6       2,839             6       2,730             6       

รวมขายสุทธิ 47,593        100  44,764        100 43,634        100

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ประเทศไทย 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ ผลิตปูนซีเมนต์ชัน้น าในประเทศไทย บริษัทมีโรงงานผลิต
ปนูซีเมนต์ทัง้หมด 3 โรงงาน พร้อมเตาเผาปนูซีเมนต์ทัง้หมด 6 แห่ง ท่่ีอ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรีุ โดยมีก าลงัการผลติ
ปนูซีเมนต์ 13 ล้านตนั ปัจจบุนัมีการเปิดใช้งานเตาเผา 5 แหง่ โดยมีก าลงัการผลติรวม 12 ล้านตนั 

ในสว่นของการผลติปนูซีเมนต์ บริษัทมีโรงงานปนูซีเมนต์ 12 แหง่ ก าลงัการผลติสงูสดุ 17 ล้านตนั อยา่งไรก็ตามก าลงัการ
ผลิตปูนซีเมนต์ขึน้อยู่กบัก าลงัการผลิตปูนเม็ด ซึ่งจ ากัดอยู่ที่ 14 ล้านตนั ก าลงัการผลิตปูนซีเมนต์ของประเทศไทยอยู่ที่
ประมาณ 60 ล้านตนั โดยโรงงานปนูซีเมนต์ไทยสว่นใหญ่มีก าลังการผลิตประมาณร้อยละ 60 ประเทศไทยยงัคงเป็นหนึง่
ในผู้สง่ออกปนูซีเมนต์รายใหญ่ทีส่ดุของโลก 

1.  ผลิตภณัฑ์และบริการ  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ได้แสดงถึงความมุง่มัน่อยา่งไม่หยดุยัง้ บริษัทเป็น
หนึง่ในผู้น าด้านการผลติปนูซีเมนต์ โดยมีผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ 5 กลุม่ ได้แก่ 

• ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ผลิตภณัฑ์คณุภาพที่เหมาะส าหรับงานคอนกรีตทัว่ไป ตลอดจน
งานหลอ่ผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นคอนกรีตส าเร็จรูป และงานที่ต้องการคอนกรีตที่มีแรงทนทานสงู หรือคอนกรีตชนิด
พิเศษอื่น ๆ ส าหรับโครงการก่อสร้างที่ซบัซ้อน  

• ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ ทางเลอืกที่ถกูออกแบบให้มีความสามารถใน
การใช้งานได้ในลกัษณะเดียวกนักบัปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และมีความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากยิ่งขึน้  

• ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหมาะส าหรับงานก่ออิฐ งานฉาบผนัง และงาน
คอนกรีตทัว่ไป ช่วยให้ท างานได้ง่าย ได้ผลลพัธ์ตามที่ต้องการ  

• ปูนซีเมนต์ส าหรับงานฉาบ (Masonry Cement) ผลิตภณัฑ์คณุภาพสงู ด้วยคณุลกัษณะพิเศษ เหมาะส าหรับ
งานฉาบท่ีต้องการความประณีต  

• ปูนส าเร็จรูป (INSEE Mortar) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพส าหรับงาน
ก่อสร้างด้วยการมุ่งมัน่พฒันาและคิดค้นด้วยความตัง้ใจที่จะเสนอผลิตภณัฑ์ที่ตอบโจทย์ลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย
อยา่งไมห่ยดุยัง้ จึงท าให้บริษัทมีผลติภณัฑ์คณุภาพออกมาให้บริการตามจดุประสงค์การใช้งาน  

2.  การตลาดและการแข่งขนั  

ธนาคารแหง่ประเทศไทยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัร้อยละ 2.8 ในปี 2563 ด้วยอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ต ่าลง ซึ่งได้รับผลกระทบจาก (1) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน  
(2) เบร็กซิท (Brexit) และข้อพิพาทประเทศต่าง ๆ (3) ค่าเงินบาทแข็งค่า (4) กฎเกณฑ์ LTV ใหม่ (5) หนีค้รัวเรือนและ
สนิเช่ือทีไ่มเ่กิดรายได้ทีส่งูขึน้ (NPL) และ (6) ความลา่ช้า และความไร้ประสทิธิภาพในกระบวนการงบประมาณของรัฐบาล 
อย่างไรก็ตามปัจจยัสนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะยงัคงเป็น (1) การขยายตวัอย่างต่อเนื่องของโครงการ 
โครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาล (2) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ (3) การเติบโตอยา่งตอ่เนื่องของการทอ่งเที่ยว และ 
(4) การเติบโตทีท่รงตวัของการบริโภคทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ภาคการก่อสร้างก าลังประสบกับอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากการการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลัที่มีความหลากหลายในความต้องการ
ของลกูค้า ความลา่ช้าของโครงการของรัฐบาลและกระบวนการงบประมาณ ซึ่งชะลอการเติบโตในภาคการก่อสร้าง สว่น
ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของนโยบายสนับสนุน ในขณะที่กลุ่มที่อยู่อาศัยหดตวัมากขึน้ตาม
กฎเกณฑ์ LTV ฉบบัใหม่ สถานการณ์หนีภ้าคครัวเรือนที่อยู่ในระดบัสูง และดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคที่ลดลง จ านวน
ผู้พฒันาเร่ิมต้น จ านวนโครงการใหมท่ีล่ดลงสอดคล้องกบัตามความต้องการของสญัญา 

นอกจากนี ้การเพิ่มขึน้ของก าลงัการผลิตปนูซีเมนต์ภายในประเทศและภมูิภาคสง่ผลกระทบตอ่ตลาดปนูซีเมนต์ ซึ่งสง่ผล
ให้เกิดการแข่งขนัที่สงูขึน้ ด้วยเหตุนุี  ้การก าหนดราคาทางยทุธวิธีระยะสัน้ จึงถูกน ามาใช้ทัง้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์และผู้ แทน
จ าหนา่ยปนูซีเมนต์ เพื่อรักษาความเช่ือมัน่ให้กบักลุม่ลกูค้าของตน  

อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัระยะยาวของผู้ผลิตปูนซีเมนต์จะยงัคงมุ่งเน้นที่การส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่ เหนือกว่า ด้วยความ
หลากหลายและคณุภาพของการให้บริการเป็นบริการแบบครบวงจร เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ และ
สง่เสริมประสบการณ์ผลิตภณัฑ์โดยตรงผ่านกิจกรรมทางการตลาดและสื่อต่าง ๆ  ซึ่งจะท าให้การเปิดรับในตราสินค้าและ
การยอมรับสงูขึน้ ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัช่องทางการจัดจ าหน่าย ทัง้ตวัแทนจ าหน่ายและผู้ผลิต เป็นหนึ่งในจุดแข็งทีส่ าคญั 
เนื่องจากการด าเนินการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่หลากหลายและโซลูชั่นทางธุรกิจ บริษัทได้จัดท าโครงการ
สนบัสนนุธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจในการแข่งขัน และเพื่อสร้างความร่วมมือที่ลดผลกระทบทางธุรกิจจากกลยทุธ์
การตลาดใหม ่ๆ ของคูแ่ขง่ 

ในขณะที่อินทรีมอร์ตาร์ขบัเคลื่อนธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปที่การจดัการผลิตภณัฑ์ผสม และขยายกลุ่มผลิตภณัฑ์เก่ียวกับสาร 
เคมี เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัระยะยาวในตลาดปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ นอกจากนี ้ยงัมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ที่มี
มลูคา่เพิม่ เพื่อสร้างผลก าไรและสร้างความสมัพนัธ์ทีแ่ข็งแกร่งกบัช่องทางค้าปลกี และผู้ใช้ผลติภณัฑ์ปลายทาง 

3.  กระบวนการจัดหาและการผลติ  

บริษัทเป็นผู้ผลิตปนูซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ประกอบด้วยโรงงานผลิตจ านวน 3 โรงงาน มีสายการผลิต 5 สาย

ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ มีก าลงัการผลติปนูเม็ดรวม 12 ล้านตนัตอ่ปี หรือก าลงัการผลติปนูซีเมนต์ผงที่ 11.6 

ล้านตนัตอ่ปี คิดเป็นสว่นแบง่ทางการตลาดประมาณร้อยละ 28.4 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3.1 วัตถุดิบและเชือ้เพลิง 

วัตถุดบิ การจัดหา 

จ านวน   

ผู้จัด

จ าหน่าย 

จ านวนผู้จัด

จ าหน่าย      

ท่ีพึ่งพงิเกิน 

30%ของยอด

ซือ้รวม 

ความเส่ียง 

สัดส่วนการซือ้ 

ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

วัตถุดบิหลัก 

หนิปนู 
มีแหลง่วตัถดุบิ และด าเนินการผลติเอง รวมทัง้จดัซือ้โดย

ท าสญัญาซือ้ขายตอ่ปี  
1 - ไม่มี 100% - 

หนิ Shale มีแหลง่วตัถดุบิ และด าเนินการผลติเอง - - - - - 

Clay 
จดัหาโดยท าสญัญาซือ้ระยะยาว และท าสญัญาจ้าเหมา

ผลติระยะยาวจากแหลง่วตัถดุบิของตนเอง 
2 - ไม่มี 100% 0% 

ยิปซัม่ จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ระยะยาว 1 1 ไม่มี 100% 0% 

Copper Slag จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ระยะเป็นเวลา 1 ปี 1 1 ไม่มี 0% 100% 

กระดาษคราฟท์ จดัหาโดยท าสญัญาซือ้ขายตอ่ปีและจดัซือ้เป็นครัง้คราว 3 2 ไม่มี 0% 100% 

ถงุจมัโบ้ จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ขายตอ่ปี และจดัซือ้เป็นครัง้คราว 2 1 ไม่มี 100% 0% 

ถงุพลาสตกิ WPP จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ระยะยาว 2 1 ไม่มี 30% 70% 

เชือ้เพลิงหลัก 

ถ่านหนิ 
จดัหาโดยท าสญัญาแบบปีตอ่ปี และจดัซือ้เพิ่มเป็นครัง้

คราว 
6 3 

ปานกลาง 

(ระยะเวลาท่ีตดิตอ่ 

<10 ปี) 

- 100% 

ลกิไนท์ จดัหาโดยท าสญัญาแบบระยะยาว 2 1 
ต ่า (ระยะเวลาท่ี

ตดิตอ่ >10 ปี) 
 100% 

ปิโตรเลียมโค๊ก จดัซือ้เป็นครัง้คราว 1 1 ไม่มี - 100% 

น า้มนัดีเซล จดัหาโดยท าสญัญาระยะเวลา 2 ปี โดยมีสว่นลด  1 1 ไม่มี 100% 0% 

น า้มนัเตา จดัซือ้เป็นครัง้คราว 5 1 ไม่มี 100% 0% 

3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

จากความมุง่มัน่ในการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมของปนูซีเมนต์นครหลวง ตามที่ระบุไุว้ในนโยบายและแผนงานความ
ยั่งยืนขององค์กร  บริษัทได้น าระบบ ISO14001:2015 มาประยุกต์ใช้ในการก ากับดููแลและควบคุมประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึน้จากการท าเหมืองหินปนูและการผลิตปนูซีเมนต์ ส าหรับการจดัการของเสีย นโยบาย
การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝังกลบให้เป็นศนูย์ ยงัคงถกูก าหนดให้เป็นแนวทางปฏิบตัิขององค์กรอยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี ้
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ของเสียจากกระบวนการผลิตสว่นใหญ่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ในรูปของเชือ้เพลิงและวตัถุดุิบทดแทน โดยการบริหาร
จดัการผา่นทางบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์ นครหลวง 

ในปี 2562 ผลการทวนสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก แสดงให้เห็นว่าตลอดช่วงการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้
ด าเนินธุรกิจสอดคล้องกบักฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน ในขณะที่ผลการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ณ แหลง่ก าเนิดและพืน้ที่ชมุชนรอบข้าง ยงัคงบ่งชีถ้ึงมาตรฐานการป้องกนัผลกระทบจาก
กระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ครอบคลมุ ทุกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลสารจาก
ปลอ่งระบาย คณุภาพอากาศในบรรยากาศ ระดบัเสยีง น า้เสยีและ ของเสยีอตุสาหกรรม ทัง้นีกิ้จกรรมการท าเหมืองหินปูนู 
และการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท ตลอดช่วงปี 2562 นัน้ ไม่ส่งผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมอย่างมีนยัส าคญั และไม่มีข้อ
ร้องเรียนด้านสิง่แวดล้อมจากชุมชนและ ผู้มีสว่นได้เสยี 

เพื่อความเช่ือมัน่ในระบบการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม และการป้องกนัผลกระทบจากกระบวนการผลติและการก าจดั
ของเสีย บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับหน่วยงาน Global Cement and Concrete Association (GCCA) หรือ สมาคม
ผู้ผลิตปนูซีเมนต์ และคอนกรีตโลก โดยได้น ามาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานดงักลา่วมาบรูณาการเข้ากบัเป้าหมาย
และพนัธสญัญาขององค์กร ส าหรับในระดบัประเทศบริษัทยงัคงด าเนินการผลิตภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดบัที่ 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานสงูสดุของกระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้นี ้บริษัทยงัเข้าร่วมและได้รบการรับรองมาตรฐานการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ เช่น ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลิตภณัฑ์ ฉลากลดโลกร้อน  
ฉลากเขียว การจดัประชุม อบรม สมัมนาสีเขียว (จากสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย) และการรณรงค์์เร่ืองการลดขยะพลาสติก
ประเภทใช้ครัง้เดียวทิง้ภายในองค์กรและชมุชนรอบข้างอีกด้วย 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี - 

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ ากัด 

บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั (ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2533) เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงเมือ่ปี 2559 บริษัท

ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสระบรีุ โดยเป็นผู้ผลติปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และอินทรีย์

พาวเวอร์ฟิวล์    

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

• ปูนอินทรี 91 ปอร์ตแลนด์ขาว ชนิดใช้งานทั่วไป ออกแบบพิเศษส าหรับงานโครงสร้างที่ต้องการก าลงัอดัสงู 
ต้องการความสวยงามและงานตกแต่งพืน้ผิวที่ต้องการความขาวพิเศษ  เช่น หินขัด พืน้ผิวฉาบเรียบ ซึ่งได้
คณุภาพตามมาตรฐานอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว มอก. 133-2556  

• แคลเซียมคาร์บอเนต คือ สารที่ผ่านการบดและการแปรรูปหินปนูให้เป็นลกัษณะผง โดยแบ่งประเภทตามขนาด
และคณุสมบตัิตา่ง ๆ ส าหรับอตุสาหกรรมก่อสร้าง การผลติปนูซีเมนต์ ตลอดจนการใช้งานใน อตุสาหกรรมอื่น ๆ 

• อินทรีพาวเวอร์ฟิวล์ เป็นวสัดเุฉ่ือยหรือสารเติมแต่งที่มีประสิทธิภาพสงู ซึ่งใช้แทนปนูซีเมนต์ส าหรับงาคอนกรีต 
ช่วยเพิ่มความสามารถในการเช่ือมผสานสว่นผสม ด้วยการใช้ตวัเช่ือมที่น้อยและให้อตัราการไหลที่สงู สามารถ
ช่วยเติมเต็มช่องวา่งได้ดีและมีผลตอ่ก าลงัอดัของคอนกรีตโดยตรง 
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2. การตลาดและการแข่งขนั   

ในปี 2562 บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ ากัด ได้ด าเนินการขยายธุรกิจ และออกสองผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แคลเซียม
คาร์บอเนตและอินทรีย์พาวเวอร์ฟิวล์ แต่ยงัคงประกอบธุรกิจขายปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวเป็นหลกั นโยบายการตลาด
ของผลิตภณัฑ์และบริการที่ส าคญั คือ การมีผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงูในราคาที่แข่งขนักบัตลาดได้ กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
สว่นใหญ่เป็นลกูค้าระดบักลางและสงู โดยมีช่องทางจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ผา่นผู้ ค้าสง่และผู้ ค้าปลกี บริษัทเน้นการแขง่ขนั
ในตลาดสนิค้าคณุภาพสงู ซึง่มีคูแ่ขง่จ านวนไมม่ากรายจากในประเทศ สภาพการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมในปีที่ผา่นมา
ได้ทวีความรุนแรงพอสมควรจากภาวะตลาดที่สง่ผลกระทบต่อกลไกด้านราคา อย่างไรก็ตาม ปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากัด คือ คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภณัฑ์  ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้บริษัทยงัคง
ศกัยภาพในการแขง่ขนัทา่มกลางการแขง่ขนันี ้ 

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ  

บริษัทมีการก าลงัการผลิตปูนซีเมนต์โดยเฉลี่ย 844,000 ตนัต่อปี หรือ 2,200 ตนัต่อวนั วตัถุดิบที่ใช้วนการผลิตทัง้หมด
จดัหาภายในประเทศ ยกเว้นปนูขาวเม็ดซึง่น าเข้ามาจากตา่งประเทศ ขัน้ตอนการผลติของบริษัท ด าเนินการ ภายใต้ระบบ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการ สิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพและการจัดการด้านพลังงาน ภายใต้
มาตรฐาน ISO9001 และ ISO50001 

3.1   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต  

บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และได้ปฏิบตัิตามกฎหมายแลข้อบงัคบั
ด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษทางน า้ ดิน อากาศ และเสียงอย่างเคร่งครัด นอกจากนีบ้ริษัทได้รับใบอนญุาต
ประกอบโรงงาน ประเภทที่ 106 ประกอบกิจการเก่ียวกับการน าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลติเป็นวตัถุดุิบหรือผลติภณัฑ์ใหม่ โดยผา่นกรรมวิธีการผลติทางอตุสาหกรรม (เถ้าก้นเตาหรือเถ้าหนกัจากการ
เผาถ่านหิน) และในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ รางวัลเกณฑ์มาตรฐานโครงการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอตุสาหกรรมพืน้ฐานน าเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR-DPIM) 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

       - ไมม่ี –  

บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากัด 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ก่อตัง้เมื่อปี 2554   ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากลมร้อนทิง้ของกระบวนการผลิตปนูซีเมนต์ โดยน าลมร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตปนูเม็ดของบริษัท ปนูซีเมนต์
นครหลวงจ ากดั (มหาชน) มาผลติไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลติได้จะน ามาใช้ในกระบวนการผลติปนูซีเมนต์  ซึง่ช่วยในการลดต้นทนุ
ค่าพลงังานของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
(BOI)  เพื่อขยายการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลของ K3WHR ร้อยละ 100 จาดสามปีเป็นห้าปี นอกจากนี ้การอนมุตัิยงั
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีกร้อยละ 50 เป็นเวลาห้าปีตามใบรับรองการส่งเสริมการขายหมายเลข  
59-1306-1-00-1-0  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทยังมีแผนเพิ่มก าลังการผลิต รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอื่นเพิ่มเติม เช่น ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น 

2. การตลาดและการแข่งขนั  

ในปัจจุบนั บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากัด ด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนภายในเตาเผาของบริษัท ปูนซีเมนต์นคร
หลวง จ ากดั (มหาชน) ยงัไมม่ีบริการส าหรับภายนอก แตม่องโอกาสในการท าธุรกิจตอ่ไปในภายภาคหน้า   

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

3.1 การผลิต  

บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั มีโรงงานผลิตไฟฟ้าสองโรงงาน แบ่งเป็นสายการผลิตสามสาย คือ สายผลิตจากเตาเผา
หมายเลข 5 เตาเผาหมายเลข 6 โดยมีก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าสงูสดุ 18 เมกะวตัต์ต่อสายการผลิต และสายการผลิต
จากเตาเผาหมายเลข 3 และได้เพิ่มสายการผลิตจากเตาเผาหมายเลขสาม มีก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าสงูสดุ 12 เมกะ
วตัต์ ซึง่สามารถช่วยลดต้นทนุคา่พลงังานของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง   

3.2 วัตถุดบิ  

วตัถดุิบส าคญัทีใ่ช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ลมร้อนท่ีเหลอืจากห้องลดอณุหภมูิปนูเมด็ของเตาเผาและลมร้อนท่ีเหลอื
จากหออุน่วตัถดุิบในกระบวนการผลติปนูเม็ด จากเตาเผาหมายเลข 3, 5 และ 6  ของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั 
(มหาชน) รวมถงึน า้มนัดิบ 

3.3 งานบริการและผู้ให้บริการ  

ด้านงานบริการที่จ าเป็นต้องมีภายในโรงงาน อาทิ งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร งานรักษาความปลอดภยั และงานบริการอื่น 

สว่นใหญ่มีการจดัจ้างเป็นผู้ ให้บริการภายในประเทศทัง้สิน้ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคญัในด้านคณุภาพและความปลอดภยั

อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง จนได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอบตุิเหตจุากการท างานให้เป็นศนูย์

ระดบัต้นเป็นปีที่สามจากกระทรวงแรงงาน  และรางวลัมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม

จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม  

3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

เนื่องด้วยบริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั ได้มีการน าลมร้อนสองสว่นจากกระบวนการผลติปนูซีเมนต์สว่นแรก คือ ลมร้อน
ที่เหลอืทิง้จากห้องลดอณุภมูิปนูเม็ดของเตาเผา และสว่นท่ีสองได้มีการน าลมร้อนท่ีเหลอืจากหออุ่นวตัถดุิบในกระบวนการ
ผลิตปนูเม็ดจากสายการผลิตของเตาเผาหมายเลข 3 5 และ 6  ของบริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) เข้ามาท า
การแลกเปลีย่นความร้อนจากลมร้อนเหลอืทิง้ (ให้แก่) น า้ เพื่อให้ได้ไอน า้ไปขบัเคลือ่นกงัหนัไอน า้ ท าให้ได้กระแสไฟฟ้า ซึง่
ก่อนหน้านีล้มร้อนทัง้สองสว่นนีไ้ด้มีการปลอ่ยทิง้สูบ่รรยากาศ  

ดงันัน้ การผลติไฟฟ้าจากธุรกิจนี ้ช่วยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมได้โดยตรง  เช่น ลดปริมาณฝุ่ นที่ปะปนในลมร้อนท่ีเหลอื
ทิง้ ลดอณุหภมูิของลมร้อนก่อนปลอ่ยสูบ่รรยากาศ และยงัชว่ยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึง่เป็นก๊าซเรือนกระจก
ที่มีผลตอ่ภาวะโลกร้อน ซึง่โครงการนีไ้ด้รับสทิธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีน าเข้าเคร่ืองจกัรอีกด้วย  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

4. งานที่ยงัไม่ส่งมอบ  

    - ไมม่ี -  

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด 

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด เป็นผู้ผลิตวสัดุก่อสร้างชัน้น าในประเทศไทย ประกอบด้วยสองหน่วยธุรกิจ คือ อินทรี

คอนกรีตและอินทรีอะกรีเกต บริษัทผลิตและสงมอบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุระดบั ตัง้แต่สินค้า

คณุภาพมาตรฐาน พรีเมียม จนถึงสนิค้าที่ต้องการประสทิธิภาพสงูเครือขา่ยครอบคลมุทัว่ประเทศ 

1.  ผลิตภณัฑ์และบริการ  

กลยุทธ์และนโยบายที่เป็นพืน้ฐานของบริษัท คือ การส่งมอบสินค้าและบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า เพื่อ

ความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนของบริษัท 

เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของตลาดในปี 2562 บริษัทได้เพิ่มหน่วยผลิตคอนกรีต
แบบเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ซึ่งมีก าลงัการผลิตเทียบเท่าหน่วยผลิตปกติ โดยใช้เวลาในการติดตัง้ในหนว่ยงานเพียงสอง
วนั โดยในปีนีห้น่วยผลิตแบบเคลื่อนที่นี ้ ได้ถกูติดตัง้ในภาคตะวนัออกเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตและเครือข่ายให้กลุม่ลกูค้า
หลกัในกลุม่งานอตุสาหกรรม 

บริษัทได้ขยายงานในกลุ่มสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มกับกลุ่มลูกค้า โดยธุรกิจสินค้าและบริการในกลุ่มงานพืน้ 
อตุสาหกรรมมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และสร้างความพงึพอใจให้กบักลุม่ลกูค้าหลากหลายที่ต้องการงานคณุภาพสงู 

นอกจากนี ้บริษัทมีความสามารถในการน าเสนอหาแนวทางร่วมกบัลกูค้าในการแก้ปัญหาด้านเทคนิคขัน้สงู ซึง่สร้างความ
แตกตา่งและเป็นจดุแข็งทีส่ าคญัของบริษัท 

2. ตลาดและการแข่งขนั  

การลงทนุอยา่งตอ่เนื่องจากภาครัฐในโครงสรางพืน้ฐานขนาดใหญ่ และโครงสร้างอสงัหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-
use Real Estate) โดยเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นตวัผลกัดนัหลกัที่ตลาดคอนกรีตเติบโตในปี 2562 ส าหรับโครงการ
คอนโดมิเนียมอาคารสงู และที่อยูอ่าศยัยงัคงชะลอตวั ในสว่นตลาดคอนกรีตรายยอ่ยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและบริษัทให้
ความส าคญั เนื่องจากเป็นกลุม่ที่ให้ผลก าไรดี 

คาดการณ์การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงในปี 2563 จากแนวโน้มการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ การลงทนุของภาคธุรกิจเอกชนยงัไมม่ีปัจจัยบวก และรอความชดัเจนในความคืบหน้าของโครงการเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ  

บริษัทขยายและพฒันาธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านทางเครือข่ายหน่วยผลิตอินทรีคอนกรีตและแฟรนไชส์ บริษัทมีผลิตภณัฑ์
คอนกรีตที่หลากหลายควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์หิน-ทรายที่มีคุณภาพสูงที่พร้อมสนับสนุนความต้องการของลูกค้าใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3.1  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย า้หลกัการในการท างานให้สอดคล้องกบั
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่ง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

บริษัทตระหนกัดีถึงความส าคญัด้านความปลอดภยั และสวสัดิภาพของพนกังาน จึงได้เน้นย า้ถึงความปลอดภยัในการ
ท างาน ทัง้นีร้วมถึงพนกังานของบริษัท ผู้ รับเหมา ผู้ เข้ามาเยี่ยมชมกิจการหน่วยผลิต ลกูค้า และชุมชนโดยรอบหนว่ยผลติ
ตลอดมา  

โดยในปี 2562 อินทรีอะกรีเกตได้รับสองรางวลั ได้แก่ รางวลัสถานประกอบกิจการเครือขา่ยที่มีการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม และเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่ด าเนินการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานประกอบกิจการระดับทอง จาก
กระทรวงแรงงาน 

4.  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

         - ไมม่ี - 

บริษัท คอนวูด จ ากัด และพที ีคอนวูด อินโดนีเซีย 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

คอนวดูผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ตกแตง่ทดแทนไม้ภายใต้ตราสินค้า “คอนวูด” ซึง่ผลติจากปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
คณุภาพสงูและเยื่อเซลลโูลสที่ได้รับการคดัสรรมาเป็นอยา่งดี เหมาะส าหรับงานตกแตง่ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร โดย
มีผลิตภณัฑ์ส าหรับงานพืน้ งานผนงั งานเชิงชายและฝ้าระแนง รวมทัง้งานตกแต่งทัว่ไป นอกจากนี ้ยงัมีตราสินค้า “คอน
วูด คัลเลอร์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สีรองพืน้ สีย้อมไม้ และสีเคลือบใส ส าหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้คอนวูด และ
ผลติภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์อื่น ๆ 

ในปี 2562 คอนวูดได้มุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ขององค์กร เพื่อ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลกูค้า และเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย และเป็นการเจาะตลาด
กลุ่มเจ้าของบ้าน และลกูค้าทัว่ไปในพืน้ที่ต่าง ๆ ทัว่ประเทศให้ครอบคลมุยิ่งขึน้ ตลอดปีที่ผ่านมา คอนวูด ได้น าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ ไม้พืน้คอนวูด ที-ล็อค หน้า 4 นิว้ รุ่นทรีอินวัน คัลเลอร์เลเยอร์ สีในเนือ้ ซึ่งให้ความสวยงาม
เสมือนไม้จริงมากยิ่งขึน้ ด้วยการเพิ่มชัน้สลีงในเนือ้ไม้ นอกจากนัน้คอนวดูยงัได้น าเสนอ ไม้ตกแต่งผนังคอนวูด รุ่นเอส 
ซีรีส์(CONWOOD Decorative Panel S-Series) ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่ให้ลายเส้นชดั ผิวหน้า สม ่าเสมอ โดดเด่นด้วยการ
เซาะร่องที่ลกึเพิ่มมิติให้แก่บ้านและอาคารตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี  

ส าหรับช่องทางการจดัจ าหนา่ย คอนวดูได้เติมเต็มช่องทางการขายด้วยการเข้าสูแ่พลตฟอร์มออนไลน์ตา่ง ๆ โดยได้ท าการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึน้จากช่องทางปกติ นอกจากนัน้ คอนวดูยังได้ใช้สื่อออนไลน์ ในการสร้าง
ภาพลกัษณ์และสนบัสนนุการขายทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ (www.conwood.co.th) ไลน์แอด (LINE@ : 
CONWOODThailand) เฟซบุ๊ ก  (Facebook : CONWOODThailand) และยูทูบ (YouTube : CONWOODThailand 
Channel) เพื่อให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้ในด้านการรับรู้ในตราสนิค้าและการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี
ให้แก่องค์กร อีกทัง้ ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสูต่ลาดการค้าผา่นดิจิทัล ตอ่ไปในอนาคต 

http://www.conwood.co.th/
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

คอนวูด ดีไซน์ สเปซ ยงัคงด าเนินงานตอ่เนื่องในฐานะท่ีเป็นศนูย์รวมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบนัดาลใจ ในการ
ออกแบบ และการประยกุต์ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งทดแทนไม้คอนวดูในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่เจ้าของ
บ้าน สถาปนิก นกัศกึษา และผู้สนใจทัว่ไป ในขณะท่ีทีมบริการเทคนิคยงัคงท างานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเข้าไปพฒันาการรับรู้
และยกระดบัความสามารถและทกัษะของช่างและบุคุลากรต่าง ๆ ในช่องทางการจดัจ าหน่ายของ คอนวดู เพื่อให้เกิดการ
ใช้งานผลิตภณัฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ คอนวดูที่ถกูต้อง ส่งผลให้ได้งานติดตัง้ที่สวยงาม และมีความทนทานต่อการใช้งาน
มากยิ่งขึน้ 
2. การตลาดและการแข่งขนั 

2.1 การตลาดและการแข่งขนัในประเทศไทย 

ด้วยความผนัผวนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและ การแข่งขนัในสภาวะตลาดที่รุนแรงในปีที่ผ่านมา คอนวูดจึงด าเนิน
ธุรกิจด้วยการพฒันาผลติภณัฑ์ที่ตอบโจทย์การตกแตง่ที่หลากหลาย รวมทัง้ได้ค้นหาตลาดใหมแ่ละเร่ิมจ าหนา่ยผลติภณัฑ์
ผ่านทางรููปแบบออนไลน์มากขึน้ โดยในปี 2562 คอนวูดได้วางกลยทุธ์ หลกัไว้สามด้านคือ 1) พฒันาผลิตภณัฑ์ตกแต่ง
ทดแทนไม้ให้มีความหลากหลายตอบโจทย์การตกแต่งในปัจจุบนั 2) ด าเนินการขยายตลาดเข้าสู่จงัหวดัที่การขายของ
บริษัทยงัไม่ครอบคลมุ รวมทัง้ให้ความส าคญัยิ่งขึน้กบัการเจาะตลาดในช่องทางการขายสมัยใหม่ (Modern Trade) และ
เร่ิมเปิดช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบตา่ง ๆ  3) พฒันาผลติภณัฑ์ใหมใ่นกลุม่สนิค้าที่ใช้ร่วมกนักบัสนิคาคอนวดู (Concentric 
Diversification) เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ ให้บริการครบวงจร ซึ่งกลยุทธ์เหล่านีไ้ด้ต่อยอดและขยายฐานการรับรู้ในตรา
สนิค้าไปยงักลุม่เจ้าของบ้านมากขึน้ โดยได้ปรับกลยทุธการสือ่สารผา่นทัง้ช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ โดยมีทีมคอนวดู 
เซอร์วิส ซึง่ให้บริการ ติดตัง้ครบวงจร เป็นทีมที่อ านวยความสะดวกและน าเสนอบริการในรูปแบบใหม ่ๆ ให้แก่เจ้าของบ้าน 
และเจ้าของโครงการตา่ง ๆ ในการติดตัง้ผลติภณัฑ์คอนวูดอยา่งครบวงจร 

2.2 การตลาดและการแข่งขนัในประเทศอินโดนีเซีย 

ด้วยแรงบันดาลใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์ ธรรมชาติ ทดแทนไม้ และเป็นวสัดุุที่แข็งแกร่งส าหรับ งานก่อสร้าง
โครงการตา่ง ๆ ภายใต้แบรนด์ “CONWOOD” ท าให้คอนวดูได้รับความไว้วางใจให้เป็นผลติภณัฑ์ ตกแตง่ส าหรับโครงการ
ต่าง ๆ จากบริษัทพฒันา อสงัหาริมทรัพย์ชัน้น า บริษัทผู้ออกแบบ เครือข่าย โรงแรม และร้านอาหารระดบันานาชาติ ด้วย
ช่องทาง การจัดจ าหน่ายกว่า 1,000 ตวัแทนจ าหน่าย และ อีกกว่า 10 ร้านค้าสมยัใหม่ นอกจากนัน้ คอนวูดยงัได้เปิด
ช่องทางการค้าออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวก ให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงผลิตภณัฑ์คอนวดูได้ง่ายขึน้ อีกด้วย คอนวดูได้
พฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด ความแตกต่างระหว่างคู่แข่งและสินค้าทดแทนอื่น ๆ โดย ในปีนีไ้ด้น าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังหลากหลายรุ่น และยังคงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การสร้างบ้าน ซึ่งปัจจุบันได้
น าเสนอเข้าสู่ตลาดในแถบ ตะวันออกของประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึน้ จากภัยพิบัติ ต่าง ๆ นอกจากนัน้  
คอนวูดยงัได้จัดส่งทีมเทคนิคเข้าไปฝึกอบรมให้แก่ผู้ รับเหมาและช่างผู้ติดตัง้ เพื่อให้เกิดการใช้ผลิตภณัฑ์คอนวูดอย่าง 
ถกูต้องและหลากหลายมากยิ่งขึน้ 

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและความแข็งแรงให้แก่ตราสินค้าคอนวูดในประเทศอินโดนีเซีย จึงให้ความส าคญัและ
จดัล าดบัความส าคญัของการบริหารจดัการทนุหมนุเวียน ได้แก่ การบริหารระดบัสินค้า คงคลงั การลดจ านวนวนัท่ีใช้เก็บ
หนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า และการเจรจาเร่ืองเง่ือนไขการช าระเงินกบักลุม่ผู้จดัหาสนิค้าและวตัถุดุิบ 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

คอนวูดยงัให้ความส าคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในด้าน ต่าง ๆ ได้แก่ 
ทกัษะด้านดิจิทลั ทกัษะการขาย ทักษะทางด้านการจดัการกบัวตัถุดุิบเหลือใช้ ซึ่งทางฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้วางกลยทุธ์
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ในปีที่ผ่านมาคอนวดูได้ปรับให้ฝ่ายขายมุ่งเน้นที่เป้าหมายมากยิ่งขึน้ เพื่อท าให้ธุรกิจมิ 
ความแข็งแกร่ง เพิ่มพืน้ที่บริการลกูค้าให้ครอบคลมุ ปรับปรุงสว่นแบ่งตลาด และขบัเคลื่อนประสิทธิภาพและการเติบโต 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคลท าการสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคุลากรสามารถบรรลุเุป้าหมาย และสร้างผลประกอบการให้แก่องค์กร
ได้อยา่งยัง่ยืน 

เพื่อด าเนินการตามวิสยัทศัน์ คอนวดูได้เปลี่ยนผ่าน เข้าสูร่ะบบดิจิทลัในบางสว่น ซึ่งการปรับเปลี่ยนนีไ้ม่ได้สง่ผลเพียงแค่
ผลิตภณัฑ์ กระบวนการและบริการเท่านัน้ แต่ยงัสง่ผลกระทบไปถึงวิธีการท างาน ซึ่งเป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
คือ การพฒันาวิธีในการสร้างความเป็นผู้น าและสายอาชีพที่ยืดหยุ่น และท าการก าหนดความต้องการของพนกังานในทุก 
ขัน้ตอนของการเป็นพนกังาน และในปี 2562 คอนวูด ได้รับรางวลั HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN 
ASIA จาก HR Asia Award Indonesia 

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ 

3.1 กระบวนการจัดหาและการผลติในประเทศไทย 

โรงงานคอนวดูในประเทศไทย ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสระบรีุ รองรับได้ถึงสามสายการผลิต รวมก าลงัการผลิตทัง้สิน้ 135,000 ตนั
ต่อปี กระบวนการผลิตไม้คอนวดูอยู่ภายใต้นโยบายอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้าน
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 การรับรองระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001: 2015 การรับรองระบบ
มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 และผ่านการรับรองวสัดกุ่อสร้างที่เป็นมิตร
ตอ่สิง่แวดล้อมจากประเทศสงิคโปร์ (Green Label Singapore) 

3.2 กระบวนการจัดหาและการผลติในประเทศอินโดนีเซีย 

พีที คอนวดู อินโดนีเซีย ก่อตัง้เมื่อปี 2554 และเร่ิมด าเนินธุรกิจในปี 2555 โดยการน าเข้าและจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ตกแตง่
ทดแทนภายใต้ตราสินค้า “CONWOOD” ในประเทศอินโดนีเซีย หลงัจากนัน้ ได้เร่ิมก่อสร้างโรงงานบนพืน้ที่ขนาดแปด
เฮกตาร์ ในนิคมอุตสาหกรรมจาบาเบก้า (Jababeka Industrial Estate) และได้ด าเนินการผลิตในปี 2557 ด้วยหนึ่ง 
สายการผลิต โดยมีก าลงัการผลิตที่ 36,000 ตนัต่อปี ทัง้นีโ้รงงานได้รับการออกแบบให้สามารถเพิ่มสายการผลิตเป็นห้า
สายการผลติ เพื่อรองรับอปุสงค์ภายในประเทศและการสง่ออกสูต่ลาดตา่งประเทศในอนาคต 

กระบวนการผลติของคอนวดูได้รับการควบคมุอย่างเข้มงวดด้วยนโยบายการปกป้องสิง่แวดล้อมต่าง ๆ อนัได้แก่ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากลด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ 
ISO9001:2008 และการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:2007 
นอกจากนัน้ กระบวนการผลติคอนวดูยงัผา่นการรับรองวสัดกุ่อสร้างที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมจากประเทศสงิคโปร์ (Green 
Label Singapore) และผลติภณัฑ์สเีขียวจาก Green Listing Indonesia 

การจดัหาได้สนบัสนนุการก่อสร้าง การด าเนินการวา่จ้าง การจดัหา การประเมินผล และกระบวนการประมลูผู้ รับเหมาด้าน
ตา่ง ๆ ส าหรับขัน้ตอนการก่อสร้าง การจดัหาวตัถุดุิบ อะไหล ่และวตัถดุิบอื่น ๆ ในกระบวนการผลติ รวมไปถึงการประเมิน
ผู้ จัดหา การจัดหายังช่วยสนับสนุนบริษัทในการหาทางเลือกส ารองส าหรับผู้ จัดหา และวัตถุุดิบต่าง ๆ เพื่อเพิ่ ม 
ประสทิธิภาพในการบริหารต้นทนุ  
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3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

ด้วยความตระหนกัถึงความสมดลุของระบบนิเวศวิทยา และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คอนวดูจึงได้ด าเนินธุรกิจด้วยการ

ยึดมัน่ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าสะอาด หรือ Green Product มาโดยตลอด โดยการน าความร้อน น า้ และเศษตดั กลบัเข้าสู่

กระบวนการการผลิต ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีชัน้น าจากประเทศสวิติเซอร์แลนด์ที่ใช้วตัถุุดิบที่ส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ ท าให้ชมุชนรอบคอนวดูมีคณุภาพชีวิตที่ดี เพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกนัในอนาคต  

 4.  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

        - ไมม่ี - 

บริษัท อนิทรี ซุปเปอร์บล็อก จ ากัด 

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จ ากัด เ ป็นผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีมวลเบาภายใต้เคร่ืองหมาย “อินทรี ซุปเปอร์
บล๊อก”  โรงงานอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก มีสามโรงงาน โรงงานหนึง่และสองตัง้อยูท่ี่อ าเภอคา่ยบางระจนั จงัหวดัสงิห์บรีุ  และ
โรงงานสามตัง้อยู่ที่อ าเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ  ทัง้สองโรงงานนีส้ามารถผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีมวลเบาแบบอบไอ
น า้ (Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ที่ผา่นการรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ท าให้
ผู้ ใช้เช่ือมัน่ในคณุภาพของสินค้า  อีกทัง้คอนกรีตมวลเบาเป็นผลิตภณัฑ์ที่คณุประโยชน์เหมาะสมในการก่อผนงัอาคารได้
ทกุประเภท ทัง้อาคารแนวสงู-แนวราบ  และอาคารขนาดใหญ่-เลก็  

1.  ผลิตภณัฑ์และบริการ  

อินทรี ซุปเปอร์บลอ็ก ให้ความส าคญักบัการพฒันาคณุภาพสนิค้าให้ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีไ้ด้มุง่เน้นการพฒันาสนิค้าใน
กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น แผ่นผนังมวลเบาเสริมเหล็กและเสาเอ็น-คานทับหลงัคาส าเร็จรูป รวมถึงการให้บริการ
ค าแนะน าในการออกแบบและติดตัง้สินค้าร่วมกับทีมงานลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดีเยี่ยม ทัง้ในเร่ืองของรูปแบบความสวยงาม ความสะดวกรวดเร็วในการติดตัง้ ลด
การใช้แรงงานในการก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบแผ่นผนงัตามขนาดการใช้งานจริงเพื่อลดการเกิดขยะและฝุ่ นมลพิษใน
บริเวณโครงการก่อสร้าง เป็นต้น   

2.  การตลาดและการแข่งขนั  

ภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างภายในประเทศเร่ิมมีสญัญาณการฟืน้ตวั  ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทนุ
ของภาครัฐในโครงการก่อสร้างสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ สง่ผลให้ราคาอิฐมวลเบามีแนวโน้มที่ดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัคงมีการ
จดัการภายในในการบริหารต้นทนุอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้  พร้อมบริหารการขายโดยเพิ่มสดัสว่นการขาย
ในพืน้ที่ที่มีความได้เปรียบทางด้านโลจิสติก ส์ รักษาฐานลูกค้าโดยใช้ช่องทางการขายจากพันธมิตรที่ดีจาก
ปนูซีเมนต์   นอกจากนี ้บริษัทยงัมุง่เน้นการเพิ่มสดัสว่นการขายกลุม่สินค้าที่มีมลูคา่เพิ่ม พร้อมบริการให้ค าปรึกษา รวมถึง
บริการติดตัง้เพื่อหลกีเลีย่งในเร่ืองการแขง่ขนัทางด้านราคา และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ต้องความสะดวก 
ลดเวลา และเพิ่มผลติภาพในการก่อสร้าง รวมถึงการปรับปรุงผลก าไรให้ดีขึน้  ซึง่ในปีนีส้นิค้ามลูคา่เพิ่มในกลุม่งานรัฐบาล 
โครงการขยายอาคารผู้ โดยสารสนามบินสวุรรณภมูิเฟสสองยงัคงเลือกใช้แผ่นผนงัเสริมเหล็กส าเร็จรูปของอินทรี ซุปเปอร์
บล๊อกอย่างต่อเนื่อง กลุม่งานอาคารสงูและอาคารขนาดกลางส าหรับโครงการที่พกัอาศยัในเขตเมือง ที่ให้ความไว้วางใจ
ในการเลือกใช้ทัง้ในส่วนสินค้าแผ่นผนงัมวลเบาเสริมเหล็ก พร้อมบริการติดตัง้เพื่อตอบโจทย์ด้านการลดการใช้แรงงาน 
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และลดมลพิษ ฝุ่ น และขยะในโครงการ เช่น โครงการโรงพยาบาลผู้สงูอายบุางขนุเทียน ในสงักดักรุงเทพมหานคร โครงการ
โรงพยาบาลบางโพ โครงการอาคารสกังานตา่ง ๆ เป็นต้น  

3.  การจัดหาและการผลิต  

การจดัหาวตัถดุิบ  
วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตได้แก่ ทราย  ซีเมนต์  ปนูขาว และสารกระจายฟองอากาศ  โดยวตัถดุิบที่ส าคญัเกือบทัง้หมด
ซึ่งได้แก่ ทราย  ซีเมนต์  และปนูขาวสามารถจดัหาได้ในประเทศ  สว่นของสารกระจายฟองอากาศจะต้องน าเข้ามาจาก
ประเทศเยอรมนั และสาธารณรัฐเช็ก  

การผลติ  
โรงงานอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน า้ ที่ผ่านการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 รวมก าลงัการผลิตทัง้หมดจากสามโรงงาน รวมปีละประมาณ 7.2 ล้านตาราง
เมตร ในปีนี ้ทางทีมฝ่ายผลติได้ปรับปรุงกระบวนการผลติแผน่ผนงัมวลเบาเสริมเหลก็ให้มีประสทิธิภาพสงูยิ่งขึน้ 

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต  

ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการจดัการให้มีขัน้ตอนการน าวตัถดุิบกลบัมาใช้ใหม่  ทัง้กระบวนการใช้ซ า้ 
และการน ากลบัมาใช้ใหม่ อีกทัง้มีการน าวตัถดุิบทดแทนมาใช้  ซึ่งมีสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของวตัถดุิบที่ใช้ในการ
ผลิตทัง้หมด  ท าให้บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตมวลเบารายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง “ฉลากเขียว” 
มลูนิธิสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย ส าหรับผลติภณัฑ์วสัดกุ่อผนงั ท่ีผา่นเกณฑ์ตามข้อก าหนด TGL-61-11 

ในส่วนของน า้จากกระบวนการผลิต จะผ่านการบ าบดัก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ และจากการด าเนินกิจการที่ผ่านมา 
บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ยงัจัดกิจกรรมกับชุมชนรอบ ๆ โรงงานเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบั
ชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน  

4.  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

 -ไมม่ี-  

บริษัท อนิทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้บริการด้านการจดัการของเสียและการ
บริการภาคอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยืน  บริษัทยงัคงมุ่งมัน่จะเป็นผู้น าในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยสนบัสนนุ
และเป็นพนัธมิตรด้านความยัง่ยืน สง่มอบความสบายใจและปกป้องช่ือเสียงให้แก่ลกูค้า เพื่อพฒันาขีดความสามารถใน
การให้บริการ จึงได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์และกิจการบางสว่นของธุรกิจท าความสะอาดอตุสาหกรรมในปี 2559-2561 
ท าให้ปัจจบุนั บริษัทสามารถให้บริการครอบคลมุทัง้การบริการจดัการของเสีย และการท าความสะอาดภาคอตุสาหกรรม
แบบใช้เคมี (Chemical Cleaning) และแบบใช้เคร่ืองจักร (Mechanical Cleaning) รองรับความต้องการของลูกค้าใน
หลากหลายอตุสาหกรรม เป็นผู้น าด้านการจดัการของเสยีและการบริการภาคอตุสาหกรรมของประเทศ   
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1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการจดัการของเสยี โดยมีพืน้ท่ีการให้บริการครอบคลมุทัง้ประเทศ และการบริการภาคอตุสาหกรรม 
โดยเฉพาะงานในกลุม่อตุสาหกรรมส ารวจ ขดุเจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ  

อินทรี อีโคไซเคิล มีโรงเตรียมเชือ้เพลงิและวตัถดุิบทดแทน สองโรงงานตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสระบรีุและจงัหวดัชลบรีุ และบริการ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวดัระยอง บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน  ISO14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ  ความปลอดภัยมาตรฐาน 
OHSAS18001:2007  

บริการของอนิทรี อีโคไซเคิล ประกอบด้วย  

1. บริการด้านการจัดการของเสีย : อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม  ครอบคลุม
ภาคอตุสาหกรรมหลากหลาย ทัง้อตุสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์  ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สนิค้า
อปุโภคบริโภค โดยมีระบบการจดัการกากของเสยีที่ครบวงจร เร่ิมตัง้แตก่ารวิเคราะห์กากของเสยีเพื่อเลอืกวิธีการ
จดัการได้อยา่งเหมาะสม ไปจนถึงกระบวนการขนสง่ การปรับสภาพกากของเสยี และการก าจดักากของเสยีด้วย
กระบวนการเผาร่วมในเตาปนูซีเมนต์   

2. บริการภาคอตุสาหกรรม: อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการหลกัเก่ียวกบัการท าความสะอาดอตุสาหกรรมและบริการที่
เก่ียวข้อง โดยมีความเช่ียวชาญในงานท าความสะอาดเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ ส าหรับกลุม่อตุสาหกรรมส ารวจ  ขดุ
เจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า โดยสามารถให้บริการได้ทัง้การท าความ
สะอาดโดยใช้เคมี (Chemical Cleaning) และใช้เคร่ืองจกัรในการท าความสะอาด (Mechanical Cleaning) เช่น 
การท าความสะอาดโดยใช้เคร่ืองฉีดน า้แรงดนัสงู (Ultra-High Pressure Water Jetting)  การขจดัการปนเปือ้น 
(Decontamination) การท าความสะอาดแทงค์ (Tank Cleaning) การเปลี่ยนถ่ายแคทาลิสท์  (Catalyst 
Handling)  เป็นต้น ทัง้นี  ้บริษัทสามารถให้บริการครอบคลมุตัง้แต่การด าเนินงานท าความสะอาด ตลอดจน
จดัการของเสยีที่เกิดขึน้จากการท าความสะอาดได้อยา่งถกูต้องและยัง่ยืน  

2. การตลาดและการแข่งขนั  

ส าหรับบริการด้านการจัดการของเสีย ลูกค้าของอินทรี อีโคไซเคิล เป็นผู้ ประกอบกิจการอุตสาหกรรมชัน้น า เช่น 
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เหล็ก สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล่านัน้ ในฐานะผู้
ก่อก าเนิดของเสียได้ไว้วางใจให้อินทรี อีโคไซเคิล เป็นผู้ ให้บริการจดัการของเสียอย่างยัง่ยืนด้วยกระบวนการที่ปลอดภยั
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามความต้องการของลกูค้า และถูกต้องตามกฎหมาย  เป้าหมายของบริษัทคือการสร้าง
ความแตกตา่งให้กบัลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสิง่แวดล้อมในสว่นของการแขง่ขนัทางการตลาด กลุม่ลกูค้าของบริษัท สว่น
ใหญ่เป็นลกูค้าที่ใส่ใจและให้ความส าคญักับการจัดการของเสียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และลดการฝังกลบ ดงันัน้ 
อินทรี อีโคไซเคิล จึงเป็นพนัธมิตรกบัลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อสง่มอบ “ความสบายใจ” และความไว้วางใจในด้านการ
จดัการสิง่แวดล้อม ตลอดจนการปกป้องช่ือเสยีงของลกูค้า  

ลูกค้าหลักในกลุ่มบริการภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจ และขุดเจาะน า้มันและก๊าซธรรมชาติ 
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้บริการท าความสะอาดเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่ง  ๆ  ตลอดอายกุารด าเนินงาน 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ตัง้แตช่่วงติดตัง้ก่อนด าเนินการ ซอ่มแซมระหวา่งด าเนินการ จนถึงช่วงรือ้ถอนเมื่อเลกิด าเนินการ  โดยเป้าหมายของบริษัท
คือ การเป็นผู้น าด้านการให้บริการภาคอตุสาหกรรม ที่สามารถให้บริการได้อย่างหลากหลายครอบคลมุด้วยทีมงานที่มี
ความช านาญและประสบการณ์ ภายใต้การด าเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม  รวมทัง้การ
จดัการของเสยีที่เกิดขึน้จากการท าความสะอาดอยา่งยัง่ยืนและถกูต้องตามกฎหมาย   

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ  

อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมัน่ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแนวทางระบบมาตรฐานการ
จดัการด้านคณุภาพ ด้านสิง่แวดล้อม และด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยได้รับรางวลัต่าง ๆ  ในปี 2562 เพื่อเป็น
เคร่ืองยืนยันมาตรฐานการด าเนินกิจการอย่างมืออาชีพ โดยโรงเตรียมเชือ้เพลิงทดแทน  จังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัล
โครงการยกระดบัผู้ประกอบการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรมระดบัสงูสดุ คือ ระดบัเหรียญทอง พลสั และจังหวดั
ชลบรีุ ได้รับรางวลั ระดบัเหรียญทอง จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3.1  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

อินทรี อีโคไซเคิล ด าเนินงานตามแนวทางที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและควบคมุการด าเนินงานอยา่งมปีระสทิธิภาพ เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการตรวจประเมินและรับรองรางวลัอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี ้ทัง้สองโรงเตรียมเชือ้เพลิงยังได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous แสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาชุมชนและสร้างจิตส านึกให้มีความรู้ความเข้าใจและใส่ใจต่อ
สิง่แวดล้อม รวมทัง้สง่เสริมให้มีการบริหารจดัการขยะอยา่งถกูต้อง ลดผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน   

บริษัทมีความตระหนกัวา่ความรับผิดชอบของบริษัท นอกเหนอืจากการจดัการของเสียให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการแล้ว ยงั
รวมถึงการปกป้องช่ือเสียงของลูกค้าด้วย โดยในปีนีบ้ริษัทได้เข้าร่วมโครงการพฒันาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
ระดบั 5 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

- ไมม่ี -  

บริษัท อนิทรี ดจิิตอล จ ากดั  

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อตัง้เมื่อปี 2556 โดยให้บริการครบวงจร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทัง้ภายในประเทศรวมถึง
ตา่งประเทศ อาทิ บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่  บริษัท สยาม ซิตีซ้ีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั บริษัท สยาม ซิตี ้
ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั, และบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั  
 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

ปัจจุบนั บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ได้กลายเป็นส านกังานระดบัภมูิภาคที่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและให้บริการเสมือน
เป็นคูค่ิดให้กบับริษัทตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงทัง้หมดทัง้ในและนอกประเทศ รวมถึงคูค้่าในการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพืน้ฐานและความปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบและพฒันา
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ใช้ในองค์กร และการน าการวิเคราะห์ฐานข้อมลู เพื่อการตดัสนิใจอย่างแมน่ย า และการปรับปรุงประสทิธิภาพ การท างาน
ผ่านระบบการท างานอตัโนมตัิ เพื่อท าให้กลุม่บริษัทสามารถสร้างความแตกตา่งในด้านการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแขง่ขนัในกลุม่อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์และธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง  

 2.  การตลาดและการแข่งขนั  

บริษัทมุ่งเน้นการเป็นพนัธมิตรที่น่าเช่ือถือและไว้วางใจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเช่ือมต่อการด าเนิน
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงเช่ือมต่อกับลกูค้าและคู่ค้าเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์ ความมุ่งหวงัของบริษัทคือการเพิ่ม
ศกัยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน รวมไปถึงสร้างความแตกตา่งและความได้เปรียบในการแขง่ขนัให้กบักลุม่บริษัท
ในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง ด้วยแนวทางตอ่ไปนี ้  

•  เป็นเลิศในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งครบวงจร ด้วยคณุภาพและมาตรฐานท่ีสงู 

 •  สร้างองค์กรอจัฉริยะที่มีการขบัเคลื่อนจากภายในด้วยการน าระบบที่เป็นการเช่ือมตอ่ถึงกนัทัง้หมดตัง้แต่ต้นทาง
ถึงปลายทางมาให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สดุ และเสริมสร้างประสทิธิภาพให้แก่ผู้ใช้บริการ  

•  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง บริษัทจะเสริมสร้างพลงัจากทรัพย์สนิทางปัญญาของ
กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ในการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยกระบวนการท างานที่ดีที่สดุ เพื่อ
การพฒันาในอนาคตอยา่งยัง่ยืน  

•  เป็นศนูย์กลางระดบัภมูิภาคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้ท าการปรับตวัและเสริมสร้างศกัยภาพของ
บคุลากรและองค์กร 

•  เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เข้าใจอย่างลกึซึง้ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้
งานเพื่อให้เหมาสมกนัมากที่สดุกบับริษัทในกลุม่และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อช่วยเพิ่มความ สามารถทางการแขง่ขนัและ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม ่ๆ ให้กบัผู้ใช้บริการ 

3.  กระบวนการจัดหาและการผลติ  

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด ได้ท าการคดัเลือกระบบ ซึ่งหมายรวมถึงผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยระบบที่จะ
น ามาออกแบบและพฒันาใช้งานในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงทัง้หมดนัน้ ต้องสามารถตอบโจทย์ของความต้องการ
ในอนาคตและรองรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ บริษัทได้ท าการออกแบบและพฒันาระบบโดยบุคลากรส่วนใหญ่ของบริษัท 
ร่วมกบับริษัทคู่ค้าที่เป็นเจ้าของระบบและผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์นัน้  ๆ  โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้หมดได้ท าการติด
ตัง้อยูใ่นระบบปฏิบตัิการคลาวด์ทัง้ที่เป็นของสว่นตวัและสว่นรวม  

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

การให้บริการของบริษัทไมไ่ด้ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

 -ไมม่ี-  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากัด  

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากัด ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบนัเป็นองค์กรการค้าชัน้น าในภูมิภาค บริษัทท า
การค้าและสง่มอบผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกบัปนูซีเมนต์และเชือ้เพลิงแบบครบวงจรในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก  และภมูิภาค
อื่น ๆ ตามความต้องการของตลาด เป้าหมายหลกัของบริษัทคือ ความมุง่มัน่ท่ีจะสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์ 
นครหลวงทัง้ในและต่างประเทศ โดยการขนส่งวตัถุดิบทางทะเลไม่ว่าจะเป็นสินค้าน าเข้าหรือส่งออก ในขณะเดียวกนั 
บริษัทได้เพิ่มการสร้างรากฐานอนัมัน่คงทางธุรกิจกบัผู้ขาย และลกูค้าในภมูิภาค  

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

บริษัทยังคงให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกของบริษัท 
ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) เป็นอนัดบัแรก บริษัทยงัคงด าเนินธุรกิจซึง่ครอบคลมุผลติภณัฑ์ที่เก่ียวกับ ปนูซีเมนต์ 
เชือ้เพลิง และจดัหาเรือเพื่อการขนส่งทางทะเล เพื่อเพิ่มฐานธุรกิจที่มัน่คง ในปี 2562 บริษัทขยายฐานลกูค้าและโรงงาน
ผู้ผลติ รวมถึงเปิดช่องทางการค้ากับ บคุคลภายนอกมากขึน้ 

2. การตลาดและการแข่งขนั  

ในทกุ ๆ ปี บริษัทพบกบัการเปลี่ยนแปลง ซึ่งน ามาด้วยความท้าทายและโอกาส ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้บริษัทเข้าใจ
และปรับตวัได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่บริษัทรอบข้างในภมูิภาคมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ความ
ท้าทายและโอกาสที่เข้ามานัน้ถกูผลกัดนัด้วยปัญหาด้านภมูิศาสตร์การเมือง อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และประเทศจีน สถานการณ์ตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึน้ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ความผันผวนของอัตราการ 
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ทัง้หมดนี ้ร่วมสร้างให้เกิดความผกผนัขึน้ในภมูิภาคโดยรอบ การปรับตัวของธุรกิจจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะบริษัทต้องเดินผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างฉบัพลนั ดงันัน้ บริษัทจึงมีการขยาย
ธุรกิจในวงกว้างเพื่อไมใ่ห้พบความเสีย่งมากมายที่อาจเกิดขึน้จากบางประเทศหรือบางปัจจัย 

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ  

รูปแบบการค้าของบริษัทด้านการซือ้และการขายของบริษัทนัน้ ผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอปุทานใน
ภมูิภาค การเลอืกคูค้่าที่มีความนา่เช่ือถือ จึงเป็นสิง่จ าเป็นในภาวะที่บริษัทจ าต้องประสบกบัความผนัผวนของธุรกิจตามที่
กลา่วไว้ข้างต้น ทัง้นี ้เพื่อลดความเสี่ยงและด าเนินตามนโยบายของบริษัทอย่างเข้มงวด ปลายทางของธุรกิจสง่ออกจึงมี
การกระจายตวัในวงกว้าง รวมถึงเครือข่ายของผู้ ให้บริการและผู้ขายก็มีการขยายตวัมากขึน้เช่นกนั ยิ่งไปกว่านัน้ในปีนี ้
บริษัทมุ่งเน้นการค้าวตัถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ตะกรันเตาถลงุเหล็ก (GBFS) เถ้าลอย (FLY ASH) และวตัถุ
เหลอืใช้อื่น ๆ  

3.1  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 
-ไมม่ี-  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  
-ไมม่ี-  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในภมิูภาค 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากดั 

หลงัจากควบรวมกิจการกบับริษัท ซีเม็กซีเมนต์ บงักลาเทศ จ ากดั ในเดือนกรกฎาคม 2559 ก็ได้มีการจดัตัง้บริษัท สยาม 

ซิตี ้ซเีมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั (SCCBD) ขึน้ในฐานะบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง โดยมีโรงงานบดปนูซเีมนต์

ที่มีก าลงัการผลติขนาด 0.5 ล้านตนัตอ่ปี 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม (Portland Composite Cement - PCC) เป็นผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ 
(บงักลาเทศ) จ ากดั โดยมีสดัสว่นยอดขายเฉลี่ยถึงร้อยละ 95 ของยอดขายทัง้หมดตอ่ปี ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมใช้วตัุ
ดิบที่เป็นผงตะกรันจากเตาหลอม หินปนู และวัสดจุ าพวกปอซโซลาน เช่น เถ้าลอย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระยะยาว 
และลดสดัสว่นการผสมของปนูเม็ดลง เพื่อลดต้นทนุการผลติ รวมทัง้ยงัลดการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึน้
จากกระบวนการผลิตด้วย การใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีส่วนผสมของปูนเม็ดในอัตราที่สูง (ประมาณร้อยละ 95) 
สว่นมากจะจ ากดัอยูเ่ฉพาะในโครงการของรัฐบาลและโครงการสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  

บริษัทได้พยายามที่จะส่งออกปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์พอซโซลานิก (Portland Pozzolanic Cement-PPC) ไปยังภาค
ตะวนัออกของอินเดีย ในการนี ้บริษัทได้รับใบอนุญาตในการส่งออกจากส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศ
อินเดีย (Bureau of Indian Standards-BIS) และใบอนญุาตอื่น ๆ ที่จ าเป็น จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของ
รัฐบาลบงักลาเทศ (Government of Bangladesh-GoB) 

2. การตลาดและการแข่งขนั 

ปี 2562 เป็นปีที่บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั ได้ยกระดบัของธุรกิจขึน้ไปอีกขัน้ ในด้านปริมาณยอดขาย
และการท าให้ปนูอินทรีเป็นสินค้าระดบัพรีเมี่ยม ในขณะที่บริษัทมีความมัน่ใจวา่จะสามารถใช้ก าลงัการผลิตที่มีอยูใ่ห้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ด้วยการสร้างยอดขายที่สงูขึน้ แต่บริษัทยงัคงต้องปรับโครงสร้างของสดัสว่นการขายผลิตภณัฑ์ประเภท
ต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดผลก าไรที่ดีขึน้ ผลของการด าเนินการนีท้ าให้ภาคการขายของบริษัทเติบโตสงูกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันยังเกิดประโยชน์สูงสดุแก่องค์ด้วย บริษัทยังคงยึดถือแนวทางในการส่งมอบผลิตภณัฑ์
ปนูซีเมนต์ปนูซีเมนต์ที่มีคณุภาพดีเยี่ยมให้กบัตลาดบงักลาเทศ ซึง่ถือวา่เป็นสว่นส าคญัในการช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่
ดีให้กับตราสินค้า โครงการต่าง ๆ ที่มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และช่วยเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในตลาดที่
ด าเนินการผ่านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ของคู่ค้า รวมทัง้งานกิจกรรมทางด้านการตลาดกับกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ เช่น วิศวกรและช่างปนู ที่มีการด าเนินการอยา่งมุง่เน้นและเฉพาะเจาะจงไปท่ีกลุม่เป้าหมายได้ช่วย
เสริมสร้างให้อินทรีเป็นตราผลติภณัฑ์ที่แข็งแกร่งและดีเยี่ยมในตลาดปนูซีเมนต์ของบงักลาเทศ 

การขยายก าลงัการผลติในช่วงปลายปี 2561 และตลอดปี 2562 ของคูแ่ขง่ที่ส าคญัหลายราย ตลอดจนการเข้ามาในตลาด
ของผู้ผลติรายใหม ่Bengal Cement ได้ท าให้การแขง่ขนัในตลาดทวีความเข้มข้นมากขึน้ไปถึงระดบัท่ีสงูมาก ซึง่มีผลท าให้
ราคาปนูซีเมนต์ในตลาดทรุดต ่าลง บีบคัน้ให้ผลตา่งก าไรของผู้ผลติเหลอืเพียงเลก็น้อย ผู้ผลติปนูซีเมนต์รายใหญ่หลายราย
ซึง่เป็นผู้ประกอบการท่ีมีธุรกิจในเครือขา่ยมากมายได้สร้างความกดดนัในการแขง่ขนัอยา่งรุนแรงอยูต่ลอดเวลากบัคู่แข่งที่
เป็นบริษัทข้ามชาติ ด้วยความได้เปรียบของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่า จึงท าให้สว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัทข้ามชาติ
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ตา่ง ๆ ลดลงเหลอืเพียงไมถ่ึงร้อยละ 20 ในปัจจบุนัผู้ผลติปนูซีเมนต์รายใหญ่สบิอนัดับแรกในบงักลาเทศเป็นบริษัทท้องถ่ิน
เจ็ดราย และอีกสามรายเป็นบริษัทข้ามชาติ 

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ของบงักลาเทศมีขนาดประมาณ 34 ล้านตนัตอ่ปี โดยมีอตัราการเจริญเติบโตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
10 ต่อปี ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยกาใช้ปูนซีเมนต์อยู่ที่ประมาณ 200 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่ายงัต ่ามากเมื่อ
เปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียใต้ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตได้ในอนาคตวา่ประเทศนี  ้ยงัแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมากมายของโครงการสาธารณปูโภคตา่ง ๆ อย่างตอ่เนื่อง เช่น  สะพาน Padma รถไฟในเขต
เมืองหลวง และทางดว่นยกระดบั ซึง่เป็นหนึง่ในลกูค้าของอินทรีซีเมนต์ บงักลาเทศ บริษัทได้วางแผนท่ีจะมีสว่นร่วมในการ
เจริญเติบโตครัง้ส าคญันี ้ด้วยการขยายก าลงัการผลติจาก 0.5 ล้านตนั เป็น 1.3 ล้านตนัตอ่ปี ภายในปี 2563 

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ 

โรงงานขนาด 13 เอเคอร์ ของอินทรีซีเมนต์ บงักลาเทศ ที่ตัง้อยู่ Narayanganj ซึง่หา่งไปทางใต้ของกรุงดากา 34 กิโลเมตร 
ใช้วตัถดุิบทัง้หมดยกเว้นเถ้าลอย (PFA) ที่ด าเนินการจัดหาผ่านทางบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั โดยส าหรับ
เถ้าลอยได้จดัหามาจากประเทศอินเดีย สนิค้าที่ผลติได้จะถกูจดัสง่ไปยงัให้ลกูค้าโดยทางถนนและทางน า้ในสดัสว่นร้อยละ 
73 และร้อยละ 27 ตามล าดบั เมื่อพิจารณาจากการปรับขึน้ของราคาปนูเม็ดและวตัถดุิบอื่น ๆ อินทรีซีเมนต์ บงักลาเทศจึง
ได้ริเร่ิมน าแนวคิดทางด้านการจัดซือ้จัดหาที่ชาญฉลาดมาด าเนินการ เพื่อพฒันาแหล่งวตัถุดิบที่มีความส าคญัใหม่ ๆ 
อยา่งตอ่เนื่อง ร่วมกบัความเช่ียวชาญในการสรรหาเพื่อให้ได้วตัถุดุิบที่มีคณุภาพในราคาที่สามารถแขง่ขนัได้ของทางบริษัท 
สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั 

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั ให้ความเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศไทยและนโยบายของ
บริษัททางด้านสิ่งแวดล้อม สขุอนามยั และความปลอดภยั โดยยึดมัน่ในเง่ือนไขของการท าให้เกิดอนัตรายต่อคนและ
สิง่แวดล้อมต้องเป็นศนูย์ และด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมตา่ง ๆ ให้เกิดขึน้ภายในชมุชน  

บริษัทได้สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีให้เกิดกบัชมุชนผา่นโครงการกิจกรรมเพื่อสงัคมตา่ง ๆ  เช่น การจดัคา่ยสาธารณสขุและแจก
ยาให้กบัชมุชนโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย และการอ านวยความสะดวกในการจดัหาอปุกรณ์ผลติน า้ดื่มสะอาดให้กบัชมุชน   

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

       -ไมม่ี-  

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั เป็นบริษัทปนูซีเมนต์ชัน้น าของศรีลงกาและเป็นผู้ผลิตปนูซีเมนต์ตรา Santha ซึ่ง
น าไปใช้ในการก่อสร้างบ้านพกัที่อยู่อาศยักว่าหนึ่งในสามของประเทศ และมีสว่นแบ่งทางการตลาดมากที่สดุคือ ร้อยละ 
33 หรือประมาณร้อยละ 75  จากรายได้ของบริษัททัง้หมด ซึ่งได้มาจากตลาดค้าปลีก โดยปี 2562 ตลาดปนูถงุได้ถดถอย
ลงไปมากกวา่ร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา สาเหตสุว่นใหญ่มาจากความต้องการใช้ที่ลดลง ซึง่เป็นผลกระทบ
มาจากฤดูฝนที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลและมีปริมาณฝนมากเกินความคาดหมาย อุบัติภัยฉุกเฉินระดับชาติ รวมทัง้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ ไม่แน่นอนของประเทศ ท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความต้องการใช้
ปูนซีเมนต์ให้ลดต ่าลง ในขณะที่ตลาดปูนผงในปี 2562 ได้ลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นไปใน
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางเดียวกันกับความล่าช้าที่เกิดขึน้กับโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของตลาดศรีลงักา ในส่วนของธุรกิจการค้า
ระหว่างปูนอินทรีกับลกูค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ยงัคงมีผลประกอบการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม ซึ่งยงัประสบ
ความส าเร็จในการท ายอดขายเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องกบัลกูค้าโดยเฉพาะที่เป็นรายหลกั  ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์และบริการให้ดียิ่งขึน้ 

ยอดขายปนูซีเมนต์โดยรวมของอินทรีซีเมนต์ ลงักา ถดถอยลงไปประมาณร้อยละ 9 ในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่แล้ว 
โดยรวมแล้วตลาดปูนซีเมนต์ทัง้หมดของศรีลงักาคาดว่าจะมีการเจริญเติบโตอยู่ที่เพียงร้อยละ 5 ในขณะที่ทางบริษัท 
คาดหวงัให้ยอดขายมีปริมาณการขยายตวัอยู่ที่ ร้อยละ 10 ในปี 2563 อินทรีซีเมนต์ ลงักา มีผลก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบีย้จ่ายและคา่ใช้จ่ายทางการเงิน คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) ดีขึน้มาร้อยละ 14 ใน
ปี 2562 อยูท่ี่ 3.5 พนัล้านรูปีศรีลงักาเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561  

ในปี 2562 ธุรกิจของอินทรี อีโคไซเคิล ลงักา มุ่งเน้นไปที่กลยทุธ์ในการเป็นผู้ ให้บริการครบวงจรที่สามารถสนองตอบทุก
ความต้องการ รวมทัง้การบริหารจดัการกากของเสียแบบไม่ใช้เตาเผา และการจดัเตรียมสถานที่ส าหรับด าเนินการกู้คืน
วสัดทุี่ยงัมีคณุค่าต่าง ๆ ที่ปะปนมากบักากของเสียของลกูค้าอินทรี อีโคไซเคิล ลงักา ได้ร่วมมือกบับริษัทข้ามชาติชัน้น า
แห่งหนึ่ง เพื่อจัดตัง้หน่วยงานและสถานที่เพื่อใช้ในการกู้คืนทรัพยากร จากกากของเสียแห่งแรกของประเทศเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ตามหลกัการทางธุรกิจของการจดัการเศรษฐกิจแบบหมนุเวียน 

อินทรีซีเมนต์ ลงักา ผลติปนูซีเมนต์ได้ 3.5 ล้านตนัตอ่ปี บริษัทได้ปรับขยายก าลงัการผลติเมื่อเร็ว ๆ นี ้ด้วยการสร้างโรงบด 
ปนูซีเมนต์แหง่ใหมท่ี่มีก าลงัการผลติขนาด 0.4 ล้านตนัตอ่ปี ขึน้ท่ี Galle และได้จดัสร้างหนว่ยผลติอินทรีคอนกรีตส าเร็จรูป
ขึน้ที่เขต Peliyagoda ด้วย นอกจากนี ้ ้อินทรีซีเมนต์ ลงักา ยงัมีสถานีคลงัสินค้าเพื่อรองรับปนูซีเมนต์น าเข้าขนาดความจุุ 
800,000 เมตริกตนัตอ่ปีที่ กรุงโคลมัโบอีกด้วย 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

อินทรีซีเมนต์ ลงักา มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกลยุทธ์ด้านการมุ่งเน้นไปที่  
กระบวนการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และการใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าร่วมกับความเช่ียวชาญที่มีอยูใ่นการ
ลดปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากขัน้ตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตของบริษัท ซึ่งได้เร่ิมสง่ผลที่น่า
พงึพอใจขึน้มาแล้ว  

บริษัทยงัคงให้การสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการใช้งานกลุม่ผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ผสมที่มีคณุภาพชัน้เยี่ยม ซึง่ต้องให้ความ
ใส่ใจต่อเง่ือนไขของตลาดที่ก าลงัเปลี่ยนไป ตลอดจนความมุ่งหวงัที่จะปรับปรุงให้ผลิตภณัฑ์ของอินทรี ซีเมนต์ ลงักา มี
ความยัง่ยืนและลดร่องรอยที่จะท าให้เกิดผลกระทบขึน้ในอนาคต เราเป็นผู้น าของปนูซีเมนต์ผสมท่่ีมีตะกรันเหล็กเป็นตวั
แปรในสว่นผสมหลายรููปแบบ ซึ่งถือเป็นสดุยอดของผลิตภณัฑ์ที่เกิดจากการวิจยันานหลายปี ที่รวมเอาความเช่ียวชาญ
ของท้องถ่ินกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มของผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ผสมแบบใหม่นีผ้ลิตขึน้มาจากผลิตภณัฑ์ร่วมที่ เกิดขึน้จากกระบวนการทาง
อตุสาหกรรม และได้ถกูออกแบบให้ช่วยสง่เสริมการพฒันาอย่างยัง่ยืนและการปฏิบตัิที่เป็นเลิศส าหรับการก่อสร้างที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ทัว่ประเทศ ปูนซีเมนต์ผสมตะกรันเหล็กประเภทต่าง ๆ ถูกผลิตขึน้มาให้เหมาะส าหรับงาน
ก่อสร้างในพืน้ที่ทุรกันดารตามแนวชายฝ่ังทะเล ถนนแพ และงานฐานราก รวมทัง้งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดความคงทน และได้รับผลงานท่ียัง่ยืนจากงานก่อสร้างต่าง ๆ 
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2. การตลาดและการแข่งขัน 

อินทรีซีเมนต์ ลงักา ประสบความส าเร็จในการโน้มน้าวให้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานภายในประเทศ เพื่อให้สามารถปรับ
เพิ่มราคาขายได้อีกร้อยละ 5 ส าหรับผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ ผสมของบริษัท 

ในธุรกิจปนูซีเมนต์ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั และบริษัท โตเกียว ซีเมนต์ จ ากดั ยงัคงมีสว่นแบง่ทางการตลาด
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 ในขณะที่ Ultratech Singha Cement (Penna Cement India) และผู้น าเข้าปูนซีเมนต์ถุงราย 
อื่น ๆ มีสว่นแบ่งทางการตลาดรวมกนัร้อยละ 35 ในสว่นที่เหลือ ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขนัสงูมากในตลาด
ปนูซีเมนต์ของศรีลงักา ยิ่งไปกวา่นัน้ ปนูซีเมนต์ถงุน าเข้าที่มีคณุภาพต ่าและราคาถกู ยงัได้ท าลายและกินตลาดในสว่นของ
ปนูซีเมนต์ระดบัพรีเมียมด้วย ดงันัน้ อินทรีซีเมนต์ ลงักา จึงมีแผนงานท่ีจะขยายสว่นแบง่ทางการตลาดเพิ่มขึน้จากร้อยละ 
33 เป็นร้อยละ 36 ให้ได้ ภายในปี 2563  

การรุกตลาดเข้าไปในธุรกิจคอนกรีตส าเร็จรูป 
การรุกเข้าไปในตลาดคอนกรีตชนิดพิเศษโดยผ่านทางธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์
คอนกรีตที่สามารถควบคมุอณุภมูิได้ ซึง่สว่นใหญ่จะเหมาะส าหรับงานเสาเข็ม งานเสาโครงสร้าง รวมทัง้การเสาะแสวงหา
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในพืน้ที่ของหน่วยผลิตที่สามารถให้บริการได้ ช่วยให้หน่วยผลิตที่ตั ง้ขึน้มาใหม่ประสบ
ความส าเร็จในการท ายอดผลติคอนกรีตผสมเสร็จได้ปริมาณมากถึง 46,000 ลกูบาศ์กเมตร 

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต 

ในสว่นของหว่งโซอ่ปุทานและการจดัสง่ ยงัคงมุง่เน้นไปท่ีการปฏิบตัิงานท่ีมีความคลอ่งตวัและรวมเร็ว บริษัทได้จดัตัง้ศนูย์
การจดัสง่เร่งดว่น (Express Logistics Centers - ELC) อีกสามแหง่ในปีนีท้ี ่Kadawatha Piliyandala และ Nuwara Eliya 
เพื่อเช่ือมต่อพืน้ที่บริเวณสว่นกลางกับเครือข่ายทางหลวงของจงัหวดัทางภาคตะวนัตกของศรีลงักา ด้วยบริการของศนูย์
การจดัสง่เร่งด่วนนี ้อินทรีซีเมนต์ ลงักา มุ่งหวงัที่จะน าเสนอผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์ของบริษัทให้ไปใกล้กบัตลาดปลายทาง
ของลกูค้ามากที่สดุ และลดรอบของเวลาการจัดส่งให้น้อยที่สดุ  เพื่อให้ตวัแทนจ าหน่ายและลกูค้าของเราปรับปรุงการ
กระจายสนิค้าให้ไปถึงผู้ใช้ได้ดีขึน้    

กองเรือขนสง่ได้ถกูปรับปรุงให้มีเรือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการติดตามเรือที่อยู่ใน
เส้นทางเดินเรือเพื่อให้มัน่ใจในประสทิธิภาพสงูสดุ 

นอกจากนีย้ังมีการปรับปรุงระบบการขนส่งระหว่างเรือสู่เรือที่ใช้ในการจัดส่งปูนเม็ดจาก Trincomalee ไปยังโรงงาน
ปนูซีเมนต์ Ruhunu ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อลดความจ าเป็นในการขนสง่ทางถนน ในการนีไ้ด้มีการเปิดใช้งานท่า
ทอดสมอนอกชายฝ่ัง Galle เพื่อด าเนินการขนสง่สินค้าระหว่างเรือใหญ่กบัเรือโป๊ะ เป็นที่คาดหมายว่าความพยายามใน
การปรับปรุงการท างานทัง้หมดนีจ้ะช่วยลดคา่ใช้จ่ายโดยรวมของอินทรซีเมนต์ ลงักา ได้อยา่งมีนยัส าคญั ตลอดจนช่วยลด
การปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในระยะที่สองที่ก าหนดไว้ในอนาคต ในขณะเดียวกนัยังลดอบุตัิเหตุบุนท้องถนน
อีกด้วย 

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการะบวนการผลิต 

ด้วยธรรมชาติทางธุรกิจของอินทรีซีเมนต์ ลงักา ที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางภมูิอากาศ จะมี
ผลกระทบกับการด าเนินงานของบริษัท ลูกค้าและระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างมีนัยส าคญั ซึ่งในทางกลบักันจะมีผลต่อ
ความสามารถในการท างานตามแผนกลยทุธท่ีวางไว้ และในท้ายที่สดุจะกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ในปัจจุบนันี ้อินทรีซีเมนต์ ลงักา ได้ร่วมกบักลุ่มบริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงที่ร่วมด าเนินงานเพื่อร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย 
ของการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และรูปแบบการด าเนินการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อย
ที่สดุ 

การด าเนินธุรกิจของอินทรีซีเมนต์ ลงักา ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภมูิอากาศจึงถูกูมองว่ามีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งในทางกลบักนัจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานโดยรวมและ
ความสามารถในการท าก าไร เช่น มาตรการที่มีประสิทธิภาพต่าง ๆ ได้ถูกน ามาปฏิบตัิด้วยการก าหนดให้มีคณะท างาน
เร่ืองสิ่งแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพมาดููแลโรงงานผลิตที่ตัง้อยู่ในแต่ละพืน้ที่  โดยท าการตรวจสอบและรายงานผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัดหลัก ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้ยังต้องมีการขอใบอนุญาตเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบันป้องกันสิ่งแวดล้อมทาง ทะเล (Marine Environment Protection Authority - MEPA) 
องค์กรวิจยัด้านการก่อสร้างแหง่ชาติ (National Building Research Organization - NBRO) และอกีสองถึงสามหนว่ยงาน
ก่อนทีจ่ะเร่ิมขบวนการท างานของโรงงานปนูอินทรีทกุแห่ง 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

       -ไมม่ี-  

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 

หลงัจากการก่อตัง้บริษัทฯ ปี 2537 บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั ได้กลายเป็นหนึง่ในบริษัทผู้ผลติปนูซีเมนต์
และบริหารจดัการกากของเสยีชัน้น าในภาคใต้ของเวียดนาม บริษัทมีความภาคภมูิใจเป็นอยา่งมากที่ผลติภณัฑ์ของบริษัท
ได้ถกูน ามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารและงานสาธารณปูโภคต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นหลายโครงการเช่นเดียวกบัโครงการ
พัฒนาบ้านพักอาศัยและอาคารด้านพานิชย์กรรมอีกนับไม่ถ้วนในทั่วทัง้ภาคใต้ของเวียดนาม ช่วยให้เกิดการพฒันา
เศรษฐกิจสงัคมและสิง่แวดล้อมของประเทศ 

อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม มีพนกังานกวา่ 1,100 คน โดยท างานกระจายอยู่ในโรงงานผลติปนูซีเมนต์ห้าแห่ง โดยมีก าลงัการ
ผลิตปนูซีเมนต์รวมทัง้สิน้ 6.1 ล้านตนั สามารถตอบสนองความต้องการได้เกือบร้อยละ 9 ของตลาดปนูซีเมนต์ทัง้หมดใน
เวียดนามที่คาดวา่มีมลูคา่รวมทัง้สิน้ 70 ล้านตนัตอ่ปี 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ผลิตภณัฑ์และบริการดัง้เดิมของบริษัท 

• ปูนซีเมนต์อินทรี (INSEE Cement) 

บริษัทจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ปนูอินทรีซีเมนต์หลากหลายชนิด ซึง่รวมทัง้ปนูซีเมนต์ที่ใช้ส าหรับงานบ้านพกัอาศยั
ทัว่ไป ส าหรับงานอตุสาหกรรม และโครงการสาธารณปูโภคตา่ง ๆ ด้วย ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงูและบริการท่ีใส่
ใจท าให้อินทรีซเีมนต์เวยีดนามมคีวามภาคภมูใิจและท าให้ลกูค้าของบริษัท มีความมัน่ใจในการเลอืกพนัธมิตร
ทางธุรกิจท่่ีถกูต้อง 

ส าหรับตลาดอุตสาหกรรม บริษัทได้น าเสนอการตอบสนองทกุความต้องการด้วยผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์ประเภท
ต่าง ๆ เช่น การหล่อส าเร็จรูป การใช้งานคอนกรีตประเภทต่าง ๆ และในบางโครงการสาธารณูปโภคที่มีความ
ต้องการพิเศษเฉพาะกิจ 
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ในปี 2562 อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม ได้ขยายตัวไปในตลาดปูนซีเมนต์ถุงในหลายภูมิภาคโดยได้จดัจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์ถงุไปยงัตลาดทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ ส่วนหนึ่งของกลยทุธ์บริษัทในการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ลาวิลลา่ เอ็กซ์ตร้า (LavillaXtra) โดยเป็นปูนซีเมนต์คอมโพสิต 
(CC40) รุ่นแรก 

• อินทรี อีโคไซเคิล (INSEE Ecocycle) 

บริษัทได้ให้บริการและความมัน่ใจกบัลกูค้า มากว่า 15 ปี ด้วยการน าเสนอนวตักรรมการบริการ เพื่อตอบสนอง
ทกุความต้องการของลกูค้าในการบริหารจดัการกากของเสยีอตุสาหกรรม และไมท่ าลายสิง่แวดล้อมโดยการเผา
ร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-processing) ซึ่งเป็นกรรมวิธีในการก าจดักากของเสียอย่างครบถ้วนและยัง่ยืน
ที่สุด  โดยไม่มีกากของเสียเหลือออกมาท่่ีจะต้องท าการฝังกลบและยังช่ วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ อีกด้วย 

• ดรายมิกซ์ (Drymix) 
ดรายมิกซ์ได้ประสบความส าเร็จในการแนะน าเข้าสู่ตลาดเวียดนามในปี 2561 ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ปนูซีเมนต์ส าหรับงานตกแตง่แบบครบชดุให้กบัลกูค้าดรายมิกซ์เวียดนาม ได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์สามรายการในปี 
2562 คืออินทรี วอลล์ สปีด (INSEE Wall Speed) อินทรี ไทล์ฟิกส์พลสั (INSEE TileFix Plus) ในเดือนมีนาคม 
และอินทรี ไทล์ เกร๊า นาโน (INSEE Tile Grout NANO) ในเดือนมิถนุายน นอกจากนีก้ารพฒันาผลิตภณัฑ์ไทล์
เกร๊ารุ่นใหม่ก าลงัก้าวหน้าไปเร่ือย  ๆ  เพื่อที่จะกระจายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเวียดนามออกไปให้มากขึน้ ในปีนี ้
ตลาดของดรายมิกซ์ได้ขยายตวัออกไปนอกเขตพืน้ที่ 9 เมืองหลกัทางตะวนัออกพืน้ที่แม่น า้โขงทางตอนใต้ของ
เวียดนามและนครโฮจิมินห์ 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ตลาดปนูซีเมนต์เวียดนามได้ประสบกบัการเจริญเติบโตในระดบัปานกลางที่ร้อยละ 1 ในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปีที่แล้ว โดยมีสาเหตสุว่นใหญ่มาจากการระงับการออกใบอนญุาตก่อสร้างชัว่คราวในนครโฮจิมินห์ ซึ่งมีสัดสว่นการ
ใช้ปนูซีเมนต์มากกว่าร้อยละ 30 ตลาดอื่น ๆ ส าหรับทางตอนใต้ของเวียดนามยงัคงมีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง
จากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 4 อตุสาหกรรมการก่อสร้างของเวียดนามได้รับแรงหนนุจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึน้ 
แนวโน้มการขยายตวัของสงัคมเมือง และการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศอยา่งมีนยัส าคญั ซึง่เป็นปัจจยัในการชว่ย
ผลกัดนัความต้องการด้านอตุสาหกรรมและโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานต่าง ๆ 

ในขณะเดียวกนัประชาชนทัว่ไปให้ความนิยมต่อวสัดกุ่อสร้างที่มีความคงทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึน้
เร่ือย ๆ หลงัจากเวียดนามมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบในเชิงลบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภมูิอากาศ 

3.    กระบวนการจัดหาและการผลิต 

การจัดซือ้จัดหาอย่างชาญฉลาด 

ในปี 2562 ฝ่ายจดัซือ้จดัหาได้มีโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งให้ความใสใ่จต่อการบริหารจดัการหมวดหมู่และการจดัซือ้ 
จดัหาอยา่งเป็นเลิศ ที่จะท าให้มัน่ใจได้วา่มีการใช้กลยทุธ์ที่สอดคล้องกนัในระยะ 1-5 ปี ส าหรับการใช้ผลติภณัฑ์และ 
บริการตา่ง ๆ ที่ให้คณุคา่สงูสดุโดยที่มีต้นทนุท่ีท้าทายความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง 
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การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การเข้าสูก่ารผลิตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมของบริษัท มุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบเชิงลบตอ่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สดุ
และเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกในสว่นท่ีเป็นไปได้ ในขณะเดียวกนัต้องสามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานไปพร้อม
กนัด้วย อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม จะพิจารณาประเด็นเร่ืองสิ่งแวดล้อมด้วยเสมอเมื่อต้องออกแบบขัน้ตอนการท างาน
ของบริษัทและท าให้กระบวนการเหล่านีเ้ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สดุ บริษัทได้ลงทุนในถุงกรองฝุ่ นเพื่อลดการ
กระจายของฝุ่ นลงเหลือประมาณ 14.5 มิลลิกรัม ต่อลกูบาศก์เมตร ซึ่งต ่ากวา่ข้อก าหนดตามกฎหมายของเวียดนาม
ซึง่อยูท่ี ่100 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร มากพอสมควร 

การใช้หม้อบดปนูซีเมนต์แนวตัง้เพื่อลดการใช้พลงังานลงประมาณร้อยละ 20 และโรงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความ 
ร้อนเหลือใช้ของเตาเผาปนูซีเมนต์ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ร้อยละ 25 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงงาน 
ทัง้หมดนี ้ช่วยลดการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงทางอ้อมได้ประมาณ 25,000 ตนัต่อปี ตลอดจนท าการ 
ผลติโดยเผาปนูซีเมนต์ร่วมกบักากของเสยี ที่ให้พลงังานความร้อนในปริมาณมากกวา่ 1.2 ล้านตนั ซึง่โดยปกติจะต้อง 
น าไปก าจดัโดยการฝังกลบ 

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ถกูเช่ือมโยงอย่างมัน่คงกับห่วงโซ่แห่งคุณค่าตลอดสายงานจากการผลิตไปสู่ผู้ ใช้
ผลิตภณัฑ์ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ด้วยระบบติดตามสภาวะสิ่งแวดล้อมออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่องและทดสอบคา่มาตรฐานตา่ง ๆ อย่างสม ่าเสมอจากหน่วยงานอิสระที่น่าเช่ือถือภายนอก อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม 
มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและมีผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงสุด การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสทธิภาพ สามารถท าได้โดยผ่านการพัฒนาปนูซีเมนต์
ผสมซึง่ได้รับรางวลัฉลากเขียว 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 -ไมม่ี- 

บริษัท ชิป มง อนิทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น 

บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ เป็นกิจการร่วมทนุแบบการร่วมค้าระหวา่งกลุม่บริษัทชิปมงจากประเทศกมัพชูา
กบักลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง โดยทางกลุม่บริษัทชิปมงถือหุ้นร้อยละ  60 และกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงถือหุ้น
ร้อยละ 40 การร่วมทนุครัง้นีเ้ป็นการรวมกันของความเช่ียวชาญในการท าตลาดท้องถ่ินที่เยี่ยมยอดและเครือข่ายในการ
กระจายสินค้าของกลุม่ชิปมงเข้ากบัความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของปนูซีเมนต์ที่ดีที่สดุของกลุม่บริษัทปนูซีเทนต์นครหลวง 
วิสยัทศัน์ของบริษัท คือการเป็นองค์กรที่ได้รับการช่ืนชมและไว้วางใจมากที่สดุที่สามารถตอบสนองทกุความต้องการใน
อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ของกมัพชูา บริษัทมีก าลงัหลกัเป็นพนกังานเพียงแค่ไม่ถึง 400 คนซึ่งรวมไปถึงบคุลากรที่มีความ
เช่ียวชาญครอบคลมุในสาขาตา่ง ๆ จากทัว่โลก  

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

ด้วยโรงงานปูนซีเมนต์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี ้ซึ่งมีระบบและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ที่มีความทันสมัยและใช้
เทคโนโลยีลา่สดุที่มาจากทัว่โลก โรงงาน Touk Meas ของชิปมงได้ท าการผลิตปนูซีเมนต์ออกมาสี่ประเภท คือ ปนูซีเมนต์



   

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 32 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ภายใต้ตราสินค้า ‘อูฐ’ (Camel) และภายใต้ตราสินค้าอินทรีเพชร ‘INSEE Diamond’ ยงัมีปูนซีเมนต์ก่อฉาบภายใต้ตรา
สินค้า ‘อูฐเขียว ’ (Camel Green) และปูนเมนต์ไฮโดรลิคภายใต้ช่ือ Camel Strong ด้วยกระบวนการผลิตที่มีการใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมัน่ที่ท าให้มีการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณที่น้อยมาก  
สอดคล้องทกุขัน้ตอนกบัมาตรฐานลา่สดุในระดบันานาชาติ  

ด้วยระบบการบริหารควบคมุคณุภาพท่ีทนัสมยัพร้อมด้วยเคร่ืองมือและอปุกรณ์รุ่นลา่สดุที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาตา่ง ๆ 
ท าให้ลกูค้าสามารถไว้วางใจได้ถึงคณุภาพของสินค้าและบริการที่ดีที่สดุส าหรับทัง้ตลาดค้าปลีกและตลาดอตุสาหกรรม
ของผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้าง โดยผลิตภณัฑ์ทัง้หมดใช้วตัถดุิบท้องถ่ินที่ได้รับการคดัสรรมาเป็นอย่างดี ผลิตภณัฑ์ตราอฐูของ
บริษัทเหมาะส าหรับตลาดค้าปลีก สว่นผลิตภณัฑ์ตราอินทรีเพชรเหมาะกบัตลาดทางด้านเทคนิคของผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้าง 
ซึง่มีสดัสว่นของการขายในตลาดทัง้สองประเภทนีอ้ยูท่ี่ร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ตามล าดบั  

2. การท าตลาดและการแข่งขนัในตลาด  

ประเทศกัมพูชามีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สดุแห่งหนึ่งในภูมิภาคนีโ้ดยมีอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัของ
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7 ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา  ธุรกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์ได้ประสบกับการ
เจริญเติบโตอย่างมากในทุก ๆ ประเภท ทัง้บ้านพกัอาศยั อาคารพาณิชย์ และการพฒันาโครงการด้านสาธารณูปโภค       
ตา่ง ๆ การลงทนุจากประเทศจีนยงัคงเป็นปัจจยัหลกัของการเจริญเติบโต ควบคูไ่ปกบัจ านวนประชากรที่เพิ่มขึน้ทกุปีอยา่ง
รวดเร็วที่ประมาณร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ท าให้คาดการณ์ได้วา่ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์จะมีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งยิ่งขึน้
ในปีต่อ  ๆ  ไปนี ้ขณะที่ในด้านของอุปทานที่มีผู้ ผลิตปูนซีเมนต์หลกั  ๆ  อยู่เพียงสี่รายภายในประเทศซึ่งมีก าลงัการผลิต
รวมกนัอยูท่ี่ประมาณ 6.6 ล้านตนัตอ่ปี ซึง่คิดเป็นประมาณร้อยละ 65-70 ของความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ภายในประเทศ  
โดยภายในปี 2562 นี ้ จะมีผู้ผลติปนูซีเมนต์ท้องถ่ินรายใหมใ่นช่ือ ไทยบญุรุ่ง เพิ่มขึน้ เพื่อท าให้ก าลงัการผลติปนูซีเมนต์
โดยรวมของประเทศเพิ่มขึน้มาอกีประมาณ 1.3 ล้านตอ่ปี ปัจจบุนันี ้ บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาดของปนูซเีมนต์ทัง้
ประเทศอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 24 ถึง 25 และได้ลงทนุไปในการสร้างพนัธมิตรของคูค้่าและผู้มีสว่นได้เสยีอื่น ๆ ตลอดจน
พฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทมคีวามตัง้ใจอยา่งมุง่มัน่ในการแสดงความรับผิดขอบตอ่สงัคม
และสิง่แวดล้อมผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม  

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ  

โรงงานแห่งใหม่ที่ Touk Meas มีก าลังการผลิตปูนซีเมนต์ปีละ 1.7 ล้านตัน ได้เร่ิมด าเนินการผลิตในปีแรกอย่างมี
เสถียรภาพและได้ผลผลิตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเบือ้งต้น  ที่ผ่านมาโรงงานแห่งใหม่นีส้ามารถผลิตปูนซีเมนต์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบริษัทได้ถึงร้อยละ 80 ในขณะท่ีสว่นท่ีเหลอืได้น าเข้ามาจากโรงงานของปนูซีเมนต์นครหลวงที่
จงัหวดัสระบรีุ ประเทศไทย เพื่อสนบัสนนุความต้องการท่ีเหลอืในประเทศ 

3.1  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต  

บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ สามารถที่จะในการน าความร้อนเหลือใช้จากเตาปนูซีเมนต์มาผลิตกระแสไฟฟ้า
ขนาด 7 เมกะวตัต์ ได้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานอยา่งเต็มที่ รวมทัง้หนึ่งในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่่ีใหญ่
ที่ สดุในประเทศท่่ีมีก าลงัการผลิตขนาด 10 เมกะวตัต์ ซึ่งจะท าการติดตัง้เสรจเรียบร้อยในช่วงกลางไตรมาสแรกของปี 
2562 นี ้จ้ะท าให้สดัสว่นในการใช้พลงังานไฟฟ้าทดแทนของบริษัทมีอตัราสว่นอยูท่่ี่มากกว่าร้อยละ 33 ของความต้องการ
ของโรงงาน 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทยงัริเร่ิมธุรกิจบริการการจดัการกากของเสียอย่างครบวงจร โดยใช้ช่ือว่า ชิปมง อีโคไซเคิล โดยที่เป็นบริษัทแรกที่ได้ 
ริเร่ิมบริการจดัการกากของเสียให้กบัสว่นโรงงานอตุสาหกรรมในประเทศกมัพูชูาเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านความยัง่ยืน บริษัทสง่
มอบความสบายใจในการจดัการกาก ของเสยีให้แกล่กูค้าด้วยการให้บริการลกูค้า เสมือนเป็นหุ้นสว่นทางธรุกิจ โดยธุรกิจนี ้ ้

จะเดินงานเต็มก าลงัภายในสิน้ปี 2562 

บริษัทได้ริเร่ิมท าโครงการเพื่อสงัคมขึน้มาประมาณหนึ่งปี ก่อนที่โรงงานจะเร่ิมด าเนินการผลิตท าให้สามารถเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดีและใกล้ชิดให้เกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะชุมชนตา่ง ๆ ที่ตัง้อยูร่อบโรงงาน
แหง่ใหมน่ีเ้พื่อให้เกิดพฒันาการ ในด้านตา่ง ๆ ทัง้ความปลอดภยั การศกึษา และชีวิต ความเป็นอยูข่องชมุชนโดยรวม 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี-  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) มีความมุง่มัน่ท่ีจะเพิ่มมลูคา่ของผู้มีสว่นได้เสยี ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และสงัคม 
บริษัทมีจุดมุ่งหมายหลกัที่จะเติบโตไปกับการพัฒนาการที่ยัง่ยืน ผ่านวัฒนธรรมขององค์กรและเน้นการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่ง พร้อมการขยายช่องทางในเชิงรุกและช่องทางเครือขา่ยไปยงัทกุกลุม่ ตลอดไปจนถึงผู้ใช้ผลติภณัฑ์ปลายทาง ตวัแทน 
จ าหนา่ยปนูซีเมนต์ที่มีอยูแ่ตด่ัง้เดิม และการขายตรงกบัผู้ผลติคอนกรีตผสมส าเร็จรูป และผู้ผลติผลติภณัฑ์คอนกรีต ยงัคงเป็น
ช่องทางส าคญัของบริษัท โดยมีแนวโน้มการเติบโตของการค้าที่ทนัสมยั และการขายออนไลน์ในประเทศซึง่เป็นอีกช่องทางหนึง่
ที่บริษัทมุง่เน้นและเพิ่มการสร้างตราสนิค้าในตลาดด้วย 

บริษัทมีความมุ่นมัน่ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ ใช้งาน โดยเพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มช่องทางให้มากขึน้ในการจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ออกสูต่ลาดที่สร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขนั นอกเหนือจากนี ้บริษัทยงัคงมีความมุ่นมัน่ตอ่
สงัคม ผ่านการพฒันาผลิตภัณฑ์และโซลชูั่นที่เป็นนวตักรรมสีเขียวที่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าและมอบ
คณุคา่ที่ดีที่สดุแก่ผู้ใช้ผลติภณัฑ์ปลายทาง 
ส าหรับรูปแบบธุรกิจที่พฒันาขึน้ใหมน่ัน้ จะจบัแนวโน้มทีก่ าลงัจะมาและสนบัสนนุการเติบโตของพนัธมิตรคูค้่าทางธุรกิจ ใน
ขณะเดียวกนั ยงัมกีารมุง่เน้นไปที่การพฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของบคุลากรอีกด้วย 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจุบันรวมถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ก าลงัจะเกิดขึน้ จะส่งผลต่อธุรกิจปูนซีเมนต์ในปี 2563 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้อนมุตัิมาตรการอตัราสว่นการให้สนิเช่ือเพื่อซือ้บ้านเทียบกบัมลูคา่บ้าน (LTV) เพื่อช่วยแก้ปัญหาจ านวนสนิเช่ือ
ที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่เพิ่มมากขึน้ ซึง่มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 โดยให้เก็บเงินดาวน์ร้อยละ 20-30 ของผู้ซือ้บ้าน
หลงัที่สอง เมื่อเทียบกบัก่อนหน้านีเ้พียงร้อยละ 5-10 ด้วยมาตรการใหม่นี ้สง่ผลกระทบอย่างมากต่อความต้องการของที่อยู่
อาศยัแบบแนบราบ (Low-rise housing) ซึ่งเห็นได้จากจ านวนบ้านและคอนโดมิเนียมที่ขายและโอน ต ่ากว่าตัง้แต่ไตรมาสที่
สองของปี 2562 ปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ได้แก่ การแข็งค่าของเงินบาท และการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน  และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า และตลาดที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวมเร็ว 

ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นี ้บริษัทเปลี่ยนมมุมองไปเน้นถึงความต้องการที่แท้จริงของตลาดที่อยู่อาศยัแบบ Low-
rise ด้วยการจดัเตรียมโซลชูัน่ไม่ว่าจะเป็นปนูซีเมนต์ ปนูซีเมนต์ส าเร็จรูป (มอร์ตาร์) คอนกรีต คอนกรีตมวลเบา และคอนวูด
พร้อมจับตลาดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปในตลาดปูนผง นอกเหนือจากนี ้บริษัทยังมองโอกาสในการ
ก่อสร้างพฒันาขยายเมืองในประเทศกมัพชูา เมียนมา และลาว ซึ่งจะมีความต้องการในการใช้ปนูซีเมนต์มากขึน้ แต่อย่างไรก็
ตามก าลงัการผลิตที่เพิ่มขึน้ของผู้ผลิตซีเมนต์ทัง้ในและต่างประเทศ มีสว่นท าให้มีอปุทานในตลาดสงูขึน้ด้วย ซึ่งจะน าไปสูก่าร
แขง่ขนัท่ีเข้มข้นส าหรับตลาดสง่ออกของบริษัทอีกด้วย ดงันัน้กลยทุธ์การตลาดที่ส าคญัส าหรับตลาดสง่ออกคือ เพิ่มการรับรู้ใน
ตราสนิค้าของบริษัท และเสริมสร้างหว่งโซอ่ปุทานทัง้หมด เพื่อป้องกนัการรุกรานของคูแ่ขง่ 
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3.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมจากการท าเหมืองหินปนูและการผลติปนูซีเมนต์ที่มีนยัส าคญัตามหลกัวิชาการ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงภมูิสณัฐาน มลสารทางอากาศ การใช้พลงังาน น า้เสีย เสียง ของ
เสยีอตุสาหกรรม รวมถึงผลกระทบตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของชมุชนรอบข้าง เพื่อลดความเสีย่งและสร้างความมเช่ือมัน่
วา่ความเสีย่งเหลา่นีไ้ด้ถกูพิจารณา จดัการและก าหนดมาตรการลดผลกระทบท่ีครอบคลมุตลอดวฏัจกัรชีวิตผลติภณัฑ์ บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)ได้ท าหารประเมินความเสี่ยงขององค์กรภายใต้ ISO14001:2015 และมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม ได้แก่ CSR-DIW  และ CSR-DPRIM นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ก าหนดกลยทุธ์
และทิศทางในการด าเนินงานเพื่อการควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว เช่น การเข้าร่วมโครงการอตุสาหกรรมสีเขียว โครงการฉลาก
คาร์บอนฟตุพริน้ท์ โครงการฉลากเขียว  โครงการประชมุสเีขียวและการสร้างสรรค์คณุคา่เพิ่มร่วมกนัให้กบัสงัคม เป็นต้น 

โดยในปี 2562 พบว่า ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมได้รับการควบคมุและติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื่อง การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ไมส่ง่ผลกระทบที่มีนยัส าคญัตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนรอบข้าง 

3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

• ความเสี่ยงทางด้านพลังงานและการจัดหาวัตถุดิบ  

ถึงแม้วา่ราคาถ่านหินซึง่เป็นต้นทนุการผลติที่มีสดัสว่นสงู มีแนวโน้มที่จะปรับตวัลดลงในปี 2562 บริษัทมีการวางแผนระยะสัน้
และระยะยาว เพื่อกระจายความเสี่ยงทางด้านราคาและการขาดแคลนแหลง่ถ่านหิน อนัประกอบไปด้วย1) การสรรหาถ่านหิน
จากแหลง่อื่น (นอกเหนือจากอินโดนีเซีย) 2) ลดต้นทนุการขนสง่ของการน าเข้าถ่านหิน และการจดัการสินค้าคงคลงั 3) ศึกษา
และส ารวจความเป็นไปได้ของการท าสญัญาระยะยาวกบัเหมืองถ่านหินแหลง่ใหม ่ 

แม้ว่าปัจจยัความกดดนัจากอปุสงค์ที่ลดลงจากสงครามการค้า แต่ความขดัแย้งในตะวนัออกกลางก็ยงัเป็นปัจจยัที่ท าให้ราคา
น า้มันไม่ได้ลดลงตามอุปสงค์ที่อ่อนตัว เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านราคาน า้มันดีเซลในปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการดังนี ้  
1) จดัการประกวดราคาให้ผู้ขายน า้มนัเสนอสว่นลดจากราคาตลาด สามารถประหยดัต้นทนุได้มากกวา่ปี 2561 2) การเปลีย่น
มาใช้ น า้มนัไบโอดีเซล (B20) มากกวา่คร่ึงหนึ่งของความต้องการใช้ทัง้หมด เพื่อประหยดัคา่ใช้จ่ายได้ดีกวา่การใช้น า้มนัดีเซล
ปกติ 

นอกจากนี ้บริษัทได้พิจารนาการเลือกใช้พลงังานทดแทนเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาของถ่านหินและลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสว่นหนึ่งรับผ่านทาง บริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จ ากดั ซึ่งบริษัทได้พฒันาการผลิตและปรับปรุงคณุภาพ
ของเชือ้เพลงิขยะมลูฝอย(RDF) เพื่อทดแทนการใช้ถ่านหิน 

ด้านต้นทนุพลงังานไฟฟ้า บริษัทได้สรรหาผู้ลงทนุมาติดตัง้โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 5.22 
เมกะวตัต์ โดยเร่ิมมีการจ่ายเดือนกนัยายน 2562 โดยบริษัทจะซือ้ไฟฟ้าจากผู้ลงทุนในราคาที่ต ่ากว่าค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จากความส าเร็จดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในระยะที่สองต่อไป 
นอกจากนี ้บริษัทอยู่ในระหว่างสรรหาผู้ลงทนุมาสร้างโรงไฟฟ้า และขายไฟฟ้าให้กบับริษัท โดยตรง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความ
สนใจจากผู้ลงทนุ เนื่องจากบริษัทมีความต้องการไฟฟ้าจ านวนมาก และมีการใช้อยา่งสม ่าเสมอ 
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• ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) มุง่มัน่ในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดกฎหมาย และการบริหารจดัการสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ปลอดภยั โดยสง่เสริมการให้ค าปรึกษา และการมีสว่นร่วมของบคุลากรผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้การสนบัสนนุด้าน
ทรัพยากรที่จ าเป็น และการพฒันากระบวนการท างานท่ีปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อป้องการบาดเจ็บและโรคจากการท างาน 

บริษัทได้วางแผนในการพฒันาระบบบริหารจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัโดยใช้ดิจิทลัโทคโนโลยีควบคู่ไปกับการ
จดัเก็บและฐานข้อมลู การติดตัง้เคร่ืองสแกนใบหน้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบคดักรองผู้ รับเหมาแทนการตรวจช่ือ ซึง่สามารถลด
ปริมาณงานประจ าในการควบคมุผู้ที่ไม่เก่ียวข้องและลดเอกสารได้ ส าหรับการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบตัิงานเสี่ยงอนัตราย 
(Safety Garden) ของพนักงานมีขึน้ทุกสองปี ในขณะที่ OH&S Training needs และบันทึกประวัติการอบรมถูกใช้ในการ
ติดตามผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งจะเช่ือมโยงกบัความจ าเป็นในการฝึกอบรมตามต าแหน่งาน ท าให้การวางแผนและพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานได้อยา่งเหมาะสมกบัต าแหนง่งานท่ีท า ทัง้นีเ้พื่อพฒันาให้ระบบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในพืน้ที่
กิจการสระบรีุมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมทัง้การน าเข้าและสง่ออก ดงันัน้
บริษัทจึงด าเนินการจดัการความเสี่ยงด้วยวิธี Natural Hedge ระหว่างมลูค่าของวตัถดุิบและเคร่ืองจกัรน าเข้าและ
รายได้จากการสง่ออกเป็นนโยบายหลกัในการบริหารจดัการความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ขณะที่ความเสีย่งสว่น
ที่เหลอืบริหารด้วยการตกลงกบัคูค้่าเพื่อรับหรือจ่ายเงินตรงตา่งประเทศตามสกลุเงินของท้องถ่ินในระดบัท่ีเหมาะสม 
รวมถึงใช้เคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ อาทิการซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้า ปัจจบุนับริษัทมีเงินกู้ เป็นสกุลบาท
เป็นหลกัและสนบัสนนุให้บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศกู้ยืมเงินเป็นสกลุเงินท้องถ่ินเพื่อให้สอดคล้องกบัรายรับจากการ
ด าเนินงานปกติ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินปันผลเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของค่าสกุล
เงินตราตา่งประเทศจะสง่ผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการลงทนุ  บริษัทจึงพิจารณาน าเคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ 
เช่น สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ( forwards) มาใช้ประกอบเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการด าเนินธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัอตัราดอกเบีย้ อาทิ เงิน
ฝากธนาคาร การเบิกใช้วงเงินสินเช่ือระยะสัน้ สินเช่ือระยะยาว และหุ้นกู้  ดงันัน้บริษัทจึงด าเนินการบริหารสดัสว่น
ของอตัราดอกเบีย้แบบคงที่และอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัให้เกิดความสมดลุ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความ
ผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ อย่างไรก็ดีบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ใน
รูปแบบของอตัราดอกเบีย้แบบคงที่เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่อตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัใกล้เคียงกับอตัราดอกเบีย้ใน
ตลาดการเงินซึง่กลา่วได้วา่ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้นัน้อยูใ่นระดบัต ่า 

• ความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทและบริษัทย่อยมีธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตในส่วนของลูกหนี ้
การค้าของกิจการ ดงันัน้ บริษัทจึงบริหารจดัการโดยการควบคมุการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านเครดิต
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และใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ อาทิ การวางหนงัสอืค า้ประกนัจากธนาคาร การใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต การท าประกนัลกูหนี ้
การค้า รวมถึงการประเมินความนา่เช่ือถือของลกูหนีอ้ยา่งตอ่เนื่องเพื่อเป็นการลดความเสีย่งของบริษัท 

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ฝ่าย
การเงินของบริษัท ได้มีการติดตามและประเมินสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รักษาระดบัเงินส ารองรวมถึงการจดัเตรียมวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินให้เพียงพอต่อการช าระเงินตามภาระ
ผกูพนัตา่ง ๆ และป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของกระแสเงินสดที่อาจจะเกิดขึน้ 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 

วตัถปุระสงค์ : เพื่อใช้ในการด าเนินปกติธุรกิจขององค์กร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   

 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 

 

 

 

ลักษณะของ

 กรรมสิทธ์ิ

บมจ. ปนูซเีมนต์

นครหลวง

อ่ืนๆ รวม

ทีด่ิน, แหล่งแร่ และต้นทนุในการฟื้นฟสูภาพเหมือง เป็นเจ้าของ 1,054     2,171     3,225     

อาคารและสิ่งปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ 2,526     5,892     8,418     

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 8,710     10,132     18,842     

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 281     301     582     

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 428     303     731     

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ เป็นเจ้าของ 158     567     725     

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,157    19,366    32,523    

หมายเหตุ : สินทรัพย์ถาวรหลกัไมมี่ภาระผูกพนั (ติดจ านอง)

ลักษณะของ 

กรรมสิทธ์ิ

บมจ. ปนูซเีมนต์

นครหลวง

อ่ืนๆ รวม

คา่สมัปทานเหมืองแร่ เป็นเจ้าของ 2,913     137     3,050     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 137     1,375     1,512     

ความสมัพนัธ์กับลกูค้า เป็นเจ้าของ 60     11     71     

ตราผลิตภณัฑ์ เป็นเจ้าของ -    2,770     2,770     

สิทธิในการใช้ เป็นเจ้าของ -    2,918     2,918     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน เป็นเจ้าของ 98     103     201     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนระหว่างพฒันา เป็นเจ้าของ 205     117     322     

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,413    7,431    10,844    
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทมีการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอยา่งครอบคลมุ กลา่วคือปัจจบุนับริษัทจดทะเบียน และ
เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจ านวนหลายฉบบั โดยแบง่เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโดยบริษัท และ
บริษัทยอ่ย รวมเป็นจ านวนเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาในประเทศไทย จ านวน 178 
เคร่ืองหมายการค้า และในต่างประเทศ จ านวน 148 เคร่ืองหมายการค้า  ทัง้นี ้ลกัษณะเคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทใช้โดย
หลกัจะประกอบด้วย เคร่ืองหมายรูปหวันกอินทรี  เคร่ืองหมายค าว่าอินทรี    ส าหรับเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศนัน้ บริษัทได้ท าการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยที่มีส านกังาน
ตัง้อยู่ในประเทศเวียดนาม บังคลาเทศ ศรีลงักา อินโดนีเซีย และเขมร อีกทัง้ยังได้จดทะเบียนเพิ่มในประเทศอื่น เพื่อ
คุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทบนผลิตภณัฑ์ที่วางขายในประเทศนัน้ เช่น บรูไน สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง 
อินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิงค์โปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยลกัษณะเคร่ืองหมายการค้าจะเป็นรูปแบบเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดทะเบียนไว้ในประเทศไทย  

สทิธิการท าเหมืองแร่ 

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

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท
จะแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารส าคัญที่จะเข้ารับผิดชอบการบริหารงานและกิจการในบริษัทย่อยโดยมีจ านวนและ
ต าแหนง่ที่สอดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 

รายละเอียดการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุ ดเูพิ่มเติมในหวัข้อการด าเนินงาน
ตามหลกัปฏิบตัิ 3.6 

4.3   การตีราคาทรัพย์สินใหม่ ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 

- ไมม่ี - 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)  

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

5.1  คดีซึง่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถือหุ้น ณ วนัสิน้ปีบญัชี 2562 
- ไมม่ี - 

 
5.2  คดีที่กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญัแตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 

- ไมม่ี - 
 
5.3  คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

- ไมม่ี - 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 

1) ช่ือ  สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศพัท์ เว็บไซต์ จ ำนวนและชนิดของหุ้นท่ีจ ำหน่ำย

ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

ช่ือบริษัท  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือยอ่  SCCC 

ทะเบียนเลขที ่ 0107536001346 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 208) 

ประเภทธุรกิจ  อตุสำหกรรมผลติและจ ำหนำ่ยปนูซีเมนต์  

ส ำนกังำนใหญ่  อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10-12 

   เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10110 

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

อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 18260 ประเทศไทย  

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

จงัหวดัสระบรีุ 18260 ประเทศไทย 

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

แก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 18260 ประเทศไทย 

- โรงเตรียมเชือ้เพลิงผสม (AFR Platform) เลขที่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรที่ 133 

ต ำบลทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 18260 ประเทศไทย 

โทรศพัท์  + 66 2 797 7000 

เว็บไซต์  http://www.siamcitycement.com 

จ ำนวนและชนิด หุ้นสำมญัจ ำนวน 298,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 
ของหุ้นท่ีจ ำหนำ่ย 
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.siamcitycement.com/
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

2) ช่ือ สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศพัท์ โทรสำร จ ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ ณ วนัที่        
31 ธนัวำคม 2562 

 
ช่ือและข้อมูลบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหุ้น
สำมัญ 

ที่ออกจ ำหน่ำย 
(ล้ำนหุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
โดยตรง 
(ร้อยละ) 

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

คอนกรีตผสมเสร็จและหินทรำย 2,500 25.00 100.00 

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

ผลิตภณัฑ์คอนกรีตมวลเบำ 500 5.00 100.00 

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

วสัดกุ่อสร้ำง 300 3.00 100.00 

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

ก ำจดักำกอตุสำหกรรมและจ ำหน่ำย
เชือ้เพลิง และวสัดทุดแทนและ
บริกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับ
อตุสำหกรรม 

400 4.00 100.00 

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

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

 
ช่ือและข้อมูลบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหุ้น
สำมัญ 

ที่ออกจ ำหน่ำย 
(ล้ำนหุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
โดยตรง 
(ร้อยละ) 

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

ให้บริกำรด้ำนเทคนิค กำรจดักำร
และพฒันำระบบข้อมลู 

700 7.00 100.00 

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

ผลิตปนูซีเมนต์ 701 7.01 100.00 

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

น ำเข้ำและสง่ออกผลติภณัฑ์ซีเมนต์
และผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 

10 1.00 100.00 

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

ผลิตปนูซีเมนต์ 2,800 ล้ำน  
ตำกำ 

48.74 100.00 

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

ผลิตปนูซีเมนต์ 1,663 ล้ำน  
ศรีลงักำรูปี 

165.80 98.95 

บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกัด 
Etown Central - 11 Doan Van Bo, Ward 12,  
District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam 
โทรศพัท์  +84 28 73 017 018  
 โทรสำร  +84 28 73 036 038 

ผลิตปนูซีเมนต์ 3,030.4 พนัล้ำน  
ดอง 

ไมไ่ด้แบง่เป็นหุ้น 65.00 

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

ถ่ำนหิน 525 525.00 44.99 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 
 

 
ช่ือและข้อมูลบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหุ้น
สำมัญ 

ที่ออกจ ำหน่ำย 
(ล้ำนหุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
โดยตรง 
(ร้อยละ) 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
888/114   อำคำรมหำทนุพลำซำ่ ชัน้ 11  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 2 627 3890-94 , + 66 2 255 4380-84 
โทรสำร  + 66 2 627 3889 

เอทำนอล 1,000 1,000 4.72 

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

ซีเมนต์ 150 ล้ำน 
เหรียญสหรัฐ 

0.08 40.00 

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

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

วสัดกุ่อสร้ำง 78.3 ล้ำน 
เหรียญสหรัฐ 

78.30 100.00 

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

บริกำรก ำจดักำกของเสีย

อตุสำหกรรม 

1,460 ล้ำน  
ศรีลงักำรูปี 

146.01 100.00 

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

จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์ 48 ล้ำน  
ศรีลงักำรูปี 

4.80 90.00 

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

โทรศพัท์ +84 3570 017 

ผลิตปนูซีเมนต์ 812.1 พนัล้ำน  
ดอง 

812.10 100.00 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

3) ช่ือ สถำนท่ีตัง้ โทรศพัท์ โทรสำรของบคุคลอ้ำงอิงอื่น ๆ  

นำยทะเบียนหุ้น บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท์       +66 2 009 9000  
โทรสำร        +66 2 009 9991  
Call Center +66 2 009 9999 
 

นำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั )มหำชน(  
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ  
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10120  
โทรศพัท์ + 66 2 296 4494 
โทรสำร  + 66 2 683 1389 
 

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

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

 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
(1)  บริษัทมีทนุจดทะเบียน 2,980,000,000 บาท เรียกช าระแล้ว 2,980,000,000 บาท 
       เป็นหุ้นสามญั 298,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(2)  หุ้นประเภทอื่นท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั  
   -ไมม่ี- 

7.2  ผู้ถอืหุ้น 
(1)  รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ ณ วนัท่ี 14 สงิหาคม 25621 มีดงันี ้

เลขที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ2 
1. บริษัท ซนัไรส์ อีคิวตี ้จ ากดั3 106,612,288 35.78 
2. JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED3 76,107,368 25.54 
3. บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั3 28,091,034 9.43 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั4 5,262,123 1.77 
5. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 2,920,399 0.98 
6. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ. กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2,920,399 0.98 
7. นางศศิธร รัตนรักษ์ 2,734,639 0.92 
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 2,623,224 0.88 
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 2,558,845 0.86 

10. RBC INVESTOP SERVICES TRUST  2,449,269 0.82 
11. BBHISL NOMINEES LIMITED 1,991,373 0.67 
12. THE BANK OF NEW YORK MELLON 1,834,297 0.62 
13. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 1,745,295 0.59 
14. STATE STREET EUROPE LIMITED 1,570,930 0.53 
15. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 1,530,231 0.51 
16. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 1,502,700 0.50 
17. น.ส.สดุธิดา รัตนรักษ์ 1,500,000 0.50 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(2) สดัสว่นการถือหุ้น 

เลขที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ2 
1. กลุม่รัตนรักษ์  138,089,419 46.34 
2. กลุม่จาร์ดีน 76,107,368 25.54 
3. ผู้ ถือหุ้นอื่น  83,803,213 28.12 

 รวม 298,000,000 100.00 
หมายเหต ุ 
1. บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหวา่งกาลใน วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมดุทะเบียน

พกัการโอนหุ้น ในวนัที่ 15 สิงหาคม 2562 และในระหว่างปีผู้ ถือหุ้นสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้จาก www.siamcitycement.com 
หวัข้อข้อมลูนกัลงทนุ  

2. การค านวณสดัส่วนของการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 298,000,000 
หุ้นมลูค่าที่ตราไว้ตอ่หุ้น 10 บาท โดยมีข้อจ ากดัการถือหุ้นของบุคคลตา่งด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 49 ซึ่ง ณ วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 
มีสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลตา่งด้าวคิดเป็นร้อยละ 31.49 

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

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

7.3  การออกหลกัทรัพย์ของบริษัท 

• หลักทรัพย์ประเภทหนี:้  

 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มี
หลกัประกนั 

อายขุองหุ้นกู้     7 ปี 8 ปี 10 ปี 3 ปี 
มลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอ
ขาย 

2 พนัล้านบาท 2 พนัล้านบาท 2 พนัล้านบาท 1 พนัล้านบาท 

จ านวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 2 ล้านหน่วย 2 ล้านหน่วย 2 ล้านหน่วย 1 ล้านหน่วย 
มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
วนัท่ีออกหุ้นกู้ 14 มิถนุายน 2556 29 เมษายน 2559 29 เมษายน 2559 9 พฤษภาคม 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 14 มิถนุายน 2563 29 เมษายน 2567 29 เมษายน 2569 9 พฤษภาคม 2563 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.30 ตอ่ปี ร้อยละ 2.46 ตอ่ปี ร้อยละ 2.70 ตอ่ปี ร้อยละ 2.49 ตอ่ปี 
การจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือ          

A A A A 
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 ชุดท่ี 6 ชุดท่ี 7 ชุดท่ี 8 
ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ

ไม่มีหลกัประกนั 
หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลกัประกนั 

อายขุองหุ้นกู้     7 ปี 10 ปี 12 ปี 
มลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอ
ขาย 

2.5 พนัล้านบาท 5 พนัล้านบาท 4.5 พนัล้านบาท 

จ านวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 2.5 ล้านหน่วย 5 ล้านหน่วย 4.5 ล้านหน่วย 
มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
วนัท่ีออกหุ้นกู้ 9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 9 พฤษภาคม 2567 9 พฤษภาคม 2570 9 พฤษภาคม 2572 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.65 ตอ่ปี ร้อยละ 4.08 ตอ่ปี ร้อยละ 4.26 ตอ่ปี 
การจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือ          

A A A 

 

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

• หลักทรัพย์อนุพนัธ์: 
       -ไมม่ี- 
 
  



   

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หน้า 50 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

“บริษัทจะจ่ายเงินปันผลอยา่งน้อยในอตัราร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม แตใ่นกรณีทีม่ีสถานะทางการเงิน
ไมด่ี คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ต า่กวา่ ตามทีเ่ห็นสมควรกบัสถานการณ์เช่นนัน้ได้"  

ค าอธิบาย:  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี ้ได้ผา่นการอนมุตัิโดยที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 เมื่อ 9 เมษายน 2553 ซึง่เป็น
นโยบายที่ก าหนดไว้เป็นหลกัการเบือ้งต้น อย่างไรก็ตามในการเสนอจ านวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัินี ้บริษัทต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากก าไรสทุธิของบริษัทตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดงันัน้ หากก าไรสทุธิของบริษัทมีไมเ่พียงพอตอ่การจ่ายเงินปันผล การเสนอจ่ายเงินปันผล
ก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์นัน้ด้วย 

ระหวา่งปี 2560 – 2562 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2562 บริษัทจ่ายเงนิปันผล หุ้นละ 8 บาท  
-      คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 จ านวน 4 บาทตอ่หุ้น 
-  คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับคร่ึงหลังของปี 2562 ในวันที่  

26 มีนาคม 2563 จ านวน 4 บาทตอ่หุ้น 
-      บริษัทจ่ายเงินปันผลรวม 2,384 ล้านบาท อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 75.5 

ปี 2561 บริษัทจ่ายเงนิปันผล หุ้นละ 8 บาท  
-      คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 จ านวน 4 บาทตอ่หุ้น 
-  ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับคร่ึงหลงัของปี 2561 ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 จ านวน 4 บาทตอ่หุ้น 
-      บริษัทจ่ายเงินปันผลรวม 2,384 ล้านบาท อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 78.9 

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

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย ซึ่งจะพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทนัน้ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และบริษัทยอ่ยอาจจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลให้ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่มีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้  

การจา่ยเงินปันผลทกุครัง้ บริษัทต้องจดัสรรเงินทนุส ารองไว้ตามกฎหมายอยา่งน้อยหนึง่ในยี่สบิของเงินก าไรสทุธิ ซึง่บริษัท
ท ามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกวา่ทนุส ารองนัน้จะมีจ านวนถึงหนึง่ในสบิของจ านวนทนุของบริษัท หรือมากกวา่นัน้ 
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8.      โครงสร้างการจัดการ 

8.1    คณะกรรมการบริษัท  

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริษัท และคณะอนกุรรมการ 3 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 11 ก าหนดวา่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 13 คน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 คน ดงันี ้

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 10 คน 

• กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ (คิดเป็นร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท) 
• กรรมการอิสระ 3 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการ 4 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง และ  
• กรรมการ 5 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริษัท ปนูซีเมนต์ 
นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

• รายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์  นายวนัชัย โตสมบุญ นายเอเดน 
จอห์น ไลนมั และนายศิวะ มหาสนัทนะ สองในสีค่นลงลายช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท เพื่อท าการผกูพนั
บริษัท 

โครงสร้างการจดัการ 
         
 
 
 
 
  
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Group Internal Audit 
And Compliance 

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่ม 
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คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์  ประธานกรรมการ 
2. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 
3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
4. นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ กรรมการ 
5. นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส กรรมการ 
6. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ กรรมการ 
7. ดร. (กิตตมิศกัดิ์) ฮาราลด์ ลงิค์ กรรมการอิสระ 
8. ดร. สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ กรรมการอิสระ 
9. นายประดาป พิบลูสงคราม กรรมการอิสระ 
10. นายชรินทร์ สจัจญาณ กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
11. นายเอเดน จอห์น ไลนมั กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ 
12. นายศิวะ มหาสนัทนะ  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริษัท ปนูซีเมนต์ 

 นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(เลขานกุารบริษัท ได้แก่ นางภชัฎา หมื่นทอง) 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดร. สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประดาป พิบลูสงคราม กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชรินทร์ สจัจญาณ กรรมการตรวจสอบ 

(เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นางชฎาภรณ์ ฐิติสวสัดิ ์ Head of Internal Audit) 

คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสี่ยง 
1. นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ ประธาน 
2. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ กรรมการ 
3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
4. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 

(เลขานกุารคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง ได้แก่ นายประเสริฐ กสกิิจสกลุผล Operational Compliance  
& Group OH&S Senior Department Manager) 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ ประธาน 
2. ดร. (กิตตมิศกัดิ์) ฮาราลด์ ลงิค์ กรรมการ 
3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
4. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 
5. นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส กรรมการ 

(เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้แก่ นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุม่งานบริหารทรัพยากรบคุคล) 

จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะรายเข้าประชมุในปี 2562 มีดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ จ านวนครัง้ที่มาประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการประชุม 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการธรรมาภิบาล
และความเส่ียง 

กรรมการสรรหา 
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 7/7 - - 8/8 
นายวนัชยั โตสมบญุ 7/7 - 4/4 8/8 
นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 7/7 - 4/4 6/8 
นายพงศ์พนิิต เดชะคปุต์ 7/7 - 4/4 - 
นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส*/1 2/2 - - 2/8 
นายสตีเฟน แพทริก กอร์*/2 5/5 - 3/4 - 
ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ 3/7 - - 3/8 
ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ 7/7 11/11 - - 
นายประดาป พิบลูสงคราม 7/7 11/11 - - 
นายชรินทร์ สจัจญาณ 7/7 11/11 - - 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
นายเอเดน จอห์น ไลนมั*/3 6/6 - - - 
นายศิวะ มหาสนัทนะ 7/7 - - - 

* ด ำรงต ำแหน่งไม่เต็มปี 
หมายเหตุ 

1. นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แทน นายเดวิด อเลก็ซาน
เดอร์ นิวบิกกิง้ มีผลเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 

2. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แทน นายเต็ง เว อนั เอเดรียน  มีผลเม่ือ
วนัท่ี 1 เมษายน 2562 

3. นายเอเดน จอห์น ไลนมั ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่ มีผลเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 
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8.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัท มีผู้บริหารจ านวน 5 คน ซึง่เป็นสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

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

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที่ 1 เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทได้แต่งตัง้นาย เบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย์ เป็นสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุม่งาน Strategy Transformation and Performance โครงสร้างการบริหารกลุม่จึงได้ปรับเป็น
ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 
นายเอเดน จอห์น ไลนัม 

สมาชิก 
(Group CFO) 

 

สมาชิก 
(CEO SCCC-TH) 

 

สมาชิก 
(CEO SCC-VN) 

 

สมาชิก 
(Group HR and Talents) 

 

สมาชิก 
(Group Strategy, 

Transformation and 
Performance) 

 

นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์ 
 

นายศวิะ มหาสนัทนะ นายฟิลลิป เบอนาร์ด  ริชาร์ท นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง อยู่ระหว่างการสรรหา 

โครงสร้างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 
นายเอเดน จอห์น ไลนัม 

สมาชิก 
(Group CFO) 

 

สมาชิก 
(CEO SCCC-TH) 

 

สมาชิก 
(CEO SCC-VN) 

 

สมาชิก 
(Group HR and Talents) 

 

สมาชิก 
(Group Strategy, Transformation 

and Performance) 
 

นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์ 
 

นายศวิะ มหาสนัทนะ นายฟิลลิป เบอนาร์ด  ริชาร์ท นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย์  
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8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช ี

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

นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบตัิด้านการ
ก ากับดแูลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย การด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชมุผู้ ถือหุ้น ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่ก ากับดแูล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและ
สาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ และ
ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ข้อมลูเก่ียวกบัเลขานกุารบริษัท 
ช่ือ-สกลุ:   นางภชัฎา หมื่นทอง   อาย:ุ   53 ปี 
ต าแหนง่:   เลขานกุารบริษัท    แตง่ตัง้:   24  กรกฎาคม 2561 
สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ: 0.000013 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ี 
 
คณุวฒุิทางการศกึษา: นิติศาสตร์มหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   นิติศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐอเมริกา  
   นิติศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
ประสบการณ์ท างาน: 

บริษัทจดทะเบียน   
2561 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(ธุรกิจผลติปนูซเีมนต์) 
2559 - 2560 ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกับริหารงาน

กรรมการและผู้ ถือหุ้น 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
(ธุรกิจธนาคาร) 

บริษัทอื่น ๆ   
2560 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอเบิลพริมพ์ตนั จ ากดั  

(ธุรกิจให้ค าปรึกษากฎหมาย) 
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2560 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คมัปะนี เซเครทแทรี จ ากดั  
(ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านงานเลขานกุารบริษัท) 

2555 - 2559 ผู้อ านวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล บริษัท บิ๊กซีซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(ธุรกิจการค้าปลกี-ให้เช่าพืน้ท่ี) 

ประวตัิการอบรม:  

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program Big C ปี 2558 
- หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide ปี 2555  
โดยคณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรกฎหมายและการปฏิบตัหิน้าที่ส าหรับเลขานกุารบริษัท  
โดย Holcim  
- หลกัสตูรการบริหารจดัการ ปี 2550 ส าหรับผู้บริหาร บมจ.ปนูซเีมนต์นครหลวง ณ เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์  
โดยสถาบนัอื่น ๆ 
-  SEC Capital Market Symposium 2019 
-  โครงการเสริมสร้างตลาดทนุธรรมาภิบาลเฉลมิพระเกียรตเินื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก 

บริษัท ได้แตง่ตัง้นายเกษม มาไกรเลศิ ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ให้ท าหน้าที่ผู้ควบคมุดแูล
บญัชี โดยปฏิบตัิหน้าที่จดัท าบญัชีแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน จดัท างบการเงินและจดัให้มีการตรวจสอบงบ
การเงินโดยผู้ตรวจบญัชีที่ได้รับอนุญาต จัดส่งรายงานทางบญัชีให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ รับผิดชอบสงูสดุฝ่ายการเงินและบญัชี 

ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ควบคมุดแูลบญัชี 
ช่ือ-สกลุ:   นายเกษม มาไกรเลศิ    อาย:ุ  46 ปี 
ต าแหนง่:   Head of Group Accounting, IR                                   แตง่ตัง้:  1 กรกฎาคม 2561 
                                          and Shared Services  
สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ: 0.000382  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา: วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงิน (หลกัสตูรนานาชาติ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประสบการณ์ท างาน: 
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บริษัทจดทะเบียน   
2561 - ปัจจบุนั Head of Accounting, IR and Shared 

Services 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
(ธุรกิจผลติปนูซเีมนต์) 

2556 - 2556 Corporate Finance Department 
Manager 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
(ธุรกิจผลติปนูซเีมนต์) 

2554 - 2555 Business Analysis and Process 
Improvement Department 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
(ธุรกิจผลติปนูซเีมนต์) 

บริษัทอื่น ๆ   
2556 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อิตลัไทยวิศวกรรม จ ากดั 

(ธุ ร กิจวิศวกรรมก่อสร้าง แบบ ERC หรือ
Turnkey ในทกุสาขา) 

2556 - 2560 กรรมการผู้จดัการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา จ ากัด  (ธุร กิจวิศวกรรม
ก่อสร้าง แบบ ERC หรือ Turnkey ในทกุสาขา) 

2553 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายเงินทนุเพื่อการพาณิชย์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์) 

ประวตัิการอบรม:  

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD): 
Directors Certification Program รุ่นท่ี 228 (DCP) ปี 2559 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนกุรรมการ รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทดัฐานของตลาดและอตุสาหกรรม
เดียวกนั สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตาม
เป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรมแล้ว  จากนัน้จึงน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ  

การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทกระท าโดยโปร่งใส ตามหลกัการท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิ
หลกัการใหม่ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 26 วนัที่ 26 มีนาคม 
2562 ดงันี ้
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏิบตัิตามหลกัการ
ตอ่ไปนี ้ นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน:  คณะกรรมการบริษัท จะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนีไ้มเ่กิน 30
ล้านบาทตอ่ปี  โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจดัสรร  

โบนสักรรมการ:    คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนสัประจ าปีในจ านวนไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณา
การจดัสรรระหวา่งกนัเอง 

เจ้าหน้าที่หรือพนกังานของบริษัท ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนกังานของ
บริษัท หากได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการสามารถรับคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนหรือโบนสักรรมการได้ด้วย” 

โดยคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนข้างต้น มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท โดยประธานกรรมการ ได้รับ
คา่ตอบแทนเดือนละ 200,000 บาท  

2. ค่าตอบแทนคณะอนกุรรมการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการ ได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มตามความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ ดงันี ้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท และ

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

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

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือน เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 
60,000 บาท 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิส าหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562  
(ไมม่ีคา่ตอบแทนจากการเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย และไมม่ีสทิธิประโยชน์อื่น) 

รายชื่อกรรมการ 

ค่าตอบแทนแทนที่จ่ายปี 2562 

โบนัส 
จ่ายในปี 2562 

รวมเงนิ
ค่าตอบแทน
ทัง้หมด 
ที่จ่ายในปี 

2562 
(บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล  
และความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทน  

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
1 นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 2,400,000  -  - 960,000 420,000 3,780,000 

2 นายชชัชน รัตนรักษ์*/1 300,000  -   -   -  150,000 450,000 

3 นายวนัชยั โตสมบญุ 1,200,000  -  720,000 720,000 330,000 2,970,000 

4 นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 1,200,000  -  720,000 720,000 330,000 2,970,000 

5 นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ 1,200,000  -  960,000 - 270,000 2,430,000 

6 นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง้*/2 900,000  -   -  540,000 240,000 1,680,000 

7 นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส*/3 300,000 - - 180,000 - 480,000 

8 นายเต็ง เว อนั เอเดรียน*/4 300,000 - 180,000 - 209,750 689,750 

9 นายสตีเฟน แพทริก กอร์*/5 900,000 - 540,000 - - 1,440,000 

 กรรมการอิสระ  

10 ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ 1,200,000 -  -  720,000 240,000 2,160,000 

11 ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ 1,200,000 1,800,000  -   -  375,000 3,375,000 

12 นายประดาป พิบลูสงคราม 1,200,000 1,200,000  -   -  300,000 2,700,000 

13 นายชรินทร์ สจัจญาณ 1,200,000 1,200,000 -  -  330,500 2,730,500 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

14 นายเอเดน จอห์น ไลนมั*/6 900,000 - - - - 900,000 

15 นายศิวะ มหาสนัทนะ 1,200,000 - - - 150,000 1,350,000 

 รวม 3,345,250 30,105,250 

* ด ำรงต ำแหน่งไม่เต็มปี 
หมายเหตุ 
1. นายชชัชน รัตนรักษ์ ครบวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 26 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 และไม่ประสงค์ตอ่วาระการเป็นกรรมการ 
2. นายเดวิด อเลก็ซานเดอร์ นิวบิกกิง้ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลเม่ือสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
3. นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แทน นายเดวิด อเลก็ซานเดอร์ นิวบิกกิง้ มีผล

เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 
4. นายเตง็ เว อนั เอเดรียน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลเม่ือสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
5. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและสมาชกิคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง แทน นายเตง็ เว อนั เอเดรียน มีผลเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 
6. นายเอเดน จอห์น ไลนมั ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่ มีผลเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย ซึ่งจะจ่ายในปี 2563 ได้แก่ โบนสัประจ าปี 2562 จ านวน  3,345,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาจดัสรรระหวา่งกนัเอง ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนรวมรวมโบนสัค้างจ่าย จ านวน 112,134,527.93 บาท 

คา่ตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 2,611,501.00 บาท เงินสมทบส าหรับโครงการร่วมลงทนุ
ระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP) ให้กบัคณะผู้บริหาร มีจ านวน 181,374.48 บาท และได้จดัหารถยนต์ให้แก่ผู้บริหารใช้ใน
การปฏิบตัิหน้าที ่

8.5 บุคลากร  

ณ สิน้ปี 2562 บริษัท (รวมทัง้บริษัทย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ) มีพนักงานประจ าทัง้หมดจ านวน 5,711คน  
บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 5,297,451,632 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและ
ผลประโยชน์อื่นของพนกังาน  

จ านวนพนกังานของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
กลุม่บริษัท จ านวนพนกังาน 

ธุรกิจปนูซีเมนต์ 3,903 
ธุรกิจอื่น 1,808 

รวม 5 ,711 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บคุลากรของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ทกุคน ถือเป็นทรัพยากรที่มีคณุค่า และเป็นรากฐานที่ส าคญัที่สดุ
ของความยัง่ยืนและการด าเนินธุรกิจ บริษัท เช่ือมัน่ว่าความส าเร็จและการเจริญเติบโตขององค์กรขึน้อยู่กับพนกังานที่ มี
คา่นิยมและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกบัทิศทาง เปา้หมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในระดบัภมูิภาค และการตอบสนองตอ่การ
เติบโตตามสายอาชีพของพนกังาน ดงันัน้บริษัท จึงมุ่งเน้นการพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันาบคุลากรให้มี
ภาวะผู้น า ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทกัษะการปฏิบตัิงาน การคิดริเร่ิมและการจดัการที่ทนัสมยัตามมาตรฐานระดบั
สากลท่ีสอดคล้องกบังานในปัจจบุนัและอนาคต รวมถึงเตรียมพร้อมส าหรับการเติบโตของพนกังานเพื่อน าพาองค์กรสูก่ารเป็น
ผู้น าด้านธุรกิจวสัดกุ่อสร้างทัง้ภายในประเทศและภาคพืน้เอเชียในอนาคต  

นอกจากนีก้ลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ยงัสง่เสริมการท างานเป็นทีมและมุง่เน้นให้พนกังานเป็นคนดี มีคณุธรรมจริยธรรม 
อยู่ร่วมในชุมชนด้วยความช่วยเหลือเกือ้กูล ใส่ใจในความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อม และสงัคม
โดยรวม ทัง้ยงัสนบัสนุนให้พนกังานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กรสู่การ
แขง่ขนั สร้างสิง่ที่ดีที่สดุและอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบัพนกังานทกุคน องค์กร และสงัคม 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร 

ศูนย์การเรียนรู้อินทรี  (INSEE Academy) ภายใต้สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People and 
Organizational Performance) เป็นศูนย์กลางในการพฒันาแผนกลยทุธ์ด้านการพฒันาบคุลากรของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์
นครหลวงซึง่ครอบคลมุแผนระยะสัน้และระยะยาวในการพฒันาบคุลากรของธุรกิจปนูซีเมนต์ และบริษัทในกลุม่ ได้แก่ ธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกตเพื่อการก่อสร้าง ธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม    (คอนวูด) ธุรกิจ
คอนกรีตมวลเบาอินทรี (ซุปเปอร์บล๊อก) ธุรกิจการจดัการพฒันาเชือ้เพลงิและวตัถดุิบทดแทน ธุรกิจด้านบริหารจดัการของเสยี
อุตสาหกรรม (อินทรีอีโคไซเคิล)  และธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (อินทรีดิจิทลั) โดยมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรผ่าน
หลกัสตูรที่หลากหลายและสร้างโครงสร้างพืน้ฐานด้านการเรียนรู้เพื่อสนบัสนนุการฝึกฝนพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอยา่ง
ยัง่ยืน 

ด้วยความเช่ือมัน่ในการพฒันาบคุลากรเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึก ความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้ หลกัการ 
ขัน้ตอนและแนวทางปฏิบตัิ เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน การบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน ให้เกิดผลงานที่บรรลเุป้าหมายเกินความคาดหวงัอย่างแท้จริง บริษัทจึงให้
ความส าคญัในการพฒันาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทนัสมยั สอดคล้องกบัทิศทางของธุรกิจและเหมาะกบักลุม่พนกังาน 
และหลักการเรียนรู้ตามรูปแบบ 70-20-10 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร  (Experienced Learning / On the Job 
Practice -70) การสอนงาน (On the Job Coaching -20) การเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Classroom and 
Self-Learning -10) ซี่งบริษัทสง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทกุที่ ทกุเวลา ท่ีต้องการให้มากที่สดุผา่นระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning Management System ซึ่งพนักงานสามารถเข้าระบบเพื่อค้นหาและเลือก
หลกัสตูรที่ต้องการฝึกอบรมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้ใน
รูปแบบห้องเรียน การฝึกปฏิบตัิ บทเรียนออนไลน์ (E-learning) นอกจากนีบ้ริษัท จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความรู้  
(Knowledge Management) ขององค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยน แบ่งปันและจดัเก็บความรู้ที่ส าคญั (Critical Knowledge) 
ภายในองค์กรเพื่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึ่งเป็นรากฐานของการน าไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ที่เสริมสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร 

ทัง้นี ้ได้มีการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตัง้แต่พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานบังคับบัญชาระดับต้น
ระดบักลาง และระดบัสงู โดยด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาพนกังาน ครอบคลมุตัง้แต่โปรแกรมการพัฒนา
พนกังานใหม ่(Induction & On-boarding Program) โปรแกรมพฒันาผู้บริหารตามระดบัการบงัคบับญัชา (Management & 
Leadership Development Program) โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้ น า  ( Leadership Competencies 
Development Program) ส าหรับพนักงานทุกระดบั โปรแกรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช 
(Coaching & Performance Improvement Program) โปรแกรมการพฒันาความรู้และทกัษะด้านเทคนิคและวิชาชีพตาม
สายงานหลกั (Technical & Functional Skills Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัและการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน (OH&S and Sustainable Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
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(English Proficiency Development Program)  รวมถึงโปรแกรมการพฒันาจิตส านึกด้านคณุธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(Code of Business Conduct & Compliance Program)  

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความส าคญัอย่างยิ่งในการ
พฒันาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัพนกังานในด้านภาวะผู้น า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจดัการ
ธุรกิจให้สามารถปฏิบตัิภารกิจในหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจบุนั และในต าแหน่งงานที่สงูขึน้ตามแผนการเติบโตในสายอาชีพ 
(Career Development) หรือแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) ทัง้นีบ้ริษัท ได้ก าหนดนโยบายพฒันาระบบ 
และแนวทางการประเมินกลุม่พนกังานผู้มีความสามารถและศกัยภาพที่จะเติบโตขึน้สูต่ าแหนง่ผู้บริหารระดับสงู ในต าแหนง่
ส าคญัของสายงานตา่ง ๆ  ในองค์กร เพื่อวางแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan: IDP) ให้มีความพร้อมใน
การขึน้สู่ต าแหน่งตามช่วงเวลาและความจ าเป็นทางธุรกิจ ได้แก่ การขยายการเติบโตของธุรกิจ  หรือการเกษียณอายุของ
ผู้ บริหารระดับสูง เป็นต้น โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสายงานการบริหารบุคลากรและ
ประสิทธิภาพองค์กร และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ จัดโครงการพฒันาผู้บริหารระดบัสงู  ระดบักลาง และระดบัเร่ิมต้น
(Leadership Development Program: LDP) โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านภาวะผู้ น า และการจัดการให้กับบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย โดยการพฒันาโครงการร่วมกับสถาบนัการศึกษาชัน้น า ทัง้ภายในและต่างประเทศ   รวมถึงการพฒันาใน
รูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ โครงการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) โครงการพฒันาผลการปฏิบตัิงานด้วยการสอนงานหรือการ
โค้ช (Operational Performance Improvement: OPI Coach) โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานในต่างประเทศ (Group 
Employee Mobility: GEM) การมอบหมายให้เป็นผู้บริหารโครงการส าคญัขององค์กร (Corporate Project Assignment) การ
สนบัสนนุให้ศึกษาดงูานในหน่วยงานหรือองค์กรชัน้น าที่มีแนวทางการบริหารจดัการที่ยอดเยี่ยมในหลากหลายธุรกิจ รวมทัง้
การบริหารธุรกิจปนูซีเมนต์ทัง้ภายในและตา่งประเทศ  

ทัง้นี ้บริษัท เช่ือว่าการพัฒนาบุคลากรถือเป็นความจ าเป็นในทุกระดับ ไม่เพียงแต่ระดับผู้ บริหารเท่านัน้ บริษัท ยังให้
ความส าคัญในการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่ถือเป็นก าลังหลักซึ่ งเป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติภารกิจด้าน
สายการผลติ สายการขาย และการจดัการด้านขนสง่ รวมถึงพนกังานในสายงานสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจด้านตา่ง ๆ ทัง้นีย้งั
ช่วยสนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรของศนูย์การเรียนรู้ระดบัสายงาน (Functional Academy) เพื่อพฒันาทกัษะเฉพาะสายงาน
ให้แก่พนกังานผา่นรูปแบบการอบรมพฒันาและสิง่แวดล้อมด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรม
มาตรฐานและหลกัสตูรฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะทัง้ภายในองค์กร และสง่ไปเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบนัทาง
วิชาชีพเฉพาะจากภายนอกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบได้อย่างถกูต้องปลอดภยั มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อให้ทกุผลิตภณัฑ์และการ
บริการสง่มอบถึงมือลกูค้า คู่ค้าทางธุรกิจ บคุคล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างรวดเร็ว มีคณุภาพและสร้างความพึงพอใจ
สงูสดุ 

บริษัท ยงัสนบัสนนุการเรียนรู้ การแบง่ปันประสบการณ์ และการปฏิบตัิร่วมกนักบัปราชญ์ชมุชน ผู้น าในสาขาตา่ง ๆ ภายนอก
องค์กร ทัง้ในประเทศและต่างประเทศรวมถึงสื่อต่าง ๆ ในหวัข้อที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ การบริหารงาน การบริหาร
บคุลากร และการเป็นผู้น า ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการด าเนินชีวิตที่มีคณุธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ตัง้อยู่บนความ
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เช่ือและคา่นิยมที่ถกูต้อง น าไปสูค่วามส าเร็จความเจริญก้าวหน้าขององค์กร สงัคม ประเทศชาติโดยรวม ซึง่กิจกรรมการเรียนรู้
ดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัท พยายามส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
ความรู้และประสบการณ์ในองค์รวม เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ขยายกรอบความคิดและมมุมองที่กว้างขวางในการบริหารงาน
และบคุลากร ทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมสมัพนัธภาพและการประสานความร่วมมือที่ดีซึง่กนัและกนัระหว่างกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์
นครหลวงกบัชมุชนและสงัคม 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรให้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรมหลาย
หลักสูตร เช่น การอบรมหลักสูตร  ISO Awareness Course, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง Sustainability Reporting 
Workshop: GRI Standards, ก า ร อบ รม ส า ห รั บ  Environment Plant Manager Course (legal), การอบรมหลักสู ต ร
ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 7, การอบรมต้นแบบธุรกิจยคุใหม่ใสใ่จลดโลกร้อนและ
ความยัง่ยื่น และการอบรม OH&S 041 วิธีการใช้เคร่ืองมือการตรวจวดัสขุศาสตร์อตุสาหกรรม  เป็นต้น 

สรุปข้อมลูการพฒันาพนกังาน  

ในปี 2562 ทีผ่า่นมาศนูย์การเรียนรู้อินทรี ได้จดัการฝึกอบรมและพฒันาในรูปแบบตา่ง ๆ ให้กบัพนกังาน ดงันี ้
1. กลุม่หลกัสตูรพฒันาผู้น า (Leadership Development Program) และ หลกัสตูรพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมสูผู่้บริหาร

ระดบัสงู (Transitional Development Program) จ านวน 22,019.64 ชัว่โมง 
2. กลุม่หลกัสตูรพฒันาด้านเทคนิคและสายวิชาชีพ (Technical/Functional Development Program) จ านวน 38,884.46 

ชัว่โมง 
3. กลุม่หลกัสตูรพฒันาพนกังานใหม ่(Induction & On-boarding Program) จ านวน 3,477.10 ชัว่โมง 
4. กลุ่มหลกัสตูรด้านความปลอดภยัและการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน (OH&S and Sustainable Development Program) 

จ านวน 20,330 ชัว่โมง 
5. กลุม่หลกัสตูรด้านภาษาองักฤษ (English Proficiency Development Program) จ านวน 1,647.15 ชัว่โมง   
6. โดยเป็นหลกัสตูรที่เรียนรู้ผา่นระบบ Digital Learning จ านวน 3,290.2 ชัว่โมง 

 
หนว่ย: ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 

จ านวนชั่วโมงอบรมในห้องเรียนต่อคนต่อปี 
(ไม่รวมชัว่โมงการเรียนรู้ผ่านการโค้ช การสอนงาน และฝึกปฏิบตัิหน้า
งาน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พนกังานและผู้บริหาร 32.08 26.84 25.51 
หมายเหตุ: โดยในปี 2561 ศูนย์การเรียนรู้อินทรีได้วางแผนการพฒันาที่เน้นการน าไปใช้ ผ่านการโค้ช การสอนงานและฝึก
ปฏิบตัิหน้างานมากกวา่การเรียนรู้ในห้องเรียน จึงไมส่ามารถบนัทกึเป็นจ านวนชัว่โมงได้ สง่ผลให้จ านวนชัว่โมงอบรมที่บนัทึก
ได้ตอ่คนตอ่ปีน้อยลง  

หนว่ย: บาท 
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ค่าใช้จ่ายอบรมและพัฒนา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
พนกังานและผู้บริหาร เฉลีย่ตอ่คนตอ่ปี 6,558.92 8,891.35 6,548.82 

รวมคา่ใช้จ่ายตอ่ปี* 23,474,385.06 32,195,601.69 23,883,543.38 

หมายเหต:ุ หลายปีที่ผา่นมา ศนูย์การเรียนรู้อินทรีมุง่เน้นสร้างความสามารถของ “People Developer” เช่น การสอนงานของ
หวัหน้างาน ศนูย์การเรียนรู้ระดบัสายงาน ผู้ ฝึกสอนภายใน ผู้ เช่ียวชาญ และผู้จดัการความรู้ด้านต่าง ๆ ของบริษัท จึงท าให้
บริษัทสามารถลดการพึ่งพาผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกบริษัท สง่ผลดีต่อการลดค่าใช้จ่ายในการอบรมและพฒันาพนกังานได้
อยา่งชดัเจน   

*ไมร่วมคา่ที่พกั คา่เดินทาง และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ 

*ไม่รวม พีที คอนวดู อินโดนีเซีย, บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั, บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงัคลาเทศ) จ ากดั, บริษัท 
สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั และบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 
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9.   การก ากับดูแลกจิการ 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในการสร้างคณุคา่ให้กิจการอย่างยัง่ยืน จึงได้สง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการให้เกิดขึน้ในทกุระดับของ
องค์กรมาโดยตลอด ตัง้แต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร จนถึงระดับปฏิบัติงาน และเพื่อด ารงความเป็น
บรรษัทภิบาลอยา่งยัง่ยืน และยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ให้มีมาตรฐานท่ีสงูขึน้ คณะกรรมการบริษัทมุง่ที่จะ
ก ากบัดแูลกิจการเพื่อให้น าไปสูผ่ล (governance outcome) เพื่อให้บริษัท สามารถแขง่ขนัได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดย
ค านึงถึงผลกระทบระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective) โดยจะต้องประกอบ
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสีย (Ethical and responsible 
business) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship) 
และที่ส าคญัต้องท าให้บริษัท สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง (Corporate resilience)  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ในจริยธรรม และได้
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผู้น าในการก ากบัดแูลกิจการมาโดยตลอด 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการในปี 2558 โดยแสดงถึงหลกัการและแนวทางในการก ากบัดแูล
กิจการและแนวทางการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้น า เป็นผู้ ริเร่ิมและมีสว่นร่วมใน
การก าหนดกรอบในการจัดท านโยบาย และมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง (ช่ือเดิมคือ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและก ากับดูแลกิจการ) เป็นผู้พิจารณาทบทวนในรายละเอียดก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัินโยบายดงักลา่วบริษัท เช่ือมัน่วา่นโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นเคร่ืองมือที่แสดงให้เห็นถึง
การมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่จะสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่น
ได้เสียทุกฝ่าย และจะน าบริษัท ไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัเป็นอย่างดีและยึดมัน่มาโดยตลอดว่าในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการนัน้ 
ต้องค านงึถึงจริยธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญันอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน  

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการฉบบันีใ้ช้บงัคบักบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท และบริษัทยอ่ยทกุ
แหง่ด้วยอนัเป็นสิง่ที่แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที่ทกุคนในองค์กรยดึถือปฏิบตัิ  

นอกจากนโยบายการก ากบัดูแลกิจการแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 
Business Conduct) เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงทัง้หมดปฏิบตัิ
หน้าที่การงานด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต เพื่อเสริมสร้างและรักษาช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ขององค์กรในสายตา
ของบคุคลภายนอก รวมถึงผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุและผู้มีสว่นเก่ียวข้องและเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีบริษัท ได้ก าหนดไว้  

นอกเหนือไปจากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจดงัที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้  คณะกรรมการบริษัท  
ยงัได้จดัให้มีนโยบายที่เก่ียวโยงกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบตัิในแตล่ะเร่ือง เพื่อเป็นการก าหนดชีช้ดัถึงแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะพัฒนาน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเร่ืองต่าง ๆ ที่สนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเร่ืองนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยก าหนดมาตรการและขัน้ตอนในการแจ้ง
เบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ 
การรายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง หรือการขาดการควบคมุภายในองค์กร และปกปอ้งสทิธิของบคุคลที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส 
โดยการนี ้บริษัท ได้จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน และ/หรือ การแจ้งเบาะแส ซึง่ดแูลโดยบคุคลภายนอกซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญ 
ด้วยความเช่ือที่วา่ ช่องทางนีจ้ะเป็นหลกัประกนัพืน้ฐานให้แก่พนกังานหรือผู้ ร้องเรียนในเร่ืองการรักษาความลบัและความ
เป็นสว่นตวั  

ส่วนนโยบายอื่น ๆ ที่เก่ียวโยงกับจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ประกาศและบังคบัใช้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท เช่น นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
รายละเอียดสามารถดเูพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชนั นโยบายการใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายละเอียดสามารถดเูพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
ภายใต้หมวด นกัลงทนุสมัพนัธ์ > การก ากบัดแูลกิจการ  (https://www.siamcitycement.com/th/investor/governance)  

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีการสื่อสารอย่างสม ่าเสมอ และหลายช่องทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ให้มีการปฏิบตัิจริงตามนโยบายต่าง ๆ ข้างต้น อาทิ เช่น ทางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (INSEE Portal) ระบบโทรทศัน์ภายในองค์กร การพบปะระหว่างผู้บริหารและพนกังานประจ า
ไตรมาส (Town Hall) เป็นต้น 

และเพื่อความทนัสมยัและการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดและก ากบัดแูลให้มีการพิจารณา
ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
รวมตลอดถึงนโยบายที่เก่ียวข้องอยู่เสมอเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้  พร้อมทัง้ท าการสื่อสาร อบรมและจัดกิจกรรม
สง่เสริมตา่ง ๆ รวมทัง้ด าเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจ าทกุปี ในการนี ้ได้มีการพฒันาระบบ E-Learning Program 
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในเร่ืองนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทกุคนในองค์กรปฏิบตัิตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อยา่งถกูต้องและเคร่งครัด  

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและสม ่าเสมอ ส่งผลให้ในปี 2562  บริษัท         
ได้รับรางวลัตา่ง ๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

• ผลประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai 
Listed  Companies - CGR) ประจ าปี 2562  ในระดบัดีเลศิ (Excellent) จากการส ารวจโดยสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต จากโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วันที่ 18 
สงิหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 18 สงิหาคม 2563  

9.2  คณะอนุกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนั
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมอยูเ่สมอ เพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแตง่ตัง้
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คณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาประเด็นส าคญัเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อกลัน่กรองข้อมลูและเสนอแนวทาง
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตอ่ไป 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบนัประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการแต่ละชุด และรายช่ือผู้บริหาร ปรากฏในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ 
รายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการแต่ละชดุ รวมทัง้การประชมุซึ่งปรับ
ใช้หลกัปฏิบตัิที่ 3 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  ปรากฏในหวัข้อ 9.7   

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้ บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและคัดเลือก                   
มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 

ส าหรับหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ซึ่งปรับใช้หลกัปฏิบตัิที่ 3 และ 4 
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏในหวัข้อ 9.7   

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากบัดูแลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ทัง้ในเงินลงทนุ และดแูลกิจการของบริษัทย่อยในประเทศไทยโดยที่
บริษัทย่อยทัง้หมดมีบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว จึงไม่มี ข้อตกลงระหว่างบริษัท กับผู้ ถือหุ้ นอื่น 
(shareholders’ agreement) ส าหรับบริษัทร่วม (บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)) เป็นการลงทนุในระยะเวลา
ยาวนาน จึงไม่มีข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้น แต่มีการเสนอตวัแทนไปเป็นกรรมการบริษัทเพื่อร่วมพิจารณาในเร่ือง
ส าคญั สว่นบริษัทร่วมทนุในประเทศกมัพชูา (บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่) ซึง่บริษัท ถือหุ้นข้างน้อย มีการท า
ข้อตกลงระหวา่งบริษัท กบัผู้ ถือหุ้นอื่น โดยให้สิทธิในการคดัค้านหากบริษัทไม่เห็นด้วยกบัการด าเนินงานเร่ืองส าคญั เพื่อ
ดแูลผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท อยา่งมีความรอบคอบ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีการน าประเด็นที่เก่ียวข้องของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มาพิจารณา เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

รายละเอียดการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัท ไปลงทุน ซึ่งปรับใช้หลกั
ปฏิบตัิ 3.6 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏในหวัข้อ 9.7  

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและซือ้ขายหลกัทรัพย์ ( Insider Trading Polic) เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อป้องกนักรณีการใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-
dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นอื่น เช่น การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน ( Insider Trading) โดยก าหนด
ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Blackout Period) ไม่น้อยกวา่ 30 วนัก่อนมีการเปิดเผยรายงานด้านการเงิน และไมน้่อย
กวา่ 24 ชัว่โมง หลงัจากเปิดเผยข้อมลูรายงานด้านการเงินดงักลา่ว 
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รายละเอียดนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน 
ซึ่งปรับใช้หลกัปฏิบตัิที่ 6 และ แนวปฏิบตัิ 6.3.1  ตามน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ปรากฏในหวัข้อ 9.7  

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ในปี 2562  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับเงินคา่ตอบแทนจากการสอบ
บญัชี (audit fee) จากบริษัท และบริษัทยอ่ยเป็นเงินจ านวน 13,366,167 บาท และได้รับเงินคา่บริการอื่น (non-audit fee) 
จ านวน 2,559,848 บาท  

9.7  ระดับความเข้าใจและการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 
ส านักงาน ก.ล.ต.) ไปปรับใช้ 

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

ในปี 2562 บริษัทได้ท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องกบัการปฏิบตัิตามหลกัและแนวปฏิบตัิ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านักงาน ก.ล.ต. และได้น าเสนอผลวิเคราะห์ดังกล่าวแก่คณะกรรมการ           
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยงเพื่อทบทวนพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้บนัทึก
เหตผุล และมาตรการทดแทนหรือแผนด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ากรณีที่มีความไม่สอดคล้อง จะไม่มีผลกระทบต่อ
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีขององค์กรโดยรวม อาทิ กรณีกรรมการอิสระด ารงต าแหนง่นานกวา่ 9 ปีติดตอ่กนั ทัง้นีค้ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองและประเมินการท างานของกรรมการอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ
อิสระที่ด ารงต าแหนง่เป็นเวลานาน มีการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระตอ่ฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อยา่งแท้จริง อีกทัง้มี
คณุสมบตัิและความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทสาระส าคญัการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีของบริษัท ในปี 2562 ตามแนวทางของหลกัการก ากบัดเูเลกิจการท่ีดี 2560 สรุปได้ ดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
 ให้แก่กิจการอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กร เข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจดัการที่ดี โดยเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดวตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายหลกัของกิจการ อนุมตัิวิสยัทศัน์และภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทัง้การจัดสรร
ทรัพยากรส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีสว่นร่วมในการพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์เป็น
ประจ าทกุรอบปีบญัชี เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานมีจุดมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั และก าหนดให้มีการพิจารณาแผน
ธุรกิจและงบประมาณประจ าปีทกุปีเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท ส าเร็จลลุ่วงตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ รวมทัง้ก าหนดให้มีการติดตามให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์ในการด าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท อยา่งใกล้ชิดด้วย โดยจะต้องมีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ  
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คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่การประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยนืนัน้ นอกเหนือจากการดแูลบริหารงาน
ให้มีผลประกอบการท่ีดีแล้ว จะต้องให้ความส าคญัตอ่การก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ด าเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  

นอกจากคณะกรรมการบริษัทได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจดัให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายตา่งๆ  
โดยได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ปฏิบตัิตาม และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีฉบบันีแ้ละ
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก ากบัดแูลให้บริษัท มีระบบงานและกลไกที่เพียงพอที่ให้ความเช่ือมัน่ได้
ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ได้ด าเนินไปในลกัษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายอื่น ๆ และแนวทางที่บริษัท ได้ก าหนดไว้   

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

คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทัง้หน่วยงานก ากบัดแูลที่
เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) 
ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบตัิ ตลอดจนขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่เป็นรายการ
ที่บริษัทกระท าเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้าท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่
หรือมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท คณะผู้บริหารจะต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและ
รายงานการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่มีสว่นได้เสยีให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทกุปี 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบ กล่าวคือ คณะกรรมการได้มีการ
อนมุตัิ คูม่ืออ านาจด าเนินการ (Manual of Authority) เป็นข้อปฏิบตัิเพิ่มเติมเพื่อให้การตดัสนิใจของบริษัท มีการพิจารณา
ทบทวนและอนมุตัิตามระดบัความส าคญั ทัง้กรณีทีต้่องพิจารณาและอนมุตัิโดยฝ่ายปฏิบตัิการ คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
หรือคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอยา่งดี มีการแบง่แยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มที่ชดัเจน โดยแยกบคุคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบคุคลที่ด ารงต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ เพื่อเป็นการถ่วงดลุอ านาจและเป็นการบริหารอยา่งโปร่งใส  อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทยงั
ได้ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะผู้บริหารอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนได้ติดตามดแูลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างใกล้ชิด โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และคณะผู้บริหาร จะครอบคลมุ
ทัง้เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้มีการด าเนินการ เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทด าเนินการร่วมกบัคณะผู้บริหาร 
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และเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารได้ด าเนินการ 

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

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

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

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

 วิสัยทัศน์  

 เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพนัที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อกนัให้กบัคู่ค้า พนกังาน และชุมชน  
เราต้องการสร้างสิง่ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบัทกุคน 

 ค่านิยมองค์กร 

ท างานเป็นทีม ท าสิง่ถกูต้อง กล้าคิด กล้าท า หว่งใย ใสใ่จอนาคต 

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

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้การจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปี สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกั
ของกิจการ โดยต้องค านงึถึงปัจจยัแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่งที่ยอมรับได้ อีกทัง้ได้
สนบัสนนุให้มีการจดัท า ทบทวนวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และกลยทุธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3 - 5 ปี ด้วย เพื่อให้มัน่ใจวา่ 
กลยทุธ์และแผนงานประจ าปีได้ค านงึถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 
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ในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ าปีนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจยัและ
ความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัตา่งๆ ที่อาจมีผลต่อ
การบรรลเุป้าหมายหลกัของกิจการ (รายละเอียดโปรดดูในข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
สง่เสริมการสร้างนวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม      
อีกทัง้ได้ก ากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานให้ทัว่ทัง้องค์กร  รวมทัง้ดแูลให้มี
การจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงาน
ประจ าปี  

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาดและ
องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัที่
ก าหนดไว้ 

หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน พิจารณาและน าเสนอเพื่อพิจารณาใน
การก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนาดและองค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระที่
เหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีคณุสมบตัิหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและ
คุณลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท และ
สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้เสียได้ รวมทัง้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 
คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัท ด าเนินกิจการอยู ่ซึง่ได้พิจารณาตามตารางองค์ประกอบความรู้
ความช านาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีสดัสว่นระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดลุกนั
อย่างเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบนัมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสดัส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนคณะกรรมการทัง้หมด ปัจจุบนัมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 10 คน จากกรรมการบริษัททัง้หมด 12 คน ซึ่งเป็น
ขนาดคณะกรรมการที่เหมาะสมตามหลกัการก ากบักิจการที่ดี (ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน) 
และเหมาะกับขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจ านวน 2 คน ซึ่งหนึ่ง     
ในนัน้เป็นกรรมการอิสระด้วย จะเห็นได้ว่ากรรมการส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจึงสามารถ            
ให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการอยา่งอิสระ 

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

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มกีารเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย 
และข้อมลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
และการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.2  ประธานกรรมการ และองค์ประกอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด และโดยการน าของประธาน
กรรมการ ได้ท าหน้าที่ก ากบัดแูลบริษัท อยา่งเป็นธรรม โปร่งใส โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั และไมเ่อือ้
ตอ่ผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่  

การแบ่งแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม 

บริษัท ได้มีการแบง่แยกหน้าที่ระหวา่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ เพื่อเป็นการถ่วงดลุอ านาจและ
เป็นการบริหารอยา่งโปร่งใส และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีนัน้ หน้าที่หลกัของประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ จ าแนกได้ ดงันี ้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทและท าให้เกิดความเข้าใจที่
สอดคล้องกนัระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ ในเร่ืองยทุธศาสตร์ของกลุม่บริษัท ท าหน้าที่เป็นตวัแทน
ของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูล และให้ค าแนะน าในการพฒันายทุธศาสตร์ของกลุม่บริษัทและการจดัโครงสร้าง
การบริหารต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของแตล่ะบริษัทในกลุม่  

ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ นอกจากนีย้งัได้ปฏิบตัิหน้าที่เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองตอ่ไปนีไ้ด้ 

1) เชิญประชมุและก าหนดระเบียบวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัท 
2) ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
3) สามารถเข้าร่วมประชมุกบัคณะอนกุรรมการหรือร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทยอ่ยได้ 
4) ดแูลให้มีการสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เป็นตวัแทนหลกั

ของบริษัทในการสือ่สารกบัสือ่สาธารณะ 
5) เป็นผู้ รับระเบียบวาระการประชุม พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะ

เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ โดยอาจตรวจสอบหรือร้องขอรายงานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและของกลุม่บริษัท 
6) สนบัสนนุให้มีการประชุมกบักรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจดัการไม่ได้

เข้าร่วมประชมุด้วย) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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อนึง่ ประธานกรรมการของบริษัท  มิได้เป็นกรรมการอิสระ  แตไ่ด้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้น
ใหญ่และสามารถใช้ดลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ โดยยดึประโยชน์สงูสดุของบริษัท ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ทีด่ีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่วา่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการอยา่งยิ่ง 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 

เพื่อให้เร่ืองส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัให้มีคณะอนกุรรมการ เพื่อกลัน่กรองงานตา่ง ๆ   ซึง่เป็นการเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ที่ดีต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีกฎบตัรของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ก าหนดบทบาท หน้าที่ 
รับผิดชอบ กระบวนการท างาน การประชมุและการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน  

คณะกรรมการบริษัท 

คุณสมบัต ิ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลกัเกณฑ์ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมี
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนีย้ังพิจารณา
คุณสมบตัิอื่น ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายของกรรมการทัง้คณะ ทัง้พืน้ฐานการศึกษา อายุ เพศ และความหลากหลาย
ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมาย และบัญชีและ
การเงิน เป็นต้น และการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มี
ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท (ปัจจบุนัมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารซึง่มีประสบการณ์การท างาน
ที่เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ จ านวน 3 คนใน 12 คน) 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

บริษัท ก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับบทบญัญัติของ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจ านวนหนึง่ในสามจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุปี 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

หน้าที่โดยทัว่ไปของคณะกรรมการ ได้แก่ การปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท โดยมีความรับผิดชอบ

โดยตรงต่อการก าหนดทิศทางของธุรกิจและการสอดส่องดูแล การควบคุมดูแลบุคคลซึ่งได้รับการมอบหมายให้เป็น

ผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการกลุม่บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาวาระตา่งๆ ซึ่งกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท หรือ

ระเบียบปฏิบตัิที่มีอยู่ในขณะนัน้ไม่ได้ก าหนดให้ต้องขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือจากหน่วยงานอื่น คณะกรรมการ

จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและตัง้มัน่อยู่กบัหลกัการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยหน้าที่ตอ่ไปนี ้เป็นหน้าที่

เฉพาะของคณะกรรมการบริษัท 
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1) รับผิดชอบต่อการก าหนดทิศทางด้านธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการออกนโยบายและประกาศที่จ าเป็น

ส าหรับกลุม่บริษัท 

2) อนมุตัิแนวคิดหรือยทุธศาสตร์องค์กรของบริษัทและกลุม่บริษัท 

3) ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะการก าหนดหรือแก้ไขระเบียบ

ปฏิบตัิองค์กรรวมทัง้กฎบตัรที่เก่ียวข้อง 

4) ก าหนดวิธีด าเนินการทางบญัชีของบริษัทและกลุม่บริษัท รวมทัง้หลกัการเก่ียวกบัการควบคมุหรือวางแผน

ทางการเงินท่ีจะบงัคบัใช้ส าหรับกลุม่บริษัท 

5) อนมุตัิแผนทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทและกลุม่บริษัท 

6) แตง่ตัง้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รวมทัง้แตง่ตัง้กรรมการท่ีวา่งลงระหวา่งวาระ 

7) แตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8) แต่งตัง้สมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้น าเสนอช่ือและ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณาและมีข้อเสนอให้แตง่ตัง้ตามข้อเสนอดงักลา่ว 

9) ก าหนดอ านาจการลงนามผกูพนับริษัท 

10) ทบทวนผลการด าเนินงานของบคุคลที่ได้รับมอบหมายให้ดแูลการบริหารงานกลุม่บริษัท ภายใต้การปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือตามที่ระบใุนระเบียบปฏิบตัิขององค์กรและกฎบตัรที่

เก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อก าหนดหรือมติของคณะกรรมการบริษัท 

11) ทบทวนและน าเสนอรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และงบการเงินรวมของบริษัท รวมทัง้รายงานของ

ผู้สอบบญัชี ให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

12) ก ากบัการจดัเตรียมการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น และด าเนินการตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

13) ตรวจสอบให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทมีคณุสมบตัิตามเง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

14) ปฏิบตัิหน้าที่ ซึง่กฎหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกรณีการเพิ่มทนุของบริษัท 

15) อนมุตัิข้อเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้กรรมการผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

และก าหนดให้อ านาจหรือมอบหมายหน้าที่เฉพาะด้านตอ่กรรมการผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

16) อนมุตัิองค์ประกอบของคณะกรรมการ ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง และเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการใน

บริษัทร่วม ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้น าเสนอช่ือและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนพิจารณาและมีข้อเสนอให้แตง่ตัง้ตามข้อเสนอดงักลา่ว 

17) แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม (นอกเหนือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) 

ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง และตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เป็นผู้น าเสนอช่ือและคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน พิจารณาและมีข้อเสนอให้แตง่ตัง้ตามข้อเสนอดงักลา่ว 

18) อนมุตัิกรอบการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทและกลุม่บริษัท 
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19) พิจารณาข้อเสนอเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและแนะน าให้คณะกรรมการเสนอตอ่ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น

เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

คณะอนุกรรมการ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนสามคน โดยได้รับการแต่งตัง้และคัดเลือกจาก
กรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ส าหรับรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการ
บริหารจดัการ”  

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกคนเป็น “กรรมการอิสระ” โดยมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดของ ตลท. และ 
กลต.  อีกทัง้บริษัท ก าหนดเพิ่มเติมให้ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบไมค่วรเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทมหาชนอื่นมากกวา่สองบริษัท เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะเห็นวา่การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของ
หลายบริษัทในเวลาเดียวกันนัน้ไม่ท าให้ความสามารถของกรรมการคนนัน้ด้อยลงในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัท เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจ าปีและแบบแสดงรายข้อมลูประจ าปีด้วย 

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ต้องเป็นผู้ซึง่มีความรู้ทางด้านการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท
หมายถึงว่า อย่างน้อยต้องเคยปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบญัชีขัน้พืน้ฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ซึง่มีความช านาญอย่างเพียงพอในด้านการบญัชีหรือการบริหารจดัการทางการเงิน
ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท 
 
ปัจจุบนั สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่จบ
การศกึษาด้านบญัชี ได้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ประธานมีวาระในการด ารงต าแหนง่ 3 (สาม) ปี และไมเ่กินวาระการเป็นกรรมการบริษัท 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทัง้บริษัท และกลุ่มบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ารายงาน
เหลา่นัน้มีความถกูต้องและเพียงพอ และท าหน้าที่ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และคณะผู้บริหาร
กลุ่ม (Group Executive Committee) ผู้ รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินรายไตรมาสและ
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ประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะน าให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบในเร่ืองที่เกิดเป็นประเด็นหรือ
เป็นปัญหาโดยผู้สอบบญัชีเพิ่มเติมในระหวา่งที่ผู้สอบบญัชีปฏิบตัิงานตรวจสอบบริษัทและกลุม่บริษัท 

2) สอบทานระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แนใ่จวา่สิง่ที่กลา่วมานัน้มีความเหมาะสมและประสทิธิภาพ 

3) ให้ความเห็นชอบในเร่ืององค์กรและคณุสมบตัิของบคุคลากรในสงักดัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และ
ก าหนดระดับของความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในจากฝ่ายบริหารตลอดจนอนุมตัิการแต่งตัง้ 
โยกย้าย และการเลิกจ้างบคุคลากรในสงักดัหรือที่สงักดัหน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบ
ภายใน 

4) สอบทานการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและ
ข้อบงัคบัของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอนัว่าด้วยเร่ืองของการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัท 

5) พิจารณา คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตัง้ เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
รวมทัง้เสนอให้เปลีย่นแปลงผู้สอบบญัชีของบริษัท และให้ค าแนะน าคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีนัน้ เพื่อเป็น
หลกัประกนัความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบพงึค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีด้้วย 
คือการให้บริการอื่นของผู้สอบบญัชีที่นอกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึ่งมีลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดการขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อนักระทบตอ่ความเป็นอิสระ ประสทิธิภาพ และการปฏิบตัิงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ผู้สอบบญัชี เพื่อความเป็นอิสระในการปรึกษาหารือในเร่ืองที่ส าคญัให้คณะกรรมการตรวจสอบประชมุเป็น
การส่วนตวัที่มีแต่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีผู้ แทนของฝ่ายบริหารอยู่ในที่
ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 (หนึง่) ครัง้ 

6) พิจารณารายการระหว่างกนัอนัอาจน าไปสูค่วามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการนีใ้ห้รวมถึงความถกูต้อง
และความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงนัน้ๆ ของบริษัท ด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้แนใ่จวา่ 
รายการเก่ียวโยงกนัเหลา่นัน้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของ ตลท. และมีความเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจ าปีของบริษัท รายงานนีใ้ห้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงช่ือและรายงานดงักลา่วนีอ้ยา่งน้อยต้องมข้ีอมลูดงัตอ่ไปนี  ้

• ความเห็นในด้านความถกูต้อง ครบถ้วน และความเช่ือถือได้ของข้อมลูในรายงานและในการเปิดเผย
 ข้อมลูทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นในด้านความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นในด้านความเหมาะสมของการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 

• ความเห็นในด้านการปฏิบตัิตามตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎ ประกาศ 
 และ ข้อบงัคบัท่ีออกตามพระราชบญัญตัิดงักลา่ว รวมทัง้กฎและข้อบงัคบัของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ 
 ที่ เก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่บริษัท 

• ความเห็นในด้านการท ารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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• จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครัง้ของการเข้าประชุมของสมาชิก
 คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะคน 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร
 คณะกรรมการตรวจสอบนี ้

8) ด าเนินการให้มีการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินผลการปฏิบตัิ
ของตนเองเป็นประจ าทกุปี 

9) สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรฐานการตอ่ต้านการคอร์รัป
ชนัของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 

10) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน นอกจากการ
ประชุมตามปรกติที่กล่าวมานีแ้ล้ว สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดจะเรียกประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นการประชุมครัง้พิเศษก็ได้ตามความจ าเป็นแห่งสถานการณ์ สว่นวิธีการเรียก
ประชมุและระเบียบวิธีในการประชมุให้เป็นไปตามที่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกนั  

2) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก 
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 

3) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบริษัท เป็นผู้ ได้รับเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการ
ถาวร แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการพูดในเร่ืองที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะประชุมโดยไม่มี
บคุคลอื่นนอกจากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเทา่นัน้ท่ีร่วมอยูใ่นท่ีประชมุ 

4) ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้
การก ากบัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสี่ยง 

โครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คน ตามที่
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้  

ส าหรับรายนามคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง 
แสดงอยูภ่ายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการบริหารจดัการ”  

คุณสมบัติกรรมการธรรมาภบิาลและความเสี่ยง  

สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง ต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานของกลุม่บริษัท 
รวมถึงเข้าใจหลกัการและการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนการบริหารและจดัการความเสีย่ง 

ปัจจบุนัสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง ของบริษัท ทกุคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความ
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เข้าใจในธุรกิจของบริษัท อีกทัง้มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการในบริษัทชัน้น าที่มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง มีวาระในการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
บริษัท 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสี่ยง  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
เสีย่ง ดงันี ้

1) ก าหนดและเสนอขอบเขตการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท  ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ
มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ด าเนินงานและติดตามการปฏิบตัิงาน 

2) สอบทานการบริหารและการจัดการความเสี่ยงที่ส าคญัของกลุ่มบริษัท ที่ด าเนินการโดยคณะเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ 

3) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท  

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสี่ยง 

1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 (สี่) ครัง้ต่อปี สมาชิกของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง  อาจเรียกประชุมพิเศษตามที่ต้องการ วิธีการเรียกประชุมและ
ขัน้ตอนการด าเนินการประชุม ต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
เสีย่ง 

2) องค์ประชมุต้องประกอบด้วยสมาชิกจ านวนเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 
3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ หรือตวัแทนที่ได้รับมอบหมาย และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

ควบคุม ก ากับดูแลของกลุ่ม อาจได้รับเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง เพื่อ
รายงานการติดตามในเร่ืองของความเสี่ยงหลกั ๆ และแผนบริหารและจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท 
ตามก าหนดการที่ก าหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและควบคมุ ก ากับดูแลของกลุ่ม ต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มี
การหารือในเร่ืองที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในและควบคมุ ก ากบั
ดแูลของกลุม่ มีสว่นได้เสียอยู่ด้วย หรือเมื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง  ประสงค์จะประชมุ
โดยไมม่ีบคุคลอื่นนอกจากสมาชิกเทา่นัน้ 

4) ให้เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง  เก็บรักษารายงานการประชุม ตามที่
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่งก าหนด 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดย
อยา่งน้อยหนึง่ในนัน้ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

ส าหรับรายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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คา่ตอบแทนแสดงอยูภ่ายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการบริหารจดัการ”  

คุณสมบัติกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นผู้ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์การท างานที่
เก่ียวข้อง และมีความเข้าใจในธุรกิจ และการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท อยา่งถ่ีถ้วน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระในการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน มีดงัตอ่ไปนี ้

1) ด้านการสรรหา องค์ประกอบและโครงสร้าง  
(1) ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท รวมทัง้โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย 

และบริษัทร่วม ทัง้หมดภายในกลุม่บริษัท และโครงสร้างของคณะอนกุรรมการของบริษัท การทบทวน
ดงักลา่วให้กระท าทกุปี และเสนอผลการทบทวนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา 

(2) พิจารณา ประเมิน และเสนอแนะบคุคลซึ่งมีคณุสมบัติเหมาะสมแก่การได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตัง้ 
และ/หรือ เข้ารับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณา
อนุมตัิ หรือพิจารณาและน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิ (แล้วแต่
กรณี) ในกรณีที่เป็นการแตง่ตัง้บคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่วา่งลงโดยคณะกรรมการของบริษัท
เนื่องจากมีกรรมการพ้นจากต าแหนง่ก่อนครบวาระให้เสนอช่ือดงักลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อน
การประชมุคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

(3) ก าหนด ประเมิน และเสนอแนะบคุคล ผู้ที่มีศกัยภาพอนัเหมาะสมแก่ต าแหน่งที่ส าคญัๆ ภายในกลุม่
บริษัท เช่น 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

• สมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแตล่ะบริษัทในกลุม่ 

• กรรมการของบริษัทยอ่ย 

• ผู้แทนของบริษัทในการเป็นกรรมการของบริษัทร่วม 
(4) พิจารณาทบทวนข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ในเร่ืองบคุคลที่มีศกัยภาพเหมาะสมที่จะ

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นสมาชิกในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ หรือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
ย่อย และท าการประเมินอย่างเป็นอิสระในตวับุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือดงักล่าวมานี ้ในด้านความ
เช่ียวชาญ (expertise), ทกัษะ(skill), ประสบการณ์ (experience), ผลการปฏิบตัิงาน (performance) 
รวมทัง้คณุสมบตัิสว่นตวัและคณุสมบตัิด้านวิชาชีพ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ท าการเสนอแนะผู้ ได้รับการเสนอช่ือที่เห็นว่ามีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ
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พิจารณาอนมุตัิ 
(5) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2) ด้านการพัฒนาผู้บริหารและการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง  
(1) สอดสอ่งดแูลบคุคลตา่ง ๆ ท่ีมีศกัยภาพ และกระบวนการของการพฒันา และแผนการพฒันาบคุลากร

ส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู และส าหรับเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับ
การเลือ่นขัน้เลือ่นต าแหนง่ไปเป็นผู้บริหารระดบัสงูภายในกลุม่บริษัท  

(2) ทบทวนแผนงานการสร้างผู้ สืบทอดการด ารงต าแหน่งส าหรับสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท และ
คณะอนกุรรมการ ซึง่การทบทวนดงักลา่วให้กระท าเป็นรายปี 

(3) ทบทวนแผนการสร้างผู้สืบทอดการด ารงต าแหน่งส าหรับสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย และ
ส าหรับผู้ที่เป็นผู้แทนของบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม   ซึ่งการทบทวนดงักลา่วให้กระท า
เป็นรายปี 

(4) ทบทวนแผนการสร้างผู้สบืทอดการด ารงต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูภายในกลุม่บริษัท ซึง่การทบทวน
ดงักลา่วให้กระท าเป็นรายคร่ึงปี และให้กระท าร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

(5) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3) ด้านการก าหนดค่าตอบแทน    
(1) จดัให้มีการท านโยบายและแผนเก่ียวกบัค่าตอบแทนของทัง้กลุม่บริษัท เพื่อให้กลุม่บริษัท และบริษัท

ตา่ง ๆ ภายในกลุม่บริษัท ใช้ในการรับบคุลากร รักษาบคุลากรให้ท างานอยูภ่ายในกลุม่บริษัท และสร้าง
เสริมให้พนักงานมีความมุ่งหวังและค่านิยมหลักที่เป็นอย่างเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท และใน
ขณะเดียวกนัสร้างความเช่ือมโยงเพื่อให้คา่ตอบแทนมีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบตัิงาน 

(2) พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท และสมาชิกใน
คณะอนกุรรมการแตล่ะคน  รวมทัง้ประธานคณะกรรมการของบริษัท และน าเสนอคา่ตอบแทนดงักลา่ว
เพื่อขออนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

(3) อนมุตัิผลการปฏิบตัิงานและคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแตล่ะบริษัทในกลุม่ รวมทัง้โบนสัและการปรับอตัราเงินเดือนประจ าปี
ส าหรับบริษัทและบริษัทยอ่ยในประเทศไทย 

(4) ทบทวนงบประมาณค่าตอบแทนและการปรับอตัราเงินเดือนประจ าปี รวมถึงการจ่ายโบนสัประจ าปี
ของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศตามที่เลขาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอ 

(5) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน ต้องประชมุอย่างน้อยหนึง่ครัง้ในทกุรอบระยะเวลา 3 (สาม) 
เดือน สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน ทา่นใดทา่นหนึง่จะเรียกประชมุคณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นการประชุมครัง้พิเศษก็ได้ตามความจ าเป็นแห่งสถานการณ์ ส่วน
วิธีการเรียกประชมุและระเบียบวิธีในการประชมุ ให้เป็นไปตามที่สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
คา่ตอบแทนตกลงกนั  
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2) องค์ประชมุต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวนเกินกึ่งหนึง่ของ
จ านวนสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้หมด   

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มได้รับเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ประจ า แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการพูดในเร่ืองที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่มีสว่นได้เสียอยู่ด้วย หรือเมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประสงค์
จะประชมุโดยไมม่ีบคุคลอื่นนอกจากสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เทา่นัน้ท่ีร่วมอยู่
ในท่ีประชมุ  

4) ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่  5 คน  ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (Group 
CEO), ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่งานการเงิน (Group CFO),  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง 
จ ากดั (มหาชน) (CEO SCCCTH), ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั (CEO SCCVN) 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทรัพยากรบคุคล (Group HR and Talents)  

รายนามคณะผู้บริหาร ปี 2562 แสดงอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการบริหารจดัการ”   

คุณสมบัติ  

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทัง้ในด้านธุรกิจ การบริหารจดัการ มีความเป็นผู้น าที่ดีมทีกัษะในการวางแผน
กลยทุธ์ มีความรับผิดชอบสงู และมีความสามารถในการบริหารจดัการให้บรรลตุามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของ
บริษัท 

บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ท าหน้าที่ เป็นประธานของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท ผา่นการสรรหาและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่มีความรับผิดชอบโดยรวม ต่อการบริหารจดัการและผลประกอบการของกลุม่บริษัท ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

1) ประสานงานและสอดส่องดูแลกิจกรรมของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ในเร่ืองที่เก่ียวกับการจดัการ การ
บริหารและการสอดส่องดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสามารถด าเนินการตามเป้าหมายทาง
ธุรกิจและบรรลงุบประมาณประจ าปีได้ 

2) ออกค าสัง่เร่ืองสายการบงัคบับญัชาส าหรับสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทุกคน รวมถึงส าหรับ
ผู้บริหารสงูสดุของแตล่ะบริษัทในกลุม่ 

3) ริเ ร่ิม พัฒนาและบริหารจัดการขัน้ตอนการวางแผนกลยุทธ์และแผนการเงินของกลุ่มบริษัท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิแล้ว 
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4) ตรวจสอบติดตามและควบคุมการด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มบริษัทที่ได้รั บ                                           
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยการตดัสนิใจทางธุรกิจทัง้ปวง ต้องสอดคล้องกบัตารางอ านาจอนมุตัิ 

5) จดัประชมุและเป็นประธานการประชมุคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตวัแทนหลกัของบริษัท ในการสือ่สารกบัสือ่สาธารณะ 
7) สอดสอ่งดแูลการท างาน และทบทวนผลการปฏิบตัิหน้าที่ ของผู้บริหารสงูสดุของแต่ละบริษัท เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณา 
8) เสนอช่ือบคุคลเพื่อการแต่งตัง้ใหม่หรือแต่งตัง้แทน ในต าแหน่งสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (ยกเว้น

ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท หรือเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงินของแตล่ะบริษัทในกลุม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณา 

9) เสนอช่ือผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการ ส าหรับคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณา 

10) น าเสนอแผนการสืบทอดต าแหน่งสมาชิกเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (ที่ไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่) และ
ผู้บริหารสงูสดุของแตล่ะบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
เป็นประจ าทกุปี 

11) อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งคณะเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ยกเว้นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงินของบริษัทยอ่ย) ตามที่ผู้บริหารสงูสดุของแตล่ะบริษัทเป็นผู้ เสนอช่ือเพื่อพิจารณา 

12) การปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการและของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจ
มอบหมายให้สมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เป็นผู้ด าเนินการ (ในกรณีดงักลา่วประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ มีหน้าที่ตรวจสอบดแูลการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว) 

13) เสนอเร่ืองตา่งๆ ตามที่ระเบียบปฏิบตัิขององค์กร ก าหนดให้เสนอตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
14) ด าเนินการให้มีการสง่ตอ่หรือสือ่สารข้อมลูระหวา่งคณะเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่และคณะกรรมการภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม  

การประชุมของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

1) ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สามารถเรียกประชุมได้บ่อยครัง้ ตามที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ
ของกลุม่บริษัท โดยมีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

2) สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม อาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและระบุเหตุผล เพื่อขอให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เรียกประชมุเพิ่มเติมได้  

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่จะต้องจดัตารางการประชมุคณะเจ้าหน้าบริหารกลุม่ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี โดย
สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทกุคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

4) คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่มีหน้าที่เสนอวาระการประชุมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ลว่งหน้า เพื่อให้
การเรียกประชมุของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่สามารถก าหนดวาระการประชมุได้พร้อมกนั 

5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจตดัวาระการประชุมใดๆ ออกไป หากมีการเสนอข้อมูลการประชุมไม่
ครบถ้วนหรือล่าช้า อย่างไรก็ตามประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจ เลือกเลื่อนการพิจารณาวาระไป
พิจารณาในการประชมุครัง้ถดัไป 
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6) การประชุมสามารถท าโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความจ าเป็น และหากสมาชิกทุกคนของคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์ 

7) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และกรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
มอบหมายสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่คนใดคนหนึง่ท าหน้าที่เป็นประธานท่ีประชมุ และสามารถ
เชิญบคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ให้เข้าร่วมประชมุในฐานะท่ีปรึกษาได้ 

8) นอกเหนือจากการประชุมปกติแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจ เรียกประชุมเพิ่มเติมเพื่อการ
ปรึกษาหารือในเร่ืองส าคญั 

หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหากรรมการ  

ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมี
กระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน จึงได้แต่งตัง้และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ผู้ด าเนินการ  ซึง่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก กลัน่กรอง และคดั
สรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท  มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการก าหนดไว้ได้  เพื่อให้ได้กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจ ารณา ก่อน
คณะกรรมการบริษัทจะน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับกรณีการแต่งตัง้กรรมการ ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสินใจ ส าหรับต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทมีการสรรหาโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหา ซึ่งพิจารณาคุณสมบตัิของบคุคลทัง้ในและต่างประเทศ โดยผ่าน
กระบวนการสมัภาษณ์และคดัเลือก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กลัน่กรองเพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจวา่กรรมการมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

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

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง และในทุกปีคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้
กรรมการและผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสมให้ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้กรรมการทกุคนท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงนัน้ ต้องมีคณุสมบตัิตามข้อบงัคบับริษัท ข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

การแต่งตัง้กรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามญัประจ าปี ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. ไม่ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ผู้ ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวเป็น
กรรมการในแตล่ะครัง้ที่ใช้คะแนนเสยีงเทา่นัน้ 
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3. หากมีการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกตัง้มากกว่าจ านวนกรรมการที่ว่างลง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานคณะกรรมการเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ถ้าต าแหนง่กรรมการวา่งลง เพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกผู้ซึง่มีคณุสมบตัิ และไมม่ี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุกรรมการคราวถดัไป ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีวา่งลงจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะท าการในนาม
ของคณะกรรมการได้เฉพาะการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่งทัง้หมดเทา่นัน้ 

กรรมการซึ่งได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนตามที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพี ยงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทนเทา่นัน้ 

การสรรหากรรมการอิสระ 

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้คดัสรรบคุคลที่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ โดยพิจารณารายช่ือจากบริษัทที่ปรึกษาด้าน
การสรรหาบคุคลากร และจากผู้ที่ถกูเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  

นิยามกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนปรับนิยามกรรมการอิสระให้มีคณุสมบตัิที่เข้มกว่าที่
กฎหมายก าหนด ซึง่ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ได้ก าหนดไว้วา่กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ 
(ร้อยละ 1) ของจ านวนหุ้นท่ีมีออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท หรือบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเปลีย่นสดัสว่นการถือหุ้นจากร้อยละหนึง่ (ร้อยละ 1) เป็นร้อยละศนูย์จดุห้า (ร้อยละ 0.5) 

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทต้องคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศนูย์จุดห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท หรือบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นฝ่ายบริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่
ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล าดบัเดียวกนัโดยมี บริษัทใหญ่ร่วมกนั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดังกล่าวมา แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นีล้กัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้
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ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ  
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นฝ่ายบริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ที่มี
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อ ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกัน
หนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง เดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าวให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุม และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่
ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน  ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม   ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
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เงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

หลักปฏิบัติ 3.4  ค่าตอบแทนกรรมการ  

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด าเนินการตามกระบวนการท่ีโปร่งใสและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิเป็นประจ าทกุปี โดยต้องน าเสนอนโยบาย 
วิธีการ หลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแตล่ะต าแหน่ง และต้องมีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  อีกทัง้                  
ต้องหลกีเลีย่งการจ่ายคา่ตอบแทนที่เกินควร 

คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท มีองค์ประกอบคา่ตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกบักลยทุธ์และเปา้หมายระยะยาวของ
บริษัท โดยมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ ประโยชน์และคณุค่าที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน รวมถึงการเป็นสมาชิกและการมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึน้ใน
คณะอนกุรรมการด้วย  

ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทัง้ในรูปแบบที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัเป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 26 เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ได้
อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้น าเสนอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยนโยบาย
และหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รูปแบบและจ านวนค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้คา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะทา่นได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยด้วย (ถ้ามี) ซึง่
ปัจจบุนัไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้แทนของบริษัท ในการเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม 

คา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นผลตอบแทนที่จูงใจ
และเหมาะสมกบัผลประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประเมินจากผลประกอบการของบริษัท 
ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ในระยะยาว  และการพฒันาผู้บริหาร ซึง่มีการเสนอผล การประเมิน
ให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเป็นประจ าทกุปี และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็นผู้สือ่สารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ได้รับทราบ 

ส าหรับโครงสร้าง คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในส่วนที่เก่ียวกับ
คา่ตอบแทนกรรมการ ปรับใช้ตามหลกัปฏิบตัิ 3.2  

หลักปฏิบัติ 3.5   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ โดยก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 ครัง้ตอ่
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เดือน ซึ่งบริษัทมีการก าหนดวนัประชุมลว่งหน้าเป็นรายปีก่อนเร่ิมปีใหม่ และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการ
ดงักลา่วพร้อมทัง้วาระที่ส าคญัตามรอบระยะเวลาของการประชุมแต่ละครัง้ เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มร่วมกัน
พิจารณาก าหนดเร่ืองที่จะเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาให้แน่ใจวา่ได้รวมเร่ืองส าคญัไว้แล้ว 
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสูว่าระการประชุม โดยบริษัทจะ
จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัเพื่อให้กรรมการได้มี
เวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชมุ 

จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน        
7 ครัง้ และมีการสง่รายงานผลการด าเนินงานและแผนการพฒันาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะผู้บริหาร
ด าเนินการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทกุเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก ากบัควบคมุและดแูล
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

กรรมการทัง้คณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 ของการประชุมคณะกรรมการ
ทัง้หมดที่จดัในปี 2562 โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบคุคลแสดงอยู่ในหวัข้อโครงสร้างการ
จดัการ 

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

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารระดับสงูเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมลูและรายละเอียดเพิ่มเตมิในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุโดยตรงและเพื่อมีโอกาส
รู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่ 

บริษัทได้จดัให้กรรมการได้รับข้อมลูและเข้าอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อสนบัสนนุให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่และเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานดงันัน้สามารถมัน่ใจได้ว่า
กรรมการทกุคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
และทกุคนได้อทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการบริษัทท่ีเข้มแข็ง ทกุ
คนได้แสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายในการจ ากดัจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งได้ไม่
เกิน 5 แหง่ ไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เพื่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ซึง่ในปัจจบุนั
ไม่มีกรรมการคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง  ส าหรับการด ารงต าแหน่งอื่นของผู้บริหาร
ระดบัสงู  บริษัท  ไมม่ีนโยบายที่อนญุาตให้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นมากกวา่ 2 บริษัท ทัง้นี ้ไมน่บัรวมบริษัท
ย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากบัดแูลการบริหารจดัการเพื่อรักษา
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ผลประโยชน์ของบริษัท และการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหนง่อื่นของกรรมการและเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทถือนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ ทราบถึงผลการประชุมนัน้ด้วย เมื่อครบรอบปีการด าเนินงาน 2562 หลงัจากการรวบรวมข้อมูลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทัง้รายคณะและรายบุคคล ประธานกรรมการได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยไมม่ีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ครัง้ เพื่อมีการหารือและน าข้อเสนอแนะมาจดัท าแผนพฒันาและ
ติดตามผล  

หลักปฏิบัติ 3.6  การก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัท ไปลงทุน      

การก ากบัดแูลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเบือ้งต้นนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท า
การสรรหาและกลัน่กรองบคุคลที่เหมาะสม โดยน าเสนอในที่ประชมุของคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าการพิจารณาอนมุตัิ
และเสนอต่อบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัท ไปลงทุน โดยการแต่งตัง้กรรมการ การแต่งตัง้ผู้บริหารส าคญัที่จะเข้า
รับผิดชอบบริหารงานและกิจการในบริษัทยอ่ย มีจ านวนและต าแหนง่ที่สอดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วม  

โดยการนี ้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทตามที่กลา่วมาข้างต้น จะมีภาระหน้าที่
ในการบริหารจดัการงานและกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แนวนโยบายและ
ทิศทางที่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายให้กรรมการและ/หรือผู้ บริหารท าหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทยอ่ย และให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัท ในฐานะบริษัทแม ่โดยก าหนดขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแตง่ตัง้อยา่งชดัเจน ซึง่จะมีการทบทวนเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม และ
มีการติดตามดแูลให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทยอ่ยปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายด้วย  

ส าหรับการตัดสินใจในการด าเนินกิจการที่ส าคัญในกลุ่มบริษัท บริษัทก าหนดขัน้ตอนและผู้ มีอ านาจอนุมัติตาม
ความส าคญัและมลูค่าของโครงการ หรือกิจการ และมีการเสนอให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลัน่กรองในกิจการที่
ส าคญั เพื่อให้การท างานของฝ่ายจดัการมีความคลอ่งตวัและโปร่งใส อีกทัง้ง่ายแก่การสื่อสาร โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้อนมุตัิเอกสารที่ก าหนดขัน้ตอนและผู้มีอ านาจดงักลา่ว  

ส่วนในการด าเนินกิจการโดยทัว่ไป บริษัทจะก าหนดแนวนโยบายด้วยการสื่อสารผ่านการพิจารณาก าหนดงบประมาณ
ประจ าปี รวมถึงการทบทวน และการรายงานผลการด าเนินกิจการเป็นรายไตรมาส ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ย่อย ซึ่งมีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีวาระประจ าในการพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยด้วย จึงมัน่ใจได้
ว่าบริษัท มีกลไกการก ากบัดแูลและระบบควบคุมภายในบริษัทย่อยที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ ที่มีผลให้การท ารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษัท
ยอ่ยได้รับมติจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

นอกจากนี ้บริษัท ได้มีการก าหนดรูปแบบของรายงานตา่งๆ ของบริษัทยอ่ยให้เป็นรูปแบบและโครงสร้างในลกัษณะเหมอืน
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หรือใกล้เคียงกนั เพื่อความสะดวกในการก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนก าหนดวางแบบผงัองค์กรให้เจ้าหน้าที่หรือผู้จดัการ
ในแผนกและฝ่ายต่างๆ ในบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายงาน ตลอดจนปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกบัผู้บริหาร
และผู้จดัการของบริษัท ที่ดแูลและรับผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจที่เก่ียวข้อง ฉะนัน้ มาตรการ และ/หรือ ระบบในการ
ควบคุมกิจการภายในบริษัทย่อย จึงมีลกัษณะสอดคล้องหรือเป็นแบบเดียวกับระบบของบริษัท โดยก าหนดกลไกการ
ก ากบัดแูลกิจการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทยอ่ย จะต้องท างานทัง้เชิงรุกและรับร่วมกนักบัผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของบริษัท ซึ่งได้มีการติดตามดแูลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหวา่งกนั การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินท่ีมีนยัส าคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การท ารายการส าคญัต่างๆ 
ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาผลงาน ปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการนัน้มีการ
ประเมินแบบคณะและแบบรายบคุคล โดยได้ก าหนดบรรทดัฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอย่างมีหลกัเกณฑ์ 
และน าประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมาหารือเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการ โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานสรุปได้ ดงันี ้ 

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

หลกัเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ (ระดบัการประเมิน 0 = ควรปรับปรุง ไปจนถึง 4 = ดี
เยี่ยม) ผลการประเมินประจ าปี 2562 ผลการประเมินของ คณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการในการปฏิบตัิหน้าที่
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและหลกัในการปฏิบตัิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัท มีคา่เฉลีย่ในระดบัดีเยี่ยม 

การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลนัน้ ใช้กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลกัเกณฑ์การ
ประเมินผลงานเช่นเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ดงัที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น ซึง่
ผลประเมินพบว่า กรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและ
เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ ทัง้นี ้บริษัท ได้น าผลการประเมินดงักลา่วไปปรับใช้เพื่อการพฒันาการ
ปฎิบตัิหน้าที่และพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการอยา่งเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 3.8 การอบรมและพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทถือนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบ
การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารและฝ่ายจดัการ เลขานกุารบริษัท และบคุลากรในงานที่เก่ียวข้องกบั
การก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้การเข้ารับการอบรม
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หลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบนัในตา่งประเทศ การอบรมหลกัสตูรอื่นๆ 
ของหนว่ยงานอื่น และการอบรมภายในบริษัท  

ทัง้นีค้ณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท มากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิ
หน้าที่กรรมการ / ผู้บริหารระดบัสงู ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อกรรมการ รวมการเข้าอบรมจนถงึสิน้ปี 2562 

1 นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ -  Leading from the Chair (INSEAD) 2015 (หลกัสตูรประธานกรรมการ) 

2 นายวนัชยั โตสมบญุ -  DAP 7/04, DCP 7/01, AACP  19/15, CGI 10/15 

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

4 นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ -  DAP 71/08, DCP 126/09, ACP 30/10, FGP 1/10, MFM 2/10, MFR 
10/2010, MIA 7/10, MIR 9/10, SFE 7/10,   M&A 1/11, RCC 14/12, 
RNG 2/12, CDC 7/13, HRP 4/13, ACEP 7/2013, RMP 1/13, Inaugural 
CG Conference 2018 by SEC 

5 ดร. (กิตตมิศกัดิ์) ฮาราลด์ ลงิค์ -  Institute of Business and Industrial Development (IBID1), DAP 
134/17  

6 ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ -  DAP 28/04, ACP 5/05, DCP 53/05, MIA 2/08, MIR 3/08, QFR 5/07, 
RCP 18/08, SBM 1/17, ELP 16/19 

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

8 นายชรินทร์ สจัจญาณ -  DCP 196/14, BMD 2/16, FBG 5/16 

9 นายเอเดน จอห์น ไลนมั -  DAP 166/2019 

10 นายศวิะ มหาสนัทนะ -  CGE SCCC/15, DCP 206/15, RCP 43/18  

ล าดับ รายชื่อผู้บริหารระดับสูง รวมการเข้าอบรมจนถงึสิน้ปี 2562 

1 นายเอเดน จอห์น ไลนมั - DAP 166/2019 

2 นายศวิะ มหาสนัทนะ -  CGE SCCC/15, DCP 206/15, RCP 43/18  

3 นายมาร์ก อนาโตล ชมดิต์ -  DAP 166/2019 

4 นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง -  DCP 265/2018, SBM 6/2019 

ในการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่บริษัทจะจดัให้มีการสง่มอบเอกสารและข้อมลูส าคญัที่เป็นประโยชน์ ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของ
กรรมการใหม ่อาทิ คูม่ือกรรมการ ระเบียบปฏิบตัิองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
เข้าใหม่โดยการแนะน าลกัษณะธุรกิจ นโยบายและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่เพื่อให้มี
ความคุ้นเคยกบัธุรกิจและการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ซึง่เช่ือมัน่ได้วา่กรรมการใหมไ่ด้รับการแนะน าและมีข้อมลูที่เป็น
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ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ รวมถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลกัษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่รายงานให้ทราบเป็นประจ าทกุปี ถึงแผนพฒันาและการ
สืบทอดงาน ซึ่งจะมีการร่วมจัดท ากับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มีการ
เตรียมพร้อมและเป็นแผนที่ต่อเนื่องในการสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญัในระดบัฝ่ายจดัการ รวมทัง้ต าแหน่งที่ส าคญัต่างๆ 
ส าหรับทกุบริษัทในกลุม่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และผู้บริหารระดบัสงู  

หลักปฏิบัติ 3.9 การด าเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีก าหนดประชมุและวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า เพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 

จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการแม้ตามข้อบงัคบัของบริษัท จะก าหนดไว้ให้มีการประชมุเป็นรายไตรมาส แตใ่นปี 
2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครัง้ เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ยงัได้ก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบทกุ
เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและ        
ทนัการณ์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีกลไกให้กรรมการแตล่ะคน คณะอนกุรรมการแตล่ะชดุ รวมทัง้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
และฝ่ายจดัการสามารถเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระ และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในวาระการประชุมที่เก่ียวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้รู้จักผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เลขานุการบริษัท 
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้
มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
สนบัสนนุให้เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบญัชี และการปฏิบตัิ
หน้าที่เลขานกุารบริษัทอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงหลกัสตูรรับรอง (certified programme) ต่างๆ ที่เลขานกุารบริษัทควรเข้า
รับการอบรมด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าเก่ียวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้เปิดเผยคณุสมบตัิ และประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทใน
รายงานประจ าปี  
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หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1  การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด าเนินการสรรหาและพฒันากรรมการ
ผู้บริหารระดบัสงูและบคุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองค์กร
ไปสูเ่ปา้หมาย 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ซึง่เป็นผู้บริหารสงูสดุของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคณุสมบตัิชองรายช่ือผู้ถกูเสนอช่ือ เพื่อหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิและ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ 

ส าหรับผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทย่อย คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจทบทวนและอนุมตัิรายช่ือ
บคุคลซึง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เป็นผู้น าเสนอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตาม  

นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ก าหนดให้ ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน นอกจากมีประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญที่เหมาะสมแล้ว ต้องผ่านการอบรม ตามประกาศ ตลท. เร่ืองคุณสมบตัิผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและ
การเงิน (CFO) ด้วย ซึง่ CFO ของบริษัทได้ผา่นการอบรม CFO’s Oreintation Course แล้ว 

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) 
เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และผู้บริหารระดบัสงู และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอดต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 2 ครัง้   

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร  

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการอบรมและพฒันาแก่กรรมการ ผู้บริหารและบคุลากรภายในที่เก่ียวข้องกบั
การก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้การอบรมและพฒันาด้านตา่งๆ ท่ีเพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน  

รายละเอียดการพฒันาผู้บริหาร ปรากฏในหวัข้อ 8.5 แนวทางและรูปแบบการพฒันาทรัพยากรบคุคล  

หลักปฏิบัติ 4.2  โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนที่
เป็นเคร่ืองจูงใจให้ผู้บริหารระดบัสูง และบคุลากรอื่น ๆ ทกุระดบัปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย
หลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ ได้แก่ โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว ได้แก่ โครงการให้สิทธิผู้บริหารในการ
ซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความผกูพนัตอ่องค์กร (EJIP) ซึง่มีระยะเวลา 7 ปี ตัง้แตปี่ 2559-2565 โดยมีการจดั
สดัสว่นอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้ในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัคา่ตอบแทนได้ค านงึถึง ระดบัคา่ตอบแทนที่สงูกวา่หรือเทา่กบั
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ระดบัอตุสาหกรรม และผลการด าเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการก าหนดและสื่อสารนโยบาย
เก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับทัง้องค์กรอยา่งชดัเจน 

คณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีบทบาทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ โดยมี
สว่นร่วมในการให้ความเห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอ ซึง่เป็นเกณฑ์การประเมินผลงานทีจ่งูใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริหารกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งได้
สือ่สารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการลว่งหน้า  

การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ นัน้ท าเป็นประจ าทกุปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน และน าเสนอผลการประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นกรรมการที่ไมใ่ช่ผู้บริหารได้ร่วมพิจารณาด้วยเสมอ 

การอนมุตัิคา่ตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ และปัจจยัอื่น ๆ 
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ โครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ประเมินผู้บริหารระดบัสงูให้สอดคล้องกบั
หลกัการประเมินดงักลา่ว 

ส าหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ของบริษัทและคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ รวมทัง้ฝ่ายจดัการของบริษัท
นัน้ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท โดยวดัผลประกอบการของบริษัท จากงานที่ส าคญั ความสามารถ การ
พฒันาตนเอง การปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้การน าผลส ารวจ
ความคิดเห็นจากพนกังานมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

การตรวจสอบและประเมินผลการท างานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอผลการประเมินการ
ปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีปัจจุบนั 
ประกอบไปด้วยปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ  
2. ผลการปฏิบตัิงานสว่นบคุคล ตามหลกัเกณฑ์ และเปา้หมายที่ได้ท าการตกลงไว้ลว่งหน้า เช่น 

2.1 งานท่ีส าคญั (KPIs)   
2.2 ภาระหน้าที่หลกั (Critical Task) 
2.3 ความสามารถในการพฒันาตนเอง (Leadership Competency) 

นอกจากนัน้ ยังได้น าการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัท มาใช้
ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนด้วย 
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หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 5.1  การสร้างนวตักรรม 

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนต์นครหลวง  

บริษัทตระหนกัดีถึงการให้ความส าคญักบันวตักรรม อนัเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและของเทคโนโลยี   ซึ่งท าให้
เกิดความคาดหวงัของลกูค้า  คู่ค้า และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียส าคญั ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ หรือสร้างคณุคา่ร่วมกนัทัง้แก่กิจการ ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยการเปลีย่นแปลงนัน้อยูบ่น
พืน้ฐานของหลกัจริยธรรมที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 

โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทและคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  บริษัทได้ให้ความส าคญักับกิจกรรมการ
สนบัสนนุ สง่เสริมให้เกิดนวตักรรมในองค์กรอยา่งยัง่ยืนที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่ 

จากการสง่เสริมให้บริษัทเป็นองค์กรแหง่นวตักรรม กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของนวตักรรม
อนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทได้มีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรมอนัเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร โดยมีการจัด
เสวนาและประชุมเชิงปฏิบตัิการอย่างสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี การน าเสนอผลงานด้านนวตักรรมในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ (นวตักรรมหลกั) รวมถึงการสนบัสนนุการพฒันาความคิดริเร่ิมของกลุม่พนกังานนกัคิดรุ่น
ใหมเ่พื่อค้นหารูปแบบธุรกิจใหมใ่นการสร้างรายได้และเป็นกลไกที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกยคุใหม่
ที่เปลี่ยนแปลงไป (นวตักรรมใหม่) โดยในปี 2562 บริษัท ได้ก่อตัง้กลุม่พฒันาธุรกิจใหม่ เพื่อช่วยผลกัดนัให้เกิดมลูคา่เพิ่ม
ให้แก่ธุรกิจของกลุม่บริษัท 

ด้านการอ านวยการและการสนับสนุนการเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยนื (Innovation Infrastructure)  

บริษัทตระหนกัดีถึงการสร้าง สนบัสนนุนวตักรรมให้เกิดขึน้ในองค์กรอยา่งยัง่ยืน   โดยในการนี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม ได้เข้ามาเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงกับการก าหนดนโยบาย การบริหารและการด าเนินงานของกิจกรรมส่งเสริม
นวตักรรมต่างๆ รวมถึงการให้การสนบัสนนุ อ านวยความสะดวกต่อพนกังานในการริเร่ิม และด าเนินโครงการนวตักรรม
ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการให้การสนบัสนนุงบประมาณเพื่อการศกึษาหรือวิจยัเพื่อให้
ได้ข้อมลูเพิ่มเติมตอ่การพฒันาโครงการสร้างสรรค์ ให้สามารถเกิดขึน้ได้จริงในรูปแบบธุรกิจใหม ่(Business Model) 

บริษัท ถือว่านวตักรรมเป็นเร่ืองส าคญั ที่จะช่วยสร้างคณุคา่ร่วมให้มากขึน้เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ ลกูค้า คู่ค้า และผู้มีสว่น
ได้เสียส าคญัที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กรและสนบัสนนุ
กิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนการท างานร่วมกบัหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพื่อสง่เสริมให้ได้มาซึ่งนวตักรรมใหม่ๆ อย่าง
ตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 

หลักปฏิบัติ 5.2  การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทค านึงถึงและให้ความส าคญัตอ่การสร้างสรรค์คณุคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย (Create Value for all Stakeholders) 
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อยา่งตอ่เนื่อง บริษัทมีแนวทางการปฏิบตัิวา่ ผู้มีสว่นได้เสยีต้องได้รับการดแูลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
หรือตามข้อตกลงที่มีกบับริษัทและต้องมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ระหว่าง
บริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ สงัคม ผู้ ถือ
หุ้น หรือนกัลงทนุ ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบญัชีอิสระ และที่ส าคญัต้องไมม่ีการกระท าใด ๆ ที่เป็น
การละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีสว่นได้เสยีได้รับความเสยีหายจากการละเมิดสทิธิ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีกลไกที่ท าให้มัน่ใจวา่ บริษัทประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม ไมล่ะเมิดสิทธิของผู้มีสว่นได้เสยี โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้

1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง   

พนกังานเป็นทรัพยากรที่มีคณุค่าและเป็นรากฐานของความส าเร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัท มีนโยบายและแนว
ปฏิบตัิในการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัอย่างยตุิธรรมและเท่าเทียม โดยต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และปฏิบตัิตอ่พนกังานและลกูจ้างอยา่งเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนษุยชน อนั
ได้แก่การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ  ท่ีเป็นธรรม การก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการไม่ใช้แรงงานผิด
กฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานสตรีมีครรภ์ การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความ
เหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในด้านอื่น ๆ  

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและ
สวสัดิการของพนกังาน ตลอดจนนโยบายด้านการดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างานโดยเปิดเผยถึงการ
ปฏิบตัิไว้ให้เป็นที่รับทราบเสมอ อนัได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะ
ขบัเคลือ่นและผลกัดนัให้บริษัท ไปสูเ่ปา้หมายที่ก าหนดไว้ บคุลากรทกุคนถือเป็นหนึ่งในปัจจยัแหง่ความส าเร็จขององค์กร ใน
การที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษัท พร้อมทัง้การปฏิบตัิงานต้องเป็นไปตามคา่นิยม และวฒันธรรม
ขององค์กร โดยมิได้มุง่หวงัในเร่ืองของผลส าเร็จในการท างานเทา่นัน้แตต้่องถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและการปฏิบตัิงานโดยเน้น
การท างานเป็นทีม, ท าสิง่ถกูต้อง, กล้าคิด กล้าท า และหว่งใย ใสใ่จอนาคตตามคา่นิยมขององค์กร 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดการบริหารคา่ตอบแทนบนหลกัการและพืน้ฐานของความยตุิธรรมและความเสมอภาค โดยปัจจยัที่ใช้ใน
การบริหารการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังานประกอบไปด้วย ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน, 
อตัราการจ่ายของตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบริษัท โดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์งาน การประเมินค่า
งาน, การส ารวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเคร่ืองมือในการช่วยพิจารณา รวมทัง้การพิจารณาผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานประจ าปีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานเพื่อ
สนบัสนุนและเป็นขวญัและก าลงัใจให้กับพนกังานที่มีผลการปฏิบตัิงานสูงกว่ามาตรฐานท่ีบริษัทก าหนดไว้ ทัง้นีบ้ริษัท จะ
พิจารณาจ่ายโบนัสให้กับพนักงานทุกคนขึน้อยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปีเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการ
ปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่ตลอดปีที่ผา่นมา  

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนสัแล้ว บริษัทได้จดัให้มีสวสัดิการอื่นๆ แก่พนักงานทกุคนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการ
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ด ารงชีพ และคงมาตรฐานการครองชีพให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจได้ เช่น เงินสบทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, คา่ครองชีพ, 
รถรับส่งพนักงาน, เงินกู้ ฉุกเฉิน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษั ทได้มีการ
ทบทวนและเปลี่ยนแปลงสวสัดิการของบริษัทอยู่เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการด าเนินชีวิตให้
สอดคล้องกบัยคุสมยัมากขึน้ เช่น เปิดทางเลือกให้พนกังานสามารถเลือกประกันสขุภาพประเภทความคุ้มครองกรณีผู้ ป่วย
นอกแบบก าหนดจ านวนตอ่ครัง้ตอ่ปี หรือแบบคุ้มครองตอ่ปีไมก่ าหนดจ านวนครัง้ เป็นต้น 

บริษัทได้จัดให้มีการจดัอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส ารองเลีย้งชีพอยู่เสมอ 
รวมทัง้ได้จดัให้มีโครงการร่วมทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) อีกด้วย  

2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

บริษัทให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัให้แก่ลกูค้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และค านงึถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมลูลกูค้า 
การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าเพื่อการพฒันาปรับปรุง
สินค้าและบริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระท าอย่างมีความ
รับผิดชอบ ไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า ซึง่มีบริบทสอดคล้องตามวิสยัทศัน์ด้าน
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยพนัธกิจหลกัของบริษัท มุง่มัน่ให้พนกังาน ผู้ รับเหมา และลกูค้าทกุคนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ และปฏิบตัิตามกฎระเบียบขัน้ตอนการท างาน เพื่อความปลอดภยัของทัง้ตนเองและผู้อื่น ทุกกิจกรรมต้องได้รับการ
ด าเนินการภายใต้ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอย่างมีประสิทธิผล ปัจจยัเชิงบรูณาการเพื่อความส าเร็จ
อย่างยัง่ยืนตามแนวเจตนารมณ์ของบริษัท คือ การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั การสร้างทศันคติที่ดีด้านความปลอดภยั 
และให้ฝังแน่นในกลุ่มคนขององค์กร และต้องถ่ายทอดไปสู่กลุ่มลกูค้าเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตามกระบวน
ตา่งๆ ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้   

บริษัทจึงมุ่งเน้นในเร่ืองการสื่อสาร แบ่งปันข้อมลู ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ เช่น เก่ียวกบักฎระเบียบและขัน้ตอนการท างาน 
การประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็นอนัตรายในสถานประกอบการ  การซอ่มบ ารุงไซโลอยา่งไรให้เกิดความปลอดภยั 
ให้แก่ลกูค้าอยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอ ทัง้ยงัรณรงค์ในเร่ืองการขบัขี่อยา่งปลอดภยัส าหรับกลุม่ลกูค้าที่เป็นแฟรนไชส์ปีละสอง
ครัง้ เพื่อให้เกิดการสง่มอบสินค้าและบริการที่มีความปลอดภยัในระดบัมาตรฐานสากล อีกทัง้บริษัทยงัมีข้อก าหนดให้ผู้ ขนสง่
ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายด้านความปลอดภยัต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการบริหาร
จดัการด้านความปลอดภยัอยา่งมีประสทิธิภาพในพืน้ที่ของลกูค้าแฟรนไชส์ 

3) ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ 
พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการ ให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลคูค้่า เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยัง่ยืน  

และเพื่อเป็นการคดัสรรพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสยัทศัน์ และแนวทางการด าเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกบับริษัท จึงมีการก าหนด
หลกัเกณฑ์ และแนวทางการคดัเลอืกคูค้่าอนัเป็นหนึง่ในผู้มีสว่นได้เสยี จากคณุสมบตัิเบือ้งต้นของคูค้่า ดงันี ้ 
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(1) ความเช่ียวชาญและประสบการณ์  
(2) ความสมเหตสุมผลด้านราคาและคณุภาพ  
(3) นโยบายด้านการให้บริการ  
(4) การจดัการด้านความปลอดภยัในการท างาน  
(5) การปฏิบตัิให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง การบงัคบัใช้แรงงาน  
(6) การตอ่ต้านการทจุริตติดสนิบน  
(7) การจดัหาที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  
(8) การตอ่ต้านการละเมิดสทิธิมนษุยชน เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดวิธีการจดัการด้านการจดัซือ้จดัหาเชิงกลยทุธ์ และแนวทางการสร้างความสมัพนัธ์กบัคูค้่า การคดั
สรรคู่ค้าต้องเป็นไปอย่างมีศกัยภาพ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบในระบบห่วงโซ่อปุทาน หากคู่ค้า
รายใดไม่ผ่านคุณสมบตัิที่ก าหนดไว้ บริษัทจะวางแผนปฏิบตัิให้แก่คู่ค้าเพื่อแก้ไขข้อจ ากดัดงักล่าวให้ลลุ่วงและติดตามผล
ประเมินความคืบหน้า พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลอืต่อคูค้่าเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาความสามารถและปรับปรุงผลการท างานให้ดี
ยิ่งขึน้ไป  เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัท ที่ขยายไปยงัคูค้่า   

บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณของคู่ค้า (SCCC Supplier Code of Conduct) เมื่อปี 2555 เพื่อก าหนดเง่ือนไขการร่วมกันทาง
ธุรกิจ โดยคู่ค้าจะต้องลงนามตอบรับค ามัน่ยืนยนัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วเพื่อเป็นพนัธสญัญาระหว่างกันก่อน
เร่ิมท าธุรกิจกบับริษัท 

บริษัทให้ความส าคญักับคู่ค้า อนัเป็นผู้มีส่วนได้เสียส าคญัในการด าเนินธุรกิจซึ่งกนัและกัน โดยในปี 2558 คณะกรรมการ
บริหารมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนนโยบายการจดัซือ้จดัหา เพื่อเป็นกรอบการปฏิบตัิงานจัดซือ้จัดหาสินค้าหรือบริการที่
สร้างความคุ้มค่าสงูสดุ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการจดัซือ้จดัหาเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใสในทกุขัน้ตอน ทัง้
การประกวดราคา การประเมินและคดัเลอืกคูค้่า และสนบัสนนุให้คูค้่าด าเนินการธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อ
ชมุชนได้อยา่งเป็นรูปธรรม  มีการติดตามและวดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

บริษัทมุ่งมัน่สร้างคุณค่าร่วม (Create Shared Value) และความผูกพนัท่ีดีต่อชุมชนรอบโรงงาน ในเขตอ าเภอแก่งคอยและ
อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบรีุ โดยบริษัท ได้จดักิจกรรม เข้าไปมีสว่นร่วมและให้การสนบัสนนุการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืน
ในทกุชมุชนรอบโรงงานรวมทัง้สาธารณชนโดยรวมใน 3 ด้าน ได้แก่ การสง่เสริมการศกึษา การสนบัสนนุการพฒันาอยา่งยัง่ยืน
ของชมุชน และการสนบัสนนุการพฒันาสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอยา่งตอ่เนื่อง โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการ
ปฏิบตัิไว้ให้เป็นทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการป้องกนั ลด จดัการและดแูลให้มัน่ใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลมุการใช้วตัถุดิบ การใช้พลงังาน (ส าหรับการผลิต ขนส่งหรือในส านกังาน) การใช้น า้ การใช้
ทรัพยากรหมนุเวียน การดแูลและฟืน้ฟ ูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปลอ่ย
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และจดัการของเสยีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

บริษัทน าระบบบริหารงานด้านคณุภาพ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการปฏิบตัิงานควบคู่ไปกบั
ด าเนินธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท  โดยน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO: 14001) มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมควบคู่กบัพฒันาธุรกิจ อีกทัง้ยงัช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัวตัถดุิบและพลงังาน การบ าบัดมลพิษ 
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ให้กบัองค์กร 

6) การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มี การประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่
เป็นธรรม บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะด ารงการค้าขายและสง่เสริมให้มีการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่กระท า
การใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแข่งขนัทางการค้า หรือที่อาจท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ ซึง่แนวปฏิบตัิดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มัน่ใจได้วา่การประกอบธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และ
สนบัสนนุให้บริษัทอื่น ๆ และคูค้่ามีและประกาศนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและ คอร์รัปชนั รวมทัง้มีนโยบายไมรั่บของขวญั 
ซึ่งได้ก าหนดนโยบายให้พนกังานและผู้บริหารของบริษัท ปฏิเสธการรับของขวญัของที่ระลกึหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในทกุ
กรณี รวมทัง้ได้จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัป
ชนัของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษัท ได้การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตในปี 2560  และจะมีการยื่นขอตอ่
การรับรองในปี 2563 

หลักปฏิบัติ 5.3  การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร 

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

คณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมการใช้ทรัพยากรเชิงอนรัุกษ์อยา่งมีประสทิธิภาพ ดแูลรักษาแหลง่ทรัพยากรที่ไมอ่าจทดแทนได้ 
และน าวสัดทุตุิยภมูิ (secondary materials) กลบัมาใช้ใหม ่

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มัน่ใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทด าเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดมัน่ในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสงัคมที่เก่ียวข้องกบักระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยได้ค านงึถึงความจ าเป็นและผลกระทบการน าทรัพยากร
ตา่ง ๆ มาใช้ และผลกระทบตอ่กนัและกนัในการใช้ทรัพยากรแตล่ะประเภท รวมถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอด
สาย value chain มาโดยตลอด โดยตระหนกัวา่ รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตา่งกนั ท าให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรที่
ต่างกนัด้วย ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบและความคุ้มคา่ที่จะเกิดขึน้ต่อทรัพยากร 
บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการได้ดแูลให้มัน่ใจวา่ ในการบรรลวุตัถปุระสงค์ และเปา้หมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการได้มีการทบทวน พฒันา
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ดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและ
ภายนอกอยูเ่สมอ 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผย
ถึงการปฏิบตัิไว้ให้เป็นที่ทราบ 

หลักปฏิบัติ 5.4  การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที่สอดคล้องกบั
ความต้องการของกิจการ โดยก ากบัดแูลให้บริษัท ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมาตรฐานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการใช้เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจ ผู้ ให้บริการด้านเทคนิค 
การจัดการและพฒันาระบบข้อมลูแก่บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นผู้ดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทในกลุม่ 

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

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

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

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

หลักปฏิบัติ 6.1 ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

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

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีจะท าให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล จึงได้ก าหนดให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจและการด าเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานและสร้างความมัน่ใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่าง
สมเหตสุมผล  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง กลัน่กรอง
ในการพิจารณาเพื่ออนมุตัิความเสีย่งที่ยอมรับได้ การระบคุวามเสีย่ง (ความเสีย่งด้านกลยทธ์ุ (strategic risk) ความเสีย่ง
ด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน ( financial risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ (compliance risk) ที่ได้พิจารณาปัจจัยทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ การอนมุตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย
หลกั กลยทุธ์ และความเสีย่งที่ยอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสีย่งของ
ทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกนั ซึ่งได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อ
จดัล าดบัความเสีย่ง และมีวิธีจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 
และให้ความส าคญักบัสญัญาเตือนภยัลว่งหน้าและดแูลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

หลักปฏิบัติ 6.2  การจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบทกุคนเป็นกรรมการอิสระ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of 
Audit Committee) (รายละเอียดปรากฏตามหลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล บทบาทหน้าที่ของ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ) ซึง่คลอบคลมุหน้าที่ตามที่ระบใุนหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้ว  

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

ทัง้นี ้รายละเอียดเร่ืองการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหวัข้อการควบคมุภายในและการบริหาร
จดัการความเสีย่ง 

หลักปฏิบัติ 6.3  การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาสของบริษัท และ
การท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัท ในลกัษณะที่ไมส่มควร 

การรักษาความปลอดภยัของข้อมูลและการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ ( integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนที่ปรึกษาภายนอกที่เก่ียวข้องปฏิบตัติาม
ระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

เพื่อปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในเร่ืองมาตรการป้องกนั กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลู
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด
เป็นนโยบายการก าหนดวนัห้ามซือ้ขายหุ้นบริษัท (Blackout Period Policy) ซึง่ตอ่มาได้มีการปรับปรุงเป็น นโยบายการใช้
ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Insider Trading Policy) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตลอดจนบคุคลที่
สว่นรู้ข้อมลูภายในท าการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 30 วนั ก่อนวนัเผยแพร่ข้อมลูงบการเงิน และข้อมลูส าคญัทาง
การเงิน และไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หลงัจากเปิดเผยข้อมูลรายงานด้านการเงินดงักล่าว ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจได้ว่าไม่มีการ
แสวงหาประโยชน์จากข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอันจะน าไปสู่การเอาเปรียบบุคคลภายนอก และ
กรรมการและผู้บริหารต้องแสดงรายงานและจดัสง่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนันบัจาก
วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานกุารบริษัทรับทราบเพื่อจดัท าสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
เป็นรายบคุคลให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุ คณะกรรมการบริษัททกุครัง้ และเปิดเผยข้อมลูการถือครอง
หลกัทรัพย์ดงักล่าวในรายงานประจ าปี โดยได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและข้อก าหนด
ดงักลา่วด้วย 

นโยบายข้างต้นยงัเป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทในเร่ืองการใช้ทรัพย์สนิ และข้อมลูของ
บริษัทอีกด้วย  

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทก าหนดเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในว่า  “การน าเอาข้อมูลภายในจากเอกสารข้อมูลที่ไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะ มาใช้ประกอบตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุในการซือ้ ขาย หรือถือครองหลกัทรัพย์บริษัท  เป็นเร่ืองที่
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ผิดจริยธรรมและผิดกฎหมาย และสง่ผลให้มีการด าเนินการทางวินยัและทางอาญา”   

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายใน ให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกิจการบริษัท บริษัทจะมีการทบทวนรายช่ือบคุคล
ภายในให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั ก าหนดแนวทางการรักษาข้อมลูภายใน และท าการแจ้งแนวทางและนโยบาย
ข้างต้นให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ และติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการทบทวนรายช่ือผู้ใช้ข้อมลูภายในซึง่เป็นบคุคลที่รับรู้และถือครองข้อมลูส าคญัและที่ยงัไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และท าการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทกุคนในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิและได้ตระหนกัถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
นโยบายและข้อก าหนดดงักลา่วด้วย โดยติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

รูปรายงานข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์โดยกรรมการและผู้บริหาร ปี 2561 และ ปี 2562 มีดงันี ้

การถือหุ้น บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) โดยกรรมการและผู้บริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการ/ผู้บริหาร 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 รวม
จ านวนหุ้น 
เพิ่ม/ลด 
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ร้อยละ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน
 การถือ
หุ้น 

ร้อยละ 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

คู่สมรส 
และ 

บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

คู่สมรส 
และ 

บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ - - - - - - - 
2. นายวนัชยั โตสมบญุ 98.456 - 0.0330 89,723 - 0.0301 8,733 
3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ - - - - - - - 
4. นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ - - - - - - - 
5. นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส - - - - - - - 
6. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ - - - - - - - 
7. ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ 45,598 - 0.0153 38,483 - 0.0129 7,115  
8. ดร.สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ - - - - - - - 
9. นายประดาป พิบลูสงคราม - - - - - - - 
10. นายชรินทร์ สจัจญาณ - - - - - - - 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
11. นายเอเดน จอห์น ไลนมั - - - - - - - 
12. นายศิวะ มหาสนัทนะ 216,926 - 0.0728 211,992 - 0.0711 4,934 
ผู้บริหาร 
13. นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์ - - - - - - - 
14. นายฟิลลิป ริชาร์ท - - - - - - - 
15. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง - - - - - - - 

  หมายเหต ุสดัสว่นการถือหุ้นของปี 2561 และ ปี 2562 ค านวณจากทนุจดทะเบียน 2,980 ล้านบาท ซึง่เรียกช าระแล้ว 2,980 ล้านบาท 

การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นอกจากการควบคมุดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในแล้ว การดแูลเร่ืองการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท เป็นสิ่งส าคญัยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดแูลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ รวมทัง้ดแูลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อให้การท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและ
การเปิดเผยข้อมลู ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้มี
สว่นได้เสยีต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ได้ก าหนดเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ว่า “ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็น
สถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตวั จากการกระท าของเรา ทัง้ด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น แต่ผลประโยชน์ดงักลา่วส่งผล
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

กระทบหรือขดัแย้งกบัผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท พนกังานควรหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ที่พนกังานคิดวา่อาจเป็นการขดั
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพนักงานควรรายงานใ ห้หัวหน้างานทราบเพื่อแก้ไข
สถานการณ์อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส”                                                                                                

ทัง้นี ้บริษัท ก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้บุคลากรที่เป็นผู้ เก่ียวข้องกับการอนุมตัิหรือตดัสินใจสัง่ซือ้สัง่จ้ างมีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมลูที่ตนหรือญาติของตนเข้าท าธุรกรรมกบับริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยในรอบระยะ 12 เดือนที่ผา่นมา การเปิดเผยข้อมลู
นีต้้องท าปีละ 1 ครัง้ การเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวนีส้ามารถกระท าโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ทับซ้อนนัน้ ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และบริษัท พบว่าพนักงานมีความ
ตระหนกัมากขึน้ในความส าคญัในเร่ืองความโปร่งใส  และการไมยุ่ง่เก่ียวกบักิจกรรมที่ขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

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

หลักปฏิบัติ 6.4  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน 

บริษัท ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันตัง้แต่ปี 2555 และปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรดงัอดุมการณ์ที่ไม่
อนุญาตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด และในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในค าประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ  (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้
ประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) เมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัินโยบายการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน และได้ก าหนดระเบียบปฏิบตัิไว้ในนโยบาย 
ดงันี ้

1) ผู้น าองค์กรปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง ในเร่ืองต่อไปนี ้

(1) คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบัท้องถ่ินว่าด้วยการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และจะต้องไมเ่ก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ แม้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่
ธุรกิจ ครอบครัว เพื่อน หรือผู้อื่น และต้องยดึมัน่ในจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 

(2) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไมใ่ห้การช่วยเหลอืในการสนบัสนนุพรรคการเมือง กลุม่
การเมือง รวมถึงบุคคลในทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบคุคลใด
สนบัสนุนและบริจาครวมถึงการท าธุรกรรมที่ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง ซึ่งผู้มีอ านาจ
อนุมตัิธุรกรรมตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทจะไม่สามารถอนุมตัิธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
สนบัสนนุทางการเมืองในทกุรูปแบบ 
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(3) กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ต้องสะท้อนถึงความมุง่มัน่ตอ่นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
(4) การจดัซือ้จดัจ้าง ต้องปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการจดัซือ้จดัจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อ

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 

2. สินบน ค่าอ านวยความสะดวก เงนิที่จ่ายคืนอย่างลับ ๆ และเงนิบริจาค 

(1) ห้ามเสนอ สญัญาวา่จะให้สนิบน หรือตกลงที่จะรับสนิบน 
(2) ห้ามท าหรือจดัการ การจ่ายคา่อ านวยความสะดวกหรือ “จ่ายเงินคืนอยา่งลบั ๆ หรือไม่ถกูกฎหมาย” 

หากพนกังานได้รับการร้องขอให้กระท าการดงักล่าว หรือมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการช าระเงิน พนกังาน
ควรแจ้งให้ผู้จดัการสายงาน เจ้าหน้าที่ก ากบัดแูลและปฏิบตัิตาม หรือที่ปรึกษากฎหมายทราบ 

(3) ห้ามเสนอหรือบริจาคในนามของกลุม่บริษัท โดยไม่ได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจตามที่ได้ก าหนดไว้
ใน Manual of Authority การบริจาคที่ถกูต้องตามกฎหมายและจริยธรรมสามารถกระท าได้ แต่ต้อง
เป็นไปตามแผนงานชุมชนสมัพันธ์ และ/หรือ โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี ้องค์กรเหล่านัน้จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตและถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพื่อให้มัน่ใจวา่การบริจาคจะไมถ่กูน าไปใช้ในการติดสนิบน 

3 การตรวจสอบ 

(1) จดัให้มีกลไกที่โปร่งใสส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม 
(2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนั

สถานการณ์การคอร์รัปชนั รวมถึงทบทวนและประเมินความเสีย่งด้านการคอร์รัปชนัในการปฏิบตัิงาน
อยา่งน้อยปีละครัง้ 

4 การฝึกอบรม และการสื่อสาร 

(1) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจอย่างแท้จริงเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึง ให้สามารถแจ้งเบาะแส 
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เก่ียวกบัการคอร์รัปชนัได้อยา่งทัว่ถึง โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งและ
รายงานเบาะแสอยา่งชดัเจน 

(2) จะต้องมีการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการ การต่อต้านการคอร์รัปชัน
และสือ่สารไปยงัพนกังาน คู้ ค้า ลกูค้า และสาธารณะชนผา่นทางช่องทางการสือ่สารทัง้ภายในและภาน
นอกบริษัท 

5 การปกป้องคุ้มครอง 

(1) พนกังานที่ปฏิเสธการรับหรือการให้สินบน หรือพนกังานที่รายงานการกระท าไม่สจุริตของบุคคลอื่น 
อาจกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ บริษัทมีความมุง่มัน่ในการสง่เสริมการเปิดเผยและสนบัสนนุ
ให้ทกุท่านท าการแจ้งพฤติกรรมอนัมิชอบ หากว่าการรายงานนัน้กระท าโดยสจุริต ถึงแม้ท้ายที่สดุแล้ว
จะปรากฎวา่เป็นการส าคญัผิดก็ตาม 

(2) บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่จะไมม่ใีครได้รับผลร้ายใด ๆ จากการปฏิเสธการมีสว่นร่วมในการ
ติดสนิบนหรือคอร์รัปชนั หรือเนื่องมาจากการรายงานโดยสจุริต อนัเกิดจากการสงสยัวา่มีการติดสนิบน
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จริงหรือมีความเป็นไปได้วา่มีการติดสนิบนหรือมีการคอร์รัปชนัในเร่ืองอื่น ๆ เกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้
ในอนาคต ผลร้ายดงักลา่ว รวมถงึ การเลกิจ้าง การลงโทษทางวินยั การคกุคาม หรือการปฏิบตัิอื่นใดที่
เป็นภยัอนัเป็นผลมาจากการรายงานการกระท าโดยมชิอบ 

(3) หากทา่นเช่ือวา่ทา่นได้รับผลร้ายใด ๆ  ให้แจ้งผู้จดัการในสายงานของทา่น และเจ้าหน้าทีก่ ากบัดแูล หรือ
ที่ปรึกษากฎหมายโดยทนัที โดยจะมีการสอบสวนเร่ืองดงักลา่ว และหาทางแก้เยียวยา 

นอกเหนือจากการตรวจสอบ การฝึกอบรมและการสือ่สารตามที่ได้ระบไุว้ข้างต้นแล้ว การติดตามผลการปฏิบตัิการปอ้งกนั
การมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชนัรวมถึงการก าหนดให้กรรมการและพนกังานทกุคน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบตัิตาม
นโยบายนีอ้ย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบตัิเร่ืองของการบนัทึกข้อมลูทางการเงิน รวมถึงจดัให้มีทบทวนเอกสารหลกัฐาน
การแสดงเหตผุลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บคุคลภายนอกอย่างเคร่งครัด และก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ ตรวจสอบการแสดงข้อมูลที่ไม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง 
และพฤติการณ์ที่อาจน าไปสูก่ารทจุริตเป็นประจ าทกุปี  
รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ > การก ากับดูแลกิจการ  
(https://www.siamcitycement.com/th/investor/governance) 

หลักปฏิบัติ 6.5 กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีกลไกและกระบวนการจดัการ โดยมีการบนัทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา 
และรายงานข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมี
มากกวา่หนึง่ช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไว้ใน website และรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยได้ก าหนดให้มีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแส รวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทัง้ดูแลได้ให้มี
มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสท่ีแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสจุริต   

คณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุให้มีนโยบายรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยให้ผู้มีสว่น
ได้เสยีสามารถรายงานและแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ การ
ปฏิบัติงาน การท าธุรกรรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผ่านทางช่องทางที่เรียกว่า INSEE 
Speak Up ซึ่งดแูลโดยบคุคลภายนอกที่เป็นมืออาชีพ โดยข้อมลูที่ได้รับแจ้งมาจะได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการสบื
หาข้อเท็จจริง และกระบวนการสอบสวนตามนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ผลของการตรวจสอบหรือการ
สอบสวนได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั ตวัอย่างการกระท าความผิด
ดงักลา่ว ได้แก่ การทจุริต การทจุริตเก่ียวกบังบการเงิน การติดสนิบนและคอร์รัปชนั การลกัทรัพย์ การประพฤติมิชอบ การ
ใช้ทรัพย์สนิและข้อมลูบริษัท ในทางที่ผิด การฝ่าฝืนนโยบายการให้หรือรับของก านลั การเลีย้งรับรอง และสนิน า้ใจ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ผู้รายงานและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากการตอบโต้ โดยเฉพาะในกรณีที่การร้องเรียนนัน้มาจากเหตสุงสยั
และได้มีการรายงานด้วยเจตนาสจุริต และได้รับการพิสจูน์ภายหลงัพบว่าไม่มีมลูเหตตุามข้อร้องเรียน โดยผู้รายงานและ
แจ้งเบาะแส สามารถร้องขอความคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษได้ หากพบวา่มีการคกุคามในรูปแบบตา่ง ๆ อนัเนื่องมาจากการ
เปิดเผยข้อมลู 



   

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ หน้า 107 
 

 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up มี 4 ช่องทาง ครอบคลมุ 5 ประเทศ ดงันี ้ 

1. สายดว่น: ประเทศไทย 001 800 441 0657 รหสัการเข้าถึง:72235 
  ประเทศเวียดนาม 120 324 19 รหสัการเข้าถึง:72235 
  ประเทศบงักลาเทศ 000 800 091 031 รหสัการเข้าถึง:72235 
  ประเทศศรีลงักา 011 242 2173 รหสัการเข้าถึง:72235 
  ประเทศอินโดนีเซีย 001 803 441 476 รหสัการเข้าถึง:72235 
2. Email: inseespeakup@expolink.co.uk  
3. เว็บไซต์: wrs.expolink.co.uk/inseespeakup  
4. แอพพลเิคชัน่บนมือถือ: “SpeakingUp” รหสัการเข้าถึง: InseeSpeakup 

กระบวนการดงักล่าวจึงเป็นช่องทางที่ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจท าให้ เกิด
ความเสียหายต่อบริษัท หรือที่ถกูละเมิดสิทธิ ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีผู้ รับเร่ืองร้องเรียน มีกระบวนการสอบสวน มี
การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการจดัการเร่ืองที่ร้องเรียน มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนกังาน
หรือผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสอยา่งชดัเจน มีการพฒันาขัน้ตอนการสืบหาข้อเท็จจริงในแตล่ะเบาะแสที่ได้รับแจ้ง และจดั
ใ ห้ มี  INSEE Speak Up  Ambassador เ พื่ อ เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น ก า ร รั บ เ ร่ื อ ง ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ แ จ้ ง  
เบาะแสตา่งๆ นอกจากนี ้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแจ้งข้อร้องเรียนตอ่คณะกรรมการบริษัทได้ที่ 
Email: companysecretary@siamcitycement.com               

บริษัท มีความมุง่มัน่ท่ีจะด ารงไว้ซึง่มาตรฐานระดบัสงูในเร่ืองของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีดงัค ามัน่วา่บริษัท จะเป็นองค์กร
ที่มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรม และความโปร่งใส เช่นนี ้การแจ้งเหตกุารณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจนัน้ สามารถช่วยให้บริษัท มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท ได้รับการคุ้ มครองจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่
เหมาะสม  

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

หลักปฏิบัติ 7.1 การจัดท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดแูลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูส าคญัต่าง ๆ 
ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่เก่ียวข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วนและทนัเวลา ทัง้ในส่วนของข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่
ข้อมลูทางการเงิน เช่น ผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ นโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ นโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และนโยบายสิง่แวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิตามนโยบาย
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ ตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัที่ก าหนดโดย 
ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยข้อมลู มีความรู้ ทกัษะ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถึงผู้บริหาร
สงูสายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

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

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ  56-1 สะท้อนฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนับสนุนใ ห้บริษัท จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้นกั
ลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตร
มาสได้ดียิ่งขึน้ นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว และในกรณีที่การเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้องกบั
กรรมการรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะกรรมการรายนัน้ต้องดแูลให้การเปิดเผยในสว่นของตนมีความครบถ้วนถกูต้อง 

หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเร่ิมมีสญัญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพ
คลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้ 

หลักปฏิบัติ 7.3 การแก้ไขปัญหาทางการเงนิ 

ในการอนุมัติการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า           
การท ารายการดงักลา่วจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการสภาพคลอ่งทางการเงินหรือความสามารถใน
การช าระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มัน่ใจได้วา่กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการ
เงินได้ และติดตามอยา่งใกล้ชิด และดแูลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบั
การเปิดเผยข้อมลู โดยค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ซึง่รวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้
ฝ่ายจดัการรายงาน สถานะอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องมัน่ใจได้วา่ การพิจารณาตดัสนิใจใดๆ ในการ
แก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไมว่า่จะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 การจัดท ารายงานความยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการ
เคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยค านงึถึงกรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับใน
ประเทศหรือในระดบัสากล ซึง่ได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายและเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเร่ืองที่ส าคญัและสะท้อนการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่
กิจการอยา่งยัง่ยืนอยูเ่สมอ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่ในการ
สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการท าหน้าที่ “ผู้แถลงข่าว” ของบริษัท โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกบัการ
ปฏิบตัิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยมและสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนได้ เป็น
อย่างดี   ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่นีต้้องท าหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั จึงได้ก าหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมลูตอ่บคุคลภายนอก 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) และแนว
ปฏิบตัิการสื่อสาร (Communication Policy) ลงในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และจดัให้มีผู้ รับผิดชอบงาน
เก่ียวกบั “นกัลงทนุสมัพนัธ์” (Investor Relations หรือ IR)  เพื่อสื่อสารกบับคุคลภายนอก เช่น ผู้ลงทนุ นกัลงทนุสถาบนั 
นกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวข้องอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหาร
ของบริษัทได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อมลูที่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณะแล้ว โดยข้อมลูที่เปิดเผยต้องถกูต้อง ไมท่ าให้ส าคญั
ผิด และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน และต้องมัน่ใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมลูต่อบุคคลภายนอก
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลบัและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคา
หลกัทรัพย์ รวมทัง้มีการสือ่สารให้เข้าใจตรงกนัทัง้องค์กรในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

ในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ บริษัทให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมและโปร่งใส ผู้
ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูข่าวสารส าคญัครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั และได้รับความสะดวกในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท 
และที่ส าคญัในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัใด ๆ โดยไม่แจ้งให้  
ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

ในการสร้างสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสีย บริษัท มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบงานเก่ียวกับนักลงทุนสมัพันธ์ 
ผู้ รับผิดชอบงานเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม และผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาอย่างยัง่ยืนดแูลจดักิจกรรมอยา่ง
เหมาะสมอยูเ่สมอ เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดสามารถดไูด้จาก
หวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม” ของรายงานประจ าปี) 

หลักปฏิบัติ 7.5 ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

ผู้ รับผิดชอบงานนักลงทุนสมัพันธ์ของบริษัทคือ นายเกษม มาไกรเลิศ  ในปี 2562 บริษัทได้มีการพบปะนักวิเคราะห์ 
ประมาณ 50 คน  อีกทัง้ได้มีการท าจดหมายขา่วรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ข้อมลูผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท อยา่งสม ่าเสมอ 
และในกรณีที่นกัลงทนุต้องการติดตอ่สอบถามข้อมลูเก่ียวกบับริษัท สามารถติดตอ่ได้ที่ช่องทางตอ่ไปนี ้ 
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ที่อยู ่  ฝ่ายการเงินและการควบคมุ 
   บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชัน้ 11  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น การจดัให้มีหลกัปฏิบตัิ
ในการให้ข้อมูล นโยบายหรือหลกัปฏิบัติการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ รวมทั ง้ก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ชดัเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สม ่าเสมอ 
เช่น การพบปะนกัวิเคราะห์เก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัท การท าจดหมายข่าวเพื่อน าเสนอฐานะการเงินของบริษัท 
เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 7.6 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล 

นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของ ตลท. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ56-1) 
และรายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท ที่ www.siamcitycement.com ซึง่มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอและครบถ้วนตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น  

หลักปฏิบัติ 8.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 

บริษัท มุง่มัน่ที่จะปกปอ้งสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือ
หุ้น (รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั) อย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัท ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น บริษัท มีนโยบายในการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิพืน้ฐานตามกฎหมายและสง่เสริม สนบัสนนุ 
อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม      ผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ไมว่า่ด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะ การเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ทกุรูปแบบ 
และการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท  เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคับและ
หนงัสอืบริคณห์สนธิ  การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มัน่ใจวา่ ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมาย
และประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของกิจการ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณา  
และ/หรือการอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทดแูลสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น โดยได้ก าหนดให้มีหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจเุร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเป็น
วาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระต้องแจ้งเหตผุลให้ที่ประชุมผู้ ถือ

http://www.siamcitycement.com/
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หุ้นทราบ อีกทัง้ได้ก าหนดให้มีกระบวนการในการท่ีจะท าให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตัง้
กรรมการ ซึง่ได้ก าหนดคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลาย
คนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 14,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัท) ซึ่งเป็นจ านวนหุ้นที่ต ่ามาก อนัเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถ
เลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์
ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 3-4 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถาม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ด้วย  

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ช่ือบคุคล
เพื่อด ารงต าเหน่งกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 
มกราคม 2563 โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การสง่ค าถามลว่งหน้าที่ชดัเจน และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วบนเว็บไซต์ของบริษัท 
https://www.siamcitycement.com/th/investor/annual ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้ น  
ได้มีการก าหนดวาระการประชมุไว้เป็นเร่ือง ๆ อยา่งชดัเจน มีการสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง ดแูลให้
บริษัท แจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ก่อนวนัประชุมนานเพียงพอ ซึ่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้จัดท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั 
และเผยแพร่พร้อมกบัฉบบัภาษาไทย 

หลักปฏิบัติ 8.2 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัท มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบใน
แต่ละวาระระบใุนหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการ
จ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นต้อง
ประกอบด้วย 

1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผู้ถือหุ้น 
2) วาระการประชมุ โดยระบวุา่ เป็นวาระเพือ่ทราบหรือเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้แบง่เป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน เช่น ใน

วาระท่ีเก่ียวกบักรรมการ ได้แยกเร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการและการอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการเป็นแตล่ะ
วาระ 

3) วตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุที่เสนอ ซึง่รวมถึง 
(1) วาระอนมุตัิจา่ยปันผล - นโยบายการจา่ยเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้เหตผุลและ

ข้อมลูประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจา่ยปันผล ควรให้เหตผลุและข้อมลูประกอบเช่นกนั 
(2) วาระแตง่ตัง้กรรมการ - ระบ ุช่ือ อาย ุประวตักิารศกึษาและการท างาน จ านวนบริษัทจดทะเบยีนและ

บริษัท ทัว่ไปท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาประเภทของกรรมการท่ีเสนอและ
ในกรณีที่     เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกครัง้ ให้ระบขุ้อมลูการเข้าร่วม
ประชมุปีที่ผา่นมา และวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

https://www.siamcitycement.com/th/investor/annual
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(3) วาระอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ       
แตล่ะต าแหนง่และคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินและสทิธิประโยชน์อื่นๆ 

(4) วาระแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี - ช่ือผู้สอบบญัชี บริษัทท่ีสงักดั ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่น 

4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
5)  ข้อมลูประกอบการประชมุอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนบัและแจ้งผลคะแนนเสยีง สทิธิ

ของหุ้นแตล่ะประเภทในการลงคะแนนเสยีง ข้อมลูของกรรมการอสิระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชมุเอกสารประกอบการมอบฉนัทะและแผนท่ีของสถานท่ี
จดัประชมุ   เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้
ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน  

การก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชมุ ได้ค านงึถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น เป็นช่วงเวลาการประชุมที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง  มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และ
เพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชมุได้อยา่งสะดวก 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลไมใ่ห้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุ หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกินควร 
และได้ดแูลให้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม อีกทัง้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและหนงัสือมอบฉันทะ
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamcitycement.com) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีทางเลือกและได้รับการอ านวยความสะดวกจากบริษัท 
ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงตนเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบตัิของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในการมอบฉนัทะด้วย 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัท หรือบคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 
ข และเสนอช่ือกรรมการอิสระมากกวา่ 1 คน เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น    

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั
เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท กับผู้ ถือหุ้ นประเภทสถาบันและ/หรือคัสโตเดียน 
(custodian) ที่เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้นกัลงทนุตา่งประเทศในการตรวจสอบรายช่ือ จ านวนหุ้น และเอกสารประกอบการ
มอบฉนัทะก่อนการประชมุ เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัท ได้น าระบบคอมพิวเตอร์และระบบ 
Barcode มาใช้ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว 
ถกูต้อง แมน่ย า และเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่  

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ดแูลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ
ข้อบงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

http://www.siamcitycement.com)/
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เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัได้ กรรมการในฐานะผู้ เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ ถือหุ้นจะไม่สนบัสนุน
การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมลูก่อนตดัสนิใจ  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการทุกคน รวมทัง้คณะผู้บริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม          
ผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้  

บริษัท  ด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้  ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานมอบหมายให้
เลขานกุารบริษัท แจ้งจ านวนและสดัสว่นผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะหลกัเกณฑ์
และ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสยีง ให้ที่ประชมุทราบ  รวมทัง้การจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  และในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีการบนัทกึค าถามค าตอบและผล
คะแนนในแต่วาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงมีการบนัทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วม
ประชมุและกรรมการที่ลาประชมุด้วย 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ประธานเปิดให้ผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน า หรือซักถาม ประธาน
คณะกรรมการและสมาชิกคณะผู้บริหารที่เก่ียวข้องเป็นผู้ตอบค าถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ด าเนินการตอ่ไปตามเหมาะสม   

ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชมุได้จดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในการแต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ การลงคะแนนเสียงด าเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ ถือหุ้นมีอิสระ   
ในการอนุมตัิ ปฏิเสธ หรืองดเว้นการออกเสียงในแต่ละเร่ืองของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น     
ที่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง หนึง่หุ้นนบัเป็นหนึง่เสยีง ในกรณีที่นบัคะแนนได้เทา่กนั ประธานที่ประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้าด  

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคญั และสง่เสริมให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ
นบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละ
วาระให้ที่ประชมุทราบพร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงาน  

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยได้ดูแลให้บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภท
คะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวนัเดียวกนั ภายหลงัจากการประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นมีการบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
ด าเนินการประชมุ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซกัถาม มีการบนัทึกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระวา่มีผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสยีงอยา่งไร รวมทัง้มีการบนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชมุด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การจดัสง่ส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยดแูลให้รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นบนัทกึข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

• รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมการประชมุ ไมเ่ข้าร่วมการประชมุ 
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• วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่
ละวาระ 

• ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชมุที่ส าคญั 

9.8 การปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ  

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

1. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทกลุม่บริษัท ไมม่ีการถือหุ้นไขว้หรือการถือหุ้นแบบปิรามิดในบริษัทกลุม่บริษัท 
และไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท ารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ 

2. บริษัทมีหุ้น free float เกินกวา่ร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด 
3. บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปีทกุปี  และ

คณะกรรมการของบริษัท ไมม่ีการถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด 
4. คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทเปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นอย่างโปร่งใสโดยแจกแจงกลุม่ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่และสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัท ได้อยา่งชดัเจน อีกทัง้มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ
และผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปีทกุปี   

5. ในกรณีที่มีการซือ้คืนหุ้นของบริษัท บริษัท จะไมล่ะเลยตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
6. บริษัท ไมม่ีการกีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั 
7. บริษัท ไม่ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders agreement) ท่ีมีผลกระทบ

อยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น (ถ้ามี) 
8. ปัจจบุนั บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสามญั ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั

หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
9. ในปีที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 
10. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไมม่ีประวตัิการถกูลงโทษตามกฎหมายที่เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ 
11. ในปีที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีกรณีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการระหวา่งกนั หรือหลกัเกณฑ์

การซือ้ขายสนิทรัพย์ 
12. บริษัทได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นสว่นหนึ่งของรายงานประจ าปี โดยมีการเปิดเผย GRI 

Index 
13. แนวทางการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีด้านตา่ง ๆ  เช่น  

1) คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 
จึงดแูลให้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัความปลอดภยั และสขุภาพอนามยัในสถานท่ี
ท างาน และเปิดเผยสถิติการเกิดอบุตัิเหตหุรืออตัราการหยดุงานหรืออตัราการเจ็บป่วยจากการท างาน
อยา่งสม ่าเสมอ  ในปี 2562 การเกิดอบุตัิเหตถุึงขึน้หยดุงานของพนกังานและคูธุ่รกิจ จ านวน 0.29 ราย 
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ตอ่หนึง่ล้านชัว่โมงการท างาน และอบุตัิเหตถุึงขัน้เสยีชีวิตของคูธุ่รกิจ จ านวน 2 ราย  
2) การก าหนดวิธีการและแนวปฏิบตัิในการไมล่ะเมิดตอ่เจ้าหนีค้ณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่ภาระ

ความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนีทุ้กกลุ่ม บริษัท ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือถือ และเป็น
ธรรมให้แก่เจ้าหนี ้โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี ้ดงันี ้ 
(1) ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา และเง่ือนไขการช าระหนีต้่าง ๆ ที่ตกลงไว้อยา่งเคร่งครัด และครบถ้วน ทัง้ใน

แง่การช าระคืนเงินกู้  และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา ดแูลหลกัทรัพย์ค า้ประกนั รวมถึงภาระผกูพนัและ
หนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ 

(2) บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่ เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหนีม้ั่นใจในฐานะการเงิน และ
ความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดีของบริษัท  

(3) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ หรือตามที่ตกลงไว้ บริษัท จะแจ้งให้
เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าโดยไมป่กปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

3) การเคารพสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 

บริษัทให้ความส าคญัต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังานและบคุคลอื่นใดที่กระท าการในนามของบริษัท เคารพและปกป้อง และหลีกเลี่ยงการ
ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ
บุคคลอื่นใดที่กระท าการในนามของบริษัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัในการปฏิบตัิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของ
องค์กร รวมถึงก าหนดไว้ในนโยบายที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบายการใช้งานทรัพย์สนิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยา่งเหมาะสม นโยบายการจ าแนกชัน้ความลบัและจดัการข้อมลู เป็นต้น 

14. ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีไมใ่ช่การเงินเพื่อให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจและได้รับความพึงพอใจสงูสดุ
ในบริการ บริษัท จดัให้มีศนูย์บริการอินทรีที่ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ค าปรึกษา
เก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลงัการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหา และจัดให้มี
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า คือจัดให้มีการส ารวจวดัผลของคณุภาพบริการต่อ
ความผูกพันระยะยาวของลูกค้า (Net Promoter Score หรือ NPS) เพื่อน ามาปรับปรุงการท างานและการ
ให้บริการเพื่อยกระดบัความพึงพอใจของลกูค้าให้สงูขึน้ และความรู้สึกโดยรวมว่าจะสนบัสนุนบริษัท ต่อไป
หรือไม่ ในระดบัใด ลกูค้าของบริษัท จึงมัน่ใจได้ว่า การบริการหลงัการขาย การดแูลใกล้ชิดต่อคณุภาพสินค้า 
ท าให้สินค้าของบริษัท เข้าไปอยู่ในใจของลกูค้า จนเกิดความภกัดีต่อตราสินค้าของบริษัท จากระดบัการเป็น
ผู้สนบัสนนุองค์กร (Net Promoter Score หรือ NPS) ของปี 2562 ซึง่รักษาระดบัที่ดีไว้อยา่งตอ่เนื่อง  

โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัชีว้ดัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในเว็บไซต์ของบริษัท  
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10. การพัฒนาอย่างยั่งยนื และความรับผิดชอบต่อสังคม   

ตลอดระยะเวลา 50 ปีของด าเนินธุรกิจของ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ได้ที่ยึดมัน่การด าเนินกิจการอยู่บน
พืน้ฐานหลกัธรรมาภิบาลที่ดีในการด าเนินธุรกิจ และด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยืน เพื่อเสริมสร้างคณุคา่ร่วม ตอบสนองความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสียส าคญัทกุฝ่าย ซึ่งบริษัทเช่ือวา่จะเป็นรากฐานของ
การเจริญก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ไว้เป็นแนวทางหลกัในการด าเนินงาน ทัง้หมด 7 ประการส าคญั 
ดงันี ้ 

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

2. การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลกัสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน และกฎหมาย
แรงงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

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

4. ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยนื สง่เสริมและให้ความส าคญักบัการปกป้องสิง่แวดล้อม และลด
ผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม และชมุชน  โดยยดึมาตรฐานสงูสดุในการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

5. การใส่ใจในชุมชนและการพัฒนาสังคม    โดยการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ในทุกชุมชนในพืน้ที่
ประกอบการ และสาธารณชนโดยรวม  

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

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

การให้ความส าคัญและการส่งเสริมความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทเช่ือว่า การได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียส าคัญถือเป็นรากฐานส าคัญของการด าเนินธุรกิจ  โดยบริษัท  
ก าหนดให้มีช่องทางการสือ่สารระหวา่งกนัอยา่งเปิดกว้างและสม ่าเสมอ เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลู ความคิดเห็น และความผกูพนัที่
ดีตอ่กนัอนัจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก ดงัตอ่ไปนี ้ 

- รากฐานส าคญัให้ธุรกิจของเราด าเนินงานได้อยา่งเข้มแข็ง  

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

- ช่วยสง่เสริมภาพลกัษณ์ที่ดีของธุรกิจ และสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทได้มีการก าหนด และวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสื่อสารสร้างความผูกพนักับผู้มีส่วนได้เสีย
ส าคญัไว้เป็นแนวทาง และมีการน าข้อมลู ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์ และ
กิจกรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึน้อยา่งสม ่าเสมอ  

โดยสรุปบริษัทมีเป้าหมายและแนวทางการสร้างความผกูพนักบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีส าคญั ดงันี  ้
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หุ้นยั่งยนื Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2562 
จากแนวทางการด าเนินธุรกิจที่อยบูนพืน้ฐานของหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
หลกัธรรมาภิบาลที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท าให้บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ได้รับการคดัเลือกจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทที่อยู่ในรายช่ือหุ้นยัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 
2562 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่่ีมีมูลค่าหลกัทรัพย์ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ท าการ
ประเมินและวดัผลจากการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนท่่ีครอบคลมุทัง้มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสงัคม และมิติเศรษฐกิจ 
รวมถึงบรรษัทภิบาล (Environment, Social Governance : ESG) ตัง้แต่การก าหนดนโยบาย การตัง้เป้าหมาย และการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ เพื่อมุง่สร้างระบบนิเวศของการลงทนุอยา่งยัง่ยืน 

การด าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภบิาลที่ดี  

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

ผลการประเมินมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ ระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 

ในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ ระดบั ‘ดีเลิศ’ ติดต่อกนัเป็นปีที่ 4 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC - Collective Action Coalition against 
corruption) 

บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั” เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 18 
สิงหาคม 2560 ถึงวนัที่ 18 สิงหาคม 2563  โดยในปี 2562 บริษัทยงัคงให้ความส าคญัในการสื่อสารและจัดอบรมเก่ียวกับ
นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั โดยมุ่งเน้นให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิหน้าที่และด าเนินธุรกิจกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่
อยา่งโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย 

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) - กุญแจส าคัญในการด าเนินธุรกิจในภมิูภาค 

ในปี 2562 บริษัทได้บงัคบัใช้คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างตอ่เนื่องกบับริษัทในกลุม่บริษัททัง้ในประเทศไทยและในภมูิภาค 
เช่น ศรีลงักา เวียดนาม บงักลาเทศ และอินโดนีเซีย นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัอบรมคูม่ือจรรยาทางธุรกิจให้กบัพนกังานท่ีเข้า
ใหมใ่นทกุระดบั เพื่อให้พนกังานเข้าใจถึงแนวปฏิบตัิในการท าธุรกิจกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และเพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานของ
บริษัทจะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและสอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 

และเพื่อเป็นการสนบัสนุนความมุ่งมัน่ในการให้บริการแก่ลกูค้าและการท างานร่วมกบัพนัธมิตรของบริษัทด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสตัย์สุจริต บริษัทได้มีการก าหนดนโยบาย “No-Gift Policy” โดยขอความร่วมมือจากพนักงานและผู้บริหารของบริษัท 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ปฏิเสธการรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือผลประโยชน์อื่นใด และในกรณีที่ได้มีการรับของมา พนกังานจะต้องรายงานการรับของ
ในช่องทาง “E-Gift Disclosure” เพื่อแสดงความโปร่งใสของพนกังานเอง 

ช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในระดับภมิูภาค  (INSEE Speak Up) 

ในปี 2562 บริษัทยงัคงด าเนินการให้บริการช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ที่เรียกว่า " INSEE Speak Up" ครอบคลมุในทกุ
ประเทศที่บริษัทมีการด าเนินการอยู่ ช่องทาง INSEE Speak Up ให้บริการโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ และมีการจัดตัง้
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียน เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และสอบสวนเร่ืองที่มีการร้องเรียนเข้ามาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างาน การก ากบัดแูล และวฒันธรรมของบริษัท INSEE Speak Up ยงัคงให้ความส าคญักบัคณุคา่ขององค์กรใน
การ “ท าสิ่่งถููกต้อง” และสร้างวฒันธรรมการรายงานเมื่อเห็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมท่ียอมรับไม่ได้ตามท่่ี
ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

การควบคุมก ากับดูแล 

ในปี  2562  บริษัทได้มีการก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของการควบคมุก ากบัดูแล ในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบใน
ประเทศไทย และบริษัทย่อยในต่างประเทศ นอกเหนือไปจากการจัดระบบการควบคุมก ากับดูแลแล้ว บริษัทได้ท ารายงาน 
ติดตามผลการปฏิบตัิตามกฎหมายด้านตา่ง ๆ  รวมทัง้รายงานข้อมลูจากการเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ประจ าปีของ
ผู้บริหารและพนกังาน และรายงานการเข้าท ารายการระหวา่งกนัให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบทราบประจ าไตรมาส 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมด้านการควบคมุก ากบัดแูลอยา่งต่อเนื่อง เพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยหลีกเลีย่งความ
เสีย่งที่จะมีการฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากนี ้บ้ริษัทยงัพฒันาการสือ่สารและสือ่การเรียนรู้ให้เข้าถึงง่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน โดยเน้นการสือ่สารผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ 

โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคม และชุมชนที่ส าคัญในปี 2562  

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) มีความตระหนกัและใสใ่จในความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมโดย
ด าเนินการอยู่บนพืน้ฐานของหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) เพื่อมุ่งที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Create Shared 
Value) และความผกูพนัท่ีดีกบัผู้มีสว่นได้เสยีส าคญัทกุฝ่ายอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาสงัคมทัง้
ในระดบัประเทศและระดบัชุมชนโดยรอบหน่วยผลิตในพืน้ท่่ีต่าง ๆ และในทุกประเทศที่บริษัทได้เข้าไปด าเนินการ ทัง้ท่่ีเป็น
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในกระบวนการด าเนินธุรกิจ (CSR-In Process) รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมที่
ไม่เก่ียวข้องกบักระบวนการด าเนินธุรกิจ (CSR-After Process) โดยอาศยัความรู้ความช านาญ และทรัพยากรของบริษัทเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  CSR-DIW Continuous Award 2019 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม มอบให้โรงงานในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงท่่ีจังหวัดสระบุุรี ทัง้โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทุกโรงงาน 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

โรงงานผลิตอินทรีมอร์ต้าร์ และโรงงานอินทรี อีโคไซเคิล บริษัท สยามซิตี ้พ้าวเวอร์ จ ากดั (โรงไฟฟ้าจากลมร้อน) ถือเป็นเคร่ือง
ยืนยนัในความส าเร็จด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่ส าคญัของบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง 

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส าคัญ 

โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคมในระดับประเทศ (CSR at Large) 

• โครงการโรงเรียนสีเขียว (INSEE Green School) 
บริษัทได้ร่วมมือกบักองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดนในการสร้างสถานศึกษาให้กบัเด็ก เยาวชนในพืน้ที่หา่งไกล
ความเจริญและมีความขาดแคลน โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ก่อสร้าง
สถานศกึษาแหง่ใหมท่ี่บ้านห้วยปุ้ ม อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา โดยมุง่หวงัให้เป็นสถานศกึษาที่มีคณุภาพแก่เด็กใน
ชมุชน และเป็นศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม โดยโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน อินทรีอาสาที่บ้านปุ้ มนี ้ถือเป็นอาคารเรียนแหง่ที่ 31 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของโครงการฯ มีเด็กที่อาศยั
อยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลความเจริญมากกวา่ 52,000 คน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี ้และเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้
ผ่านการมีสว่นร่วมจากหลากหลายภาคสว่น เช่น จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงพนกังานของบริษัทใน
การไปออกคา่ย “อินทรีอาสา” เพื่อช่วยสร้างโรงเรียน 

• สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (INSEE Green Park)  
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 
รอบ  84 พรรษา ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2554 และเพื่อสะท้อนถึงคา่นิยมองค์กรของกลุม่บริษัท ที่ใสใ่จชมุชน สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้จดัสร้างสวนมิ่งมงคลฯ ขึน้บนพืน้ที่ติดกบัถนนมิตรภาพ  อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ  ให้
เป็นสวนสาธารณะเพื่อประชาชนได้ใช้ออกก าลงักายและท ากิจกรรมสนัทนาการตา่ง ๆ เป็นจุดพกัรถให้กบัประชาชน
ที่เดินทาง ช่วยสร้างคณุคา่ให้กบัประชาชนในท้องถ่ินในการน าสนิค้า OTOP มาจ าหนา่ยเพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนเป็น
สวนสาธารณะต้นแบบด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นห้องเรียนสีเขียวขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้ และส่งเสริม
จิตส านกึรักษ์สิง่แวดล้อมให้กบัประชาชน และเยาวชนทัว่ไป โดยสวนมิ่งมงคลฯ ถือเป็นสวนสาธารณะต้นแบบทีไ่ด้รับ
รางวลั Thailand Energy Awards จากกระทรวงพลงังาน และ ASEAN Energy Awards ในปี 2558 ระดบัดีเดน่ด้าน
อนุรักษ์พลงังาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลงังานอาคารออกแบบ ส าหรับภูมิอากาศร้อนชืน้ 
(Tropical Building) 

• โครงการ “อินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยั่งยนื”  
บริษัทได้ร่วมกบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่ปี 2559 ใน
การด าเนินโครงการ ”อินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยัง่ยืน” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟืน้ฟููทรัพยากรสตัว์ น า้ตามแนว
ชายฝ่ังทะเล ให้มีความอดุมสมบรูณ์ขึ ้น้อยา่งเป็นรูปธรรม โดยน าคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือจากการน าไปสง่ให้ลกูค้า
มาเทใสแ่บบหลอ่ท่่ีเตรียมไว้เพื่อท าเป็นบ้านปะการังเทียมตามแนวคิด CSR ที่เรียกวา่ การสร้างคณุคา่ร่วม (Creating 
Shared Value) เพื่อให้ได้ประโยชน์ทัง้ด้านลดการก าจดัของเสยีและเพื่ออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

คืนความสมบรูณ์ให้ท้องทะเลไทย โดยในปี 2562 ทางบริษัทได้ท าการผลติปะการังเทียมจากเศษคอนกรีต เหลอืคืน
จากลกูค้า จ านวน 105 แทง่ และมีแผนงานท่่ีจะสง่มอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้น าไปวางใต้ท้อง
ทะเลบริเวณเกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ ในช่วงต้นปี 2563 เพื่อเป็นแหลง่ที่อยูอ่าศยัของปลาและสตัว์ทะเลตอ่ไป 

• โครงการ “อินทรีผู้เชี่ยวชาญ แบ่งปันความรู้”  (INSEE Share) ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลักๆ คือ 
  
“อินทรีห่วงใย...ปลอดภยัไปด้วยกัน”  
 บริษัทได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่่ีความปลอดภยัของบริษัทเป็นวิทยากรไปด าเนินการอบรม ให้ความรู้และสร้างความ 
ตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานและชีวิตประจ าวัน ให้กับนักศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคในสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการ ท่่ีจะต้องฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ เช่น การสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันอันตราย
สว่นบคุคล (PPE) ให้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการกู้ ชีพด้วยวิธีป๊ัมหวัใจ (CPR ) การใช้ถงัดบัเพลิง การหนีไฟ และการ
ขบัขี่่ปลอดภยั รวมถึงการจดัอบรมให้กบัช่างฝีมือแรงงาน ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน รวมจ านวน 10 แหง่ โดยปี 2562 นี ้เป็นปีที่ 3 ของโครงการมีผู้ผา่นการอบรมไปแล้วกวา่ 2,000 คน 

“อินทรีก่อสร้าง 4.0”  
โครงการฝึกทกัษะฝีมือด้านงานก่อสร้าง การใช้วสัดุกุ่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปนูซีเมนต์อิฐมวลเบาอบไอน า้ และวสัดทุด 
แทนไม้คอนวูด โดยได้รับความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติหลกัสูตรวิชาชีพ 18 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างทักษะฝีมือ
สามารถ น าไปต่อยอดและสร้างโอกาสในการท าอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยเป็นการสนองตอบต่อ
นโยบายภาครัฐในการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานด้านวิชาชีพก่อสร้างเพื่อยกระดบัฝีมือแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 
โดยมีครููวิทยาลยัเทคนิค ช่างโยธาในสงักดั อบต. และช่างก่อสร้างทัว่ไปท่่ีผา่นการอบรมในปีนี ้แ้ล้วกวา่ 500 คน 

• โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างก่อสร้างทักษะงานปูน และงานคอนกรีต              

บริษัทให้การสนบัสนนุส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ อย่างต่อเนื่องมากวา่ 20 ปี ใน
การจัดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ระดบัอาชีวศึกษา สาขาช่างก่อสร้าง ทกัษะงานปูนและงานคอนกรีต ทัง้ในระดบั 
ภมูิภาคและระดบัประเทศ เพื่อสนบัสนนุการพฒันาทกัษะสร้างประสบการณ์การท างานจริงให้กบันกัศกึษาวิทยาลยั 
เทคนิค สาขาช่างก่อสร้างทัว่ประเทศ ให้มีฝีมือที่ได้มาตรฐาน โดยปี 2562 นี ้ บริษัทสนบัสนนุการด าเนินงานแขง่ขนั
รวมทัง้ผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ เงินรางวลั และของรางวลั รวมมลูคา่กวา่ 800,000 บาท รวมทัง้จดัฝึกอบรมให้นกัศึกษา
ได้เรียนรู้การใช้งานไฮดรอลกิซีเมนต์ หรือปนูอินทรีเพชรพลสั ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ใหมก่่อนเข้าสูส่นามการแขง่ขนัอีกด้วย 

• โครงการฉลาดคิดพิชิตเยอะ...Think Waste Wise 
เป็นโครงการที่บริษัท อินทรี อิโคไซเคิล จ ากดั และบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบั กรมสง่เสริม
คณุภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ความรู้และสง่เสริมด้านการจัดการ
ขยะที่ถกูต้องตามหลกัวิชาการ มีการน าขยะกลบัไปใช้ประโยชน์สงูสดุและลดปริมาณขยะให้น้อยลงให้กับเยาวชน 
โดยในปี 2562 ได้เร่ิมด าเนินโครงการกบั 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชมุชนนิคมทบักวางสงเคราะห์ 1 โรงเรียนนิคมทบั
กวางสงเคราะห์ 2 อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรีุ และโรงเรียนบ้านเขาตะแบก อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  กิจกรรม
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

หลกัของโครงการครอบคลมุ การให้ความรู้ด้านการบริหารจดัการขยะ สื่อการเรียนรู้ รวมทัง้สนบัสนนุอปุกรณ์ตา่ง ๆ  
เช่น ถงัขยะสี การจดัตัง้ธนาคารขยะ เป็นต้น ตลอดจนการน าตวัแทนครููและนกัเรียน ไปศึกษาดูงูานโรงเรียนปลอด
ขยะที่ประสบความส าเร็จ  

• โครงการหมู่บ้านสีเขียว (INSEE Green Village) 

เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่ท ากบัชมุชนท่ีตัง้อยูร่อบโรงงานผลติปนูซเีมนต์ของบริษัทท่ีจงัหวดัสระบรีุ
ซึง่ด าเนินการมาตัง้แตปี่ 2554 โดยได้มีการขยายผลโครงการภายใต้บริบทและความต้องการของหมูบ้่านท่ีแตกตา่ง
กนัออกไป กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ “สเีขยีว” การปลกูต้นไม้เพิ่มพืน้ท่ีสเีขยีว การจดัการระบบน า้ดืม่
น า้ใช้ การคดัแยกขยะและจดัตัง้ธนาคารขยะของหมูบ้่าน 

ในปี 2562 ได้ขยายกิจกรรมเพิ่มเติมคือการจดัการขยะพลาสติกเพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการรณรงค์การลดขยะตัง้แตต้่น
ทางและเน้นการจดัการขยะแบบครบวงจร กิจกรรมนีม้ีผู้ เข้าร่วมทัง้สิน้ 35 ครัวเรือน และจะขยายผลอยา่งตอ่เนื่องใน
ปีตอ่ ๆ ไป อีกหนึง่กิจกรรมคือ “เรือนเพาะช ากล้าไม้เพื่อการฟืน้ฟเูหมืองแร่ ปนูอินทรี” ซึง่ด าเนินการเป็นปีที่ 2 โดยต้น
กล้าที่ผลิตได้จะถกูส่งมอบสู่โครงการฟืน้ฟูเหมืองแร่ของปนูอินทรีหลงัสิน้สดุการท าเหมือง ถือเป็นการสร้างรายได้
ให้แก่ชมุชนได้อีกทางหนึง่ กิจกรรม “บ้านนา่อยู ่คูผ่กัปลอดสาร” ได้ด าเนินการท่ีหมู ่5 ต าบลทบักวาง เป็นการสง่เสริม
การออกแบบพืน้ที่ใช้สอยที่มีจ ากดัเพื่อจดัท าแปลงปลกูผกัสวนครัว พร้อมน าวสัดเุหลือใช้มาดดัแปลงตกแต่งแปลง
ปลกู ซึ่งด าเนินการที่เป็นปีที่ 2 หมู่ที่ 2 และขยายผลไปยงัหมู่ที่ 8 ต าบลทบักวาง กวาง โดยร่วมมือกบับริษัท สยาม 
ซิตีพ้าวเวอร์ จ ากัด ให้ความรู้แนะแนวคิดเร่ืองการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนจากการปรับพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั โดยจดัการประกวดการลดใช้ไฟฟ้า 

• โครงการอินทรีอาสาพัฒนาโรงเรียนและศาสนาสถาน 
เป็นโครงการที่ถกูออกแบบเพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วมขอพนกังานปนูอินทรี โดยอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง เช่น ด้านงานช่าง งานไฟฟ้า งานออกแบบโครงสร้าง งานส ีงานปรับปรุงภมูิทศัน์ เป็นต้น เพื่อตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของโรงเรียน ชมุชน หรือศาสนาสถานตา่ง ๆ  รอบพืน้ท่ีโรงงาน ในปี 2562 นี ้ปนูอินทรีได้ด าเนินโครงการอินทรี
อาสาปรับปรุงโรงเรียน จ านวน 3 แหง่ และวดัอีก 2 แหง่ 

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในภมิูภาค 

• โครงการ”เด็กคนหน่ึง หน่ึงต้นไม้” โดยอินทรีซีเมนต์ ลังกา 

การเดินทางสเีขียว เพื่อมุง่สูก่ารสร้างผู้น าในอนาคตที่รักษ์สิง่แวดล้อม 
อินทรีซีเมนต์ ลงักาได้ขยายโครงการท่่ีเป็นเอกลกัษณ์ “เด็กหนึ่งคนหนึ่งต้นไม้” ให้มากยิ่งขึน้ไปอีกในปีนี ้ ้โดยการ
ร่วมกบัแผนการ โคลมัโบ (Colombo Plan) อินทรีซีเมนต์ ลงักาจะร่วมเฉลิมฉลองการเกิดของเด็ก ๆ ทกุคนด้วยการ
มอบของขวญัซึ่งเป็นการตัง้ช่ือต้นผลไม้ต่าง  ๆ  เป็นช่ือของเด็ก ๆ  โครงการนีมุ้่งหวงัท่่ีจะสร้างแรงบนัดาลใจ และจุด
ประกายให้กบัเยาวชนท่่ีมีอายุรุะหวา่ง 5-15 ปี 



 

ส่วนท่ี 2 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม หน้า 123 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

โครงการของอินทรีซีเมนต์ ลงักาในแผนงานโคลมัโบปีนี ้ถกูขยายออกไปเพ่่ือให้เข้าถึงเยาวชนมากยิ่งขึน้ในพืน้ท่ีเขต  
พุทธาราม (Puttalam) และอนุุราธปุระ (Anuradhapura) โดยร่วมมือกับมลูนิธิทารานา (Tarana Foundation) และ
กองทุนเด็ก ศรีลงักา (Child Fund Sri Lanka) ในการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนกัเรียนในพืน้ท่่ี 
อินทรีซีเมนต์ ลงักายังได้ด าเนินการร่วมกับเขตการศึกษาพุทธาราม นักบวชและครููในชุมชนเพื่อด าเนินการใน
โครงการนี ้ ้บริษัทยงัได้ให้นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่าง  ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัทในโครงการ โดยคาดหวงัว่า
นกัศกึษาเหลา่นีจ้ะปฏิบตัิตามในลกัษณะเดียวกนัเพื่อเป็นผู้น าในอนาคต 

โครงการนีเ้ป็นตวัอย่างที่ดีเยี่ยมในการร่วมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership - PPP) 
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นหลงัอย่างเป็นรูปธรรม ในปีนีบ้ริษัทได้เข้าถึงเด็ก
นกัเรียนประมาณ 4,660 จาก 11 โรงเรียนในเขตพทุธาราม และ 1,156 คน จาก 16 โรงเรียนในเขตอนุรุาธปรุะ ซึง่ในปี 
2561 บริษัทได้ท ากิจกรรมร่วมกบัเยาวชนกวา่ 706 คน ท่่ีมาจากโรงเรียนประถมศกึษา 10 แหง่ ในเขตอนุรุาธปรุะ 

จุดเด่นของโครงการ คือ บริษัทได้จดัตัง้ระบบติดตามและข้อมลูทางภมูิศาสตร์ (Geographic Information System-
GIS) ซึ่่งเป็นระบบติดตามท่่ีได้รับการสนบัสนุนจากมลูนิธิเด็กศรีลงักาและ ‘ว้อยซ์’ (Voice) พนัธมิตรจากชุมชนท้อง
ถ่่ิน ในการติดตามการเจริญเติบโตของสวนผลไม้ด้วยระบบดิจิทลัผา่นแอปพลเิคชนั กูเูกิล้ แมพส ์(Google map) โดย
มีการสนบัสนุนและประสานงานภายในอย่างใกล้ชิดจากเด็กนกัเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูู ด้านสิ่่งแวดล้อมของ
โรงเรียนตา่ง ๆ ท่่ีเข้าร่วมโครงการตามล าดบัด้วยโครงการ “เด็กหนึง่คน หนึง่ต้นไม้” นี ้ อินทรีซีเมนต์ ลงักา ได้วางแผน
ที่จะน าเสนอไปยงัโรงเรียนต่าง ๆ ทัว่ทัง้ศรีลงักา ในปีตอ่ ๆ  ไป เนื่องด้วยการเป็นองค์กรท่่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
บริษัทมีความเช่ือมัน่ในการสร้างสิ่ง่แวดล้อมที่ดี อยา่งยัง่ยืนในอนาคตให้กบัคนรุ่นหลงัต่อไป 

• โครงการสร้างชุมชนสุขภาพดีของอินทรีซีเมนต์ ลังกา 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะสนบัสนุนชุมชนต่าง ๆ ที่ด้อยโอกาสในเขตพุทธาราม (Puttalam) และ Aruwakkalu โดยมี
เป้าหมายที่จะปรับปรุงคณุภาพ ยกระดบัสาธารณสขุและความเป็นอยู่ของชาวบ้านหลายร้อยคนที่อยูใ่นพืน้ท่ีเหลา่นี  ้
โดยสว่นหนึง่ของความพยายามนี ้บริษัทจดัให้มีศนูย์การแพทย์สองแหง่ส าหรับให้ค าปรึกษาด้านการแพทย์ และจ่าย
ยาให้กับชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีการให้บริการด้านการแพทย์สองครัง้ต่อสัปดาห์แก่ชุมชนในเขต 
Eluwankulam พทุธาราม และชมุชนด้อยโอกาสอ่่ืน ๆ อีกสองถึงสามแหง่ในบริเวณโดยรอบ นอกจากนี ้บ้ริษัทได้จดัให้
มีหน่วยแพทย์ออกตรวจเยี่ยมปีละครัง้ในเขตพทุธาราม Aruwakkalu และกอลล์เพื่อให้บริการการตรวจรักษาและให้
ค าปรึกษาด้านการแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ชุมชนโดยรอบของบริษัทด้วย และจากการขอความช่วยเหลือของ
แพทย์ประจ าอินทรีซีเมนต์ ลงักา Dr. S. Dematapitiya ได้มี แพทย์เฉพาะทางอีกหลายท่านเสนอตวัเข้าร่วมเพื่อให้
การสนบัสนนุโครงการนีท้ี่จดัเป็นประจ าทกุปีของอินทรีซีเมนต์ ลงักา อีกด้วย 

ผลงานท่ีเกิดขึน้ : ชาวบ้านกวา่ร้อยคนได้รับบริการทางการแพทย์โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ยใด ๆ ทกุสปัดาห์ภายใต้โครงการ
นี ้
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• กิจกรรมเพื่อสังคมของ ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น กัมพูชา 
บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ เร่ิมท ากิจกรรมเพื่อสงัคมในช่วงต้นปี 2560 เพียงไม่ก่ีเดือนหลงัจากเร่ิมการ
ก่อสร้างโรงงาน และเป็นเวลาหนึง่ปีก่อนท่ีจะมีการเปิดโรงงานอยา่งเป็นทางการในเดือนกมุภาพนัธ์ปี 2561 กิจกรรม
เพื่อสงัคมท่่ีบริษัทน ามาด าเนินการจะอยูบ่นรากฐานของความต้องการด้านต่าง ๆ ของชุมชน ผ่านการประเมินความ
ต้องการทัง้ภายนอกและภายในชุมชน บริษัทได้ด าเนินการในลกัษณะนี ้เ้พื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่กิจกรรมเพื่อสงัคม
ของบริษัท จะสามารถตอบสนองความต้องการของชมุชนต่าง ๆ ได้อยา่งแท้จริง 

บริษัทมีความมุง่มัน่ที่จะให้การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของกมัพูชูาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรบุคคลท่่ีมีความเช่ียวชาญ ซึ่งมีอย่างมากมายในองค์กรเพื่อให้บรรลถุึง
เป้าหมายนี ้ ้นอกจากนีบ้ริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมในการช่วยลดผลกระทบจากการ
ปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยโครงการอนุรัุกษ์น า้ (net water positive) และท าให้ได้ผลิตภณัฑ์และบริการ
ท่่ีมีคณุภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยไมใ่ห้คนรุ่นหลงัได้รับผลกระทบโครงการและกิจกรรม
เพื่อสงัคมหลกัของบริษัทจะเก่ียวกับเร่ืองการศึกษาการใช้ถนนอย่างปลอดภยั สิ่งแวดล้อม สาธารณสขุ และการ
พฒันาด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกบัเป้าหมายด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ
องค์การสหประชาชาติ 

สดุท้ายนี ้ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ มีความมุง่มัน่อยา่งมากที่จะพฒันาธุรกิจและด าเนินงานของบริษัท ด้วย
การสร้างความสมดุลระหว่างปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องพึ่งพาซึ่งกนัและกนัในมิติของ
พฒันาอย่างยัง่ยืน และด้วยสิ่งเหลา่นี ้จึงท าให้บริษัทได้รับรางวลัชนะเลิศในการประกวดด้านกิจกรรมเพื่อสงัคมของ 
Eurocham ในเดือนมิถนุายน 2562  

แผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนื (SD Roadmap) 

บริษัทได้มีการก าหนดแผนงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยก าหนดเป้าหมายระยะยาว และแผนงานส าคญัด้านการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยืนทัง้หมด 6 หวัข้อ ตัง้แต่ปี 2552 เพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสียและเพื่อเสริมสร้างคณุค่าร่วมเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อมให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายมากขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม 

ในช่วงที่ผา่นมา แผนงานโดยรวมมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่นา่พอใจ สามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดได้ในบางหวัข้อ และ
ในบางหวัข้อที่มีผลงานต ่ากว่าแผนงานที่ก าหนดอนัเนื่องจากปัจจยัภายนอกที่มีความท้าทายมากขึน้ และยากต่อการควบคมุ 
อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัคงมีความใสใ่จ และมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป เพื่อให้แผนงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของ
เรามีความก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 

• การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ  
ในปี 2562 ที่ผา่นมา บริษัทมีอตัราการปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ เทา่กบั 693 กิโลกรัมตอ่ตนัซีเมนต์ ซึง่ดีขึน้กวา่
ปี 2561 เล็กน้อย โดยปัจจัยขบัเคลื่อนส าคญัยงัคงมาจากการมุ่งเน้นการใช้เชือ้เพลิงทดแทนทดแทน (Alternative 
Fuels) ให้มากขึน้ จากโครงการรือ้ร่อนขยะพลาสติกจากหลมุฝังกลบขยะชุมชน (RDF Project) มาใช้เป็นเชือ้เพลิง
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ทดแทน ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี และปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งมาจากนวตักรรมการผลิต
ปนูซีเมนต์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมที่เรียกวา่ ปนูซีเมนต์ไฮดรอลิค (Hydraulic Cement) ซึ่งมีอตัราสว่นผสมของปนู
เม็ด (percent Clinker Factor) ที่ลดลง ท าให้มีความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้และมีคณุสมบตัิการใช้งานท่ีดขีึน้ 
ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้าทกุภาคสว่นเป็นอยา่งดีในช่วงที่ผา่นมา 

โดยสรุปรวม ผลงานการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ ตัง้แต่ปีฐาน 2550 ที่ผ่านมา บริษัท 
สามารถลดได้แล้ว 57 กิโลกรัมตอ่ตนัซีเมนต์ หรือลดลงแล้วร้อยละ 7.5 ซึง่ถึงแม้วา่ยงัหา่งจากเป้าหมายที่ต้องการให้
ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 ก็ตาม บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ ใสใ่จที่จะด าเนินงานเร่ืองนีอ้ย่างเต็มที่ต่อไป ด้วยการคิด
ริเร่ิมโครงการตา่ง ๆ ตลอดจนการแลกเปลีย่นเรียนรู้แนวทางการด าเนินการเร่ืองนีก้บัองค์กรที่เก่ียวข้องในระดบัสากล 

• การส่งเสริมจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
แนวคิด “โลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” (Green Heart) ได้ถูกก าหนดขึน้ เพื่อรณรงค์กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้กบัพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า ตลอดจนชุมชน มาตัง้แต่ ปี 2552 ซึ่งมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้
บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสี
เขียว ระดบั 5 “เครือข่ายสีเขียว” (Green Industry Level 5 - Green Network) ส าหรับทกุโรงงานผลิตตัง้แต่ปี 2557 
และมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องท าให้ได้รับการตอ่อายมุาตรฐานอตุสาหกรรมระดบัท่ี 5 ในปี 2561 ซึง่ท าให้บริษัทได้มี
โอกาสแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนมาก ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนที่มาเยี่ยมชม ดูงาน
ตลอดช่วงเวลาที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั  

ในปี 2562 ที่ผา่นมา บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือขา่ยอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมท่่ีส าคญั ช่ือวา่ B-DNA (Bio-Diversity 
Network Alliance) ซึ่งได้รับการสนบัสนุนการจดัตัง้โดย IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
และหน่วยงานส าคญัภาครัฐท่่ีดูแูลงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริษัทเอกชนชัน้น าต่าง ๆ เพื่อจะเสริมสร้างความ
ร่วมมือกันทุกฝ่ายให้มีความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ตลอดจน
สนบัสนนุเป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ 

 

• การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 
บริษัทก าหนดให้ทกุหนว่ยผลติของทกุบริษัท ในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงประเทศไทย ต้องมีการจดัท าแผนงาน
การสร้างความผูกพันกับชุมชน เป็นประจ าปีทุกปี โดยครอบคลุมทัง้ CSR-In Process กับ CSR-After Process 
รวมถึงให้มีการสื่อสารที่ดีกบัชุมชน การเปิดกว้างสง่เสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการก าหนดโครงการ และการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อการพฒันาชมุชนตา่ง ๆ  

โดยในปี 2562 ที่ผา่นมา บริษัทได้จดัให้มีการประชมุเชิงปฏิบตัิการให้กบักลุม่พนกังานเจ้าหน้าที่ทีรั่บผิดชอบงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและชุมชนสมัพนัธ์ทัง้หมด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ตลอดจนเยี่ยมชมดงูานชมุชนตวัอยา่งที่มีความเข้มแข็งและประสบความส าเร็จด้านการพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน  



 

ส่วนท่ี 2 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม หน้า 126 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากนัน้ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทที่จังหวัดสระบุรี ยังได้รับรางวัล  CSR-DIW Continuous Awards 
ประจ าปี 2562  จากกรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม ซึ่งถือเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จส าคญัอย่างหนึ่งของงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการสร้างความผกูพนักบัชมุชนของบริษัท 

• การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์  
 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาขยะและของเสีย ซึ่งจะส่งผลกระทบส าคญัต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อม และ

สขุอนามยัของผู้คน 

 โดยได้มีการก าหนดนโยบายการลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝังกลบให้เป็นศนูย์ และมีการขบัเคลื่อนด้วยแนวคิด 
3Rs  ได้แก่  Reduce   Reuse  Recycle  โดยโรงงานผลิตปนูซีเมนต์ โรงงานคอนวดู โรงเตรียมเชือ้เพลิงทดแทนของ
บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายนีแ้ล้วตัง้แต ่ปี 2554  ซึ่งปัจจุบนัความท้าทายของบริษัทอยูท่ี่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ 
ซึ่งเศษของเสียที่เกิดขึน้สว่นใหญ่มาจากคอนกรีตที่ลกูค้าสัง่ซือ้เกินกว่าความต้องการแล้วเหลือคืนกลบัมาให้บริษัท 
ต้องบริหารจดัการ  โดยนอกเหนือจากการจดัการตามแนวคิด 3Rs และการขอความร่วมมือจากลกูค้าแล้วนัน้ บริษัท
ได้ติดตัง้เคร่ืองรีไซเคิลคอนกรีตให้กบัหนว่ยผลติที่มีปริมาณการผลติสงูในเขตกรุงเทพและภาคตะวนัออก รวมทัง้หมด 
14 หน่วยผลิต ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณของเสียที่จะน าไปฝังกลบได้มาก และยงัเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งรู้คณุคา่มากขึน้ เช่น การน าวสัดหุินและทรายกลบัมาใช้ใหมไ่ด้อีกด้วย   

 โดยภาพรวมผลงานการจัดการของเสียของอินทรีคอนกรีต ตัง้แต่ปีเร่ิมต้น 2552 ถึงปี 2562 ที่ผ่านมานัน้ บริษัท
สามารถลดปริมาณของเสียคอนกรีตได้แล้ว ร้อยละ 62.2  หรือลดลงจากร้อยละ 2.89 ของปีฐาน 2552 เหลือเพียง
ร้อยละ 1.09 ในปี 2562 ที่ผา่นมา 
  

• การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสงัคม ภายใต้ระบบการรับรองฉลากหวัใจสเีขียว (Green Heart 
Label) ตามมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม ISO14021  

 โดยในช่วงท่่ีผ่านมา บริษัทได้มีการพฒันาและแนะน าปนูซีเมนต์ไฮดรอลิกออกสูต่ลาด   ซึ่งปนูซีเมนต์ไฮดรอลิกนี ้มี
อัตราส่วนของปูนเม็ดน้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลงังานใน
กระบวนการผลิต สง่ผลให้ช่วยลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย โดยบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากลกูค้าทกุภาคสว่นทัง้ภาคเอกชนและภาคราชการ และมีสดัสว่นยอดขายที่สงูขึน้อย่างมากในช่วงปี 2562 ที่ผ่าน
มา บริษัทได้ผลกัดันการขายปูนซีเมนต์ชนิดถุง ภายใต้แบรนด์ อินทรี เพชรพลสั ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ทั่ว
ประเทศและทดแทนการจดัจ าหน่ายปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  เพื่อเป็นการเน้นย า้ถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาตลาด
ปนูซีเมนต์ท่่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
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นอกจากปนูซีเมนต์ชนดิบรรจถุงุแล้ว บริษัทยงัได้พฒันาและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ปูนูอินทรีเพชร Quick Cast ซึง่เป็น
ปนูซีเมนต์ไฮดรอลกิแบบผงเพื่อจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าที่ผลติชิน้สว่นคอนกรีตส าเร็จรูป โดยมจีดุเดน่เร่ืองการช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพและคณุภาพของชิ ้น้งานได้ดยีิ่งขึน้ ซึง่ได้รับผล ตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งดี 

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานัน้ บริษัทมียอดขายรวมทัง้หมดจากผลิตภณัฑ์หวัใจสีเขียวคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
48 จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย ซึ่งท าให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายสัดส่วนยอดขายของ
ผลิตภณัฑ์และบริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมภายใต้ฉลากหวัใจสีเขียว (Green Heart Label) ที่ร้อยละ 40 ก่อนถึง
เป้าหมายที่ก าหนด 2563 

• การจัดการและการอนุรักษ์น า้  
ทรัพยากรน า้ ถือเป็นทรัพยากรที่บริษัทตระหนกัดีถึงความส าคญัของการอนุรักษ์และการใช้อย่างรู้คุณค่า โดยปีที่
ผ่านมาบริษัทสามารถลดอัตราการใช้น า้ต่อการผลิตได้แล้วถึงร้อยละ 20 คือ จาก 276 ลิตรต่อตนัซีเมนต์ปีฐาน 
2555 ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 220 ลติรตอ่ตนัซีเมนต์ได้แล้วในปี 2561 ที่ผา่นมา ซึง่บริษัทจะพยายามรักษาอตัราการใช้
น า้ในระดบันีไ้ว้ตอ่ไปในอนาคต  

โดยบริษัทได้ก าหนดเป้าหมายใหมข่องการอนรัุกษ์น า้ เป็นการมุง่เน้นการใช้น า้ผิวดิน (Surface Water) มากขึน้ โดย
มีเป้าหมายให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้น า้ทัง้หมด ภายในปี 2566 เมื่อเทียบกบัอตัราการใช้น า้ผิว
ดินของปีฐาน 2561 ร้อยละ 25 

ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีอตัราการใช้น า้ผิวดินเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 29 หรือมีการน าน า้ผิวดินมาใช้ได้เพิ่มมาก
ขึน้ 323,607 ลกูบาศก์เมตร 

จากการท่่ีบริษัทได้มีการขยายกิจการจากประเทศไทยไปสู่ระดบัภมูิภาคในช่วงที่ผ่านมานัน้ ท าให้บริษัทก าลงัศึกษาประเด็น
ส าคญัด้านความยัง่ยืนที่บริษัทควรมุง่เน้น พร้อมกบัก าหนดเป้าหมายในระยะยาว ส าหรับทัง้กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงขึน้
ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในปี 2563 นี ้ ้เพื่อเพิ่มพูนคุณค่าให้กบัสงัคมและ
สิง่แวดล้อมตลอดจนตอบสนองความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยีส าคญัให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป     

การพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านความยั่งยนืสู่ระดับสากล  

บริษัทมีความตัง้ใจที่จะพฒันาอย่างต่อเนื่องในการบริหารจดัการด้านความยัง่ยืนให้มีมาตรฐานเป็นท่่ียอมรับในระดบัสากล
จากการท่่ีบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของ WBCSD-CSI (World Business Council for Sustainable Development-Cement 
Sustainability Initiative) ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2558 นัน้ ได้ช่วยท าให้บริษัทได้เรียนรู้และปรับปรุงการด าเนินงานด้านความ
ยัง่ยืนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน CSI ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น การลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ การจดัการเชือ้เพลิงและวตัถดุิบ การจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน การจดัการน า้ การ
สง่เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านการรายงาน การเปิดเผยข้อมลูผลงานด้านความยัง่ยืนท่่ีส าคญั เป็นต้น รวมถงึ 
การได้รับการตรวจสอบและประเมินจากผู้ เช่ียวชาญของ CSI ในปี 2561 ที่ผา่นมา ซึง่ผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนของ 
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บริษัท โดยสว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่และสงูกวา่เมื่อเทียบกบับริษัทสมาชิก CSI อืน่ ๆ 

ทัง้นี ้ ้CSI ได้มีการปิดตวัลงในสิน้ปี 2561 ท่่ีผ่านมา ด้วยความเห็นชอบของสมาชิก ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปนูซีเมนต์และคอนกรีต 
ชัน้น าของโลก โดยได้มีการก่อตัง้องค์กรความร่วมมือในระดบัสากลของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตขึน้ใหม่  ช่ือว่า 
“Global Cement and Concrete Association” หรือ มีช่ือย่อว่า GCCA โดยมุ่งหวงัท่่ีจะเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมนี ้ ้เพื่อ
สื่อสารในระดบัโลก และท าให้เห็นว่าธุรกิจปนูซีเมนต์ และคอนกรีต เป็นธุรกิจที่ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ พร้อมไปกับ
การสง่เสริมพฒันามาตรฐานการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยเฉพาะเร่ืองการมุง่เน้นการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก ตลอดจนการสง่เสริมการสร้างนวตักรรมเพื่อสร้างคณุค่าให้กบัสงัคมและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ซึ่งบริษัทได้สมคัร
เข้าเป็นสมาชิกของ GCCA ตัง้แต่ปี 2561 และได้เข้าร่วมการประชุม และการด าเนินงานต่าง  ๆ  เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานท่่ี 
GCCA ก าหนดซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 
 
ส าหรับรายละเอียดของข้อมูล ตัวชีว้ัดส าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Data) ในด้านเศรษฐกิจ(Economic 

Performance Index) สงัคม (Social Performance Index) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index) 

ตา่ง ๆ ทา่นสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.siamcitycement.com 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ได้จัดตัง้หน่วยงาน Group Internal Audit and Compliance ที่น าสมยัขึน้ 
เพื่อครอบคลุมการปฏิบตัิงานของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยรวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศ รับผิดชอบกิจกรรมการ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลของกลุม่บริษัท
โดยน าเทคโนโลยีและแนวปฏิบตัิที่ดีที่สดุในโลกมาใช้ หน่วยงานนีม้ีวตัถุประสงค์หลกัในการพฒันาและเพิ่มมูลค่าของ
องค์กรภายใต้การให้ค าแนะน าเชิงลกึและอยูบ่นพืน้ฐานการควบคมุความเสีย่งที่ด ีระบบการควบคมุภายในได้ถกูออกแบบ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานและสร้างความมัน่ใจวา่มีมาตรการป้องกนัการทจุริตอย่างสมเหตสุมผล 

ยิ่งไปกวา่นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้หนว่ยงาน Strategic Planning and Transformation เป็นผู้ดแูลการ
ประเมินความเสีย่งเชิงธุรกิจและติดตามผลตามแผนการพฒันาเพื่อลดความเสีย่ง ซึง่หนว่ยงานนีม้ีการท ากิจกรรมอยา่ง
ตอ่เนื่องเพื่อปรับปรุงและพฒันาผลการด าเนินงานทางธุรกิจขององค์กรและลดความเสีย่งเชิงกลยทุธ์และการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคมุภายใน ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับรองระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ อ้างองิตามมาตรฐานสากลของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทางปฏิบตังิานท่ี
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ดงันี ้คือ 

1. การควบคุมภายในองค์กร: บริษัทแสดงถงึความมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมการควบคมุภายในองค์กรตามกรอบโครงสร้าง
การควบคมุภายใน โดยการทบทวนภาพรวมนโยบาย (policy landscape) ปรับปรุงวิธีการท างานให้ทนัสมยั และ
สือ่สารไปยงัพนกังานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้แก้ไขและปรับปรุงเอกสารหลกัด้านธรรมาภิบาล เช่น ระเบียบ
ปฏิบตัิขององค์กร Manual of Authorities และกฎบตัรคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เพื่อความโปร่งใสและพฒันาการ
ก ากบัดแูลองค์กรให้ดยีิ่งขึน้ 

1) ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างตอ่เนื่องเพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ด าเนินงานที่เป็นปัจจุบนั รวมทัง้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบัและข้อก าหนดต่าง่ๆ โดยนโยบายที่เก่ียวข้อง
กบัธรรมาภิบาลและการก ากบัดแูลองค์กรจะผา่นการพิจารณาและอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท สว่นนโยบาย
ที่เก่ียวกับการด าเนินงานจะผ่านการพิจารณาและอนุมตัิโดยฝ่ายจดัการ และสื่อสารให้พนกังานรับทราบและ
เข้าใจอยา่งทัว่ถึงและผา่นช่องทางการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ 

2) สร้างจิตส านึกของพนักงานให้ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายในที่ดี โดยเร่ิมจากการสร้าง
ความเข้าใจในความหมายของความเสี่ยงในการด าเนินการ วิธีการประเมินความเสี่ยงและวิธีการจดัการความ
เสี่ยง ซึ่งผู้ ปฏิบัติงานจะสามารถออกแบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

3) นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
โดยได้จดัท านโยบาย และจดัให้มีช่องทางการรายงานช่ือวา่ INSEE Speak Up โดยช่องทางนีม้ีการบริหาร 
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จดัการอย่างมืออาชีพจากหน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและยตุิธรรม ช่องทางนีจ้ดัตัง้ขึน้
เพื่อให้พนกังานในกลุม่บริษัทและคู่ค้า สามารถแจ้งรายงานและแจ้งเบาะแสที่เก่ียวกบัการกระท าผิดที่สงสยัวา่
เกิดขึน้ทัง้ในด้านการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและการด าเนินงาน 
เช่น การทุจริตเก่ียวกับการคอร์รัปชั่น การใช้ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ในทางที่ผิด เป็นต้น ทัง้นีเ้ร่ืองที่
ร้องเรียนเข้ามาทางช่องทางนีจ้ะได้รับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและน ามาสูก่ารสอบสวนตามกระบวนการ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะ 

2. การควบคุมการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่เก่ียวกบัการควบคมุการด าเนินงานแบ่งเป็นสองระดบั คือ ระดบักลุม่บริษัท 
และระดบับริษัทย่อย โดยในระดบักลุม่บริษัท คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่จะท าการทบทวนผลการปฏิบตัิงานและผล
การด าเนินงานด้านการเงินร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยแต่ละรายเป็นรายเดือน ส่วนในระดบั
บริษัทย่อยจะมีการกระท าในลกัษณะเดียวกนั โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทย่อยท าการทบทวนผล
การปฏิบตัิงานและผลการด าเนินงานด้านการเงินร่วมกบัฝ่ายจดัการของบริษัทย่อย แล้วน าเสนอให้คณะเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มทราบ การประเมินผลการด าเนินงานด้านการเงินท าโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่คณะกรรมการ
บริษัทอนมุตัิไว้ รวมทัง้เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานของปีที่ผา่นมา 

สายงานด้านการเงินและการควบคมุมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัโครงการและการลงทนุอยา่ง
ใกล้ชิด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ 

บริษัทฯ มีการควบคมุให้การด าเนินงานทางธุรกิจเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิและการอนุมตัิสอดคล้องกบั 
Manual of Authorities และฝ่ายจัดการจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ หากมีการด าเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกบัหลกัการข้างต้น 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAP) มาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้มกีารควบคมุภายในทีด่ขีึน้ 
และระบบดงักล่าวจะเตือนให้ผู้บริหารและพนกังานที่เก่ียวข้องรับรู้ถึงการท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
และจดัการกบัปัญหาเหลา่นัน้ได้ทนัเวลา รวมถึงการรายงานผลดงักลา่วให้ผู้บริหารระดบัสงูรับทราบเพื่อวางแนวทาง
ป้องกนัตอ่ไป  

บริษัทฯ มีการทบทวนการเข้าถึงระบบสารสนเทศหลกัของบริษัทอยา่งเคร่งครัดและสม า่เสนอตลอดปี เพื่อให้แนใ่จวา่
การอนมุตัธิุรกรรมบนระบบมีการก าหนดแบง่แยกตามหน้าที่ (Segregation of Duties) ของพนกังานอยา่งเหมาะสม 
และจ ากดัการอนมุตัิธุรกรรมที่อยูใ่นการเฝ้าระวงัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการประเมินความเสี่ยงหลกั ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์     
การด าเนินงาน การเงิน และข้อกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินจะถกูน าไปแสดงผลให้ผู้บริหารได้เห็นถึง
ความส าคญั ความรุนแรง และผลกระทบกบับริษัทฯ 
โดยในการประเมินความเสี่ยงนัน้ หน่วยงาน Strategic Planning and Transformation จะเป็นผู้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการเพื่อประเมินความเสีย่งประจ าปีของบริษัทฯ ร่วมกบักลุม่ผู้บริหารระดบัสงู กลุม่ธุรกิจและหนว่ยงานภายใน
ขององค์กรเพื่อบง่ชีค้วามเสีย่ง โดยการแลกเปลีย่นข้อมลูความคิดเห็น พิจารณาระดบัความรุนแรงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ รวมถึงหาข้อสรุปทางกลยทุธ์และวิธีด าเนินการเพื่อจดัการกบัความเสี่ยงนัน้ๆ ร่วมกัน โดยแผนก
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บริหารความเสี่ยงฯ จะรวบรวมข้อมูลเหล่านัน้เพื่อท ารายงานการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจและ
หนว่ยงานภายใน พร้อมทัง้ติดตามผลการท างาน ความคืบหน้าของโครงการตา่งๆ ซึง่ริเร่ิมขึน้มาเพื่อแก้ไขปัญหาและ
จดัการความเสี่ยงให้ได้ตามกรอบเวลาที่ตกลงกนัไว้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนรายงานผลให้ทางคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง ท าหน้าที่สอดสอ่งดแูลความเสี่ยงหลกัขององค์กรอยา่งใกล้ชิด ทัง้ในเร่ือง
กระบวนการจัดการความเสี่ยง มาตรการการบรรเทาความเสี่ยงและแผนงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสีย่งบรรลตุามแผนงานการบริหารความเสีย่งที่ตัง้ไว้ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้ลงทนุในระบบประมวลข้อมลูและรายงานใหมล่า่สดุทัง้ระบบ 
เพื่อรองรับการเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน การประมวลข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้
ตลอดเวลา สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ทกุที่ทกุเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภยัที่เหมาะสม เพื่อการวางแผนงาน
และตดัสนิใจในทางธุรกิจได้อยา่งฉบัไว อนัจะน ามาซึง่ความได้เปรียบทางธุรกิจ นอกจากนี ้ระบบดงักลา่วยงัสามารถ
เปลีย่นกระบวนการท างานเป็นระบบอตัโนมตัิ เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากบคุคลและเพิ่มความถกูต้องของข้อมลู
และสนบัสนนุการตดัสนิใจที่มีประสทิธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอย่าง
เพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ดีรวมทัง้มีระบบควบคมุภายใน
เร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งและบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอ ซึง่ไมป่รากฏวา่มีข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในแตอ่ยา่งใด อีกทัง้
มีการบริหารจดัการความเสีย่งที่พร้อมรองรับได้ทกุสถานการณ์ 

การแต่งตัง้หวัหน้างานตรวจสอบภายในและงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้นายรานจนั ซาชาเดอวา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ด ารงต าแหน่ง Head of 
Group Internal Audit and Compliance ของบริษัทฯ โดยนายรานจัน ซาชาเดอวา จบการศึกษาระดบัปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจการเงินระหว่างประเทศและองค์กรและเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
สากล รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา อีกทัง้ยงัเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในจากหลาย
หน่วยงานชัน้น า และมีความเข้าใจในการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ นอกเหนือจากการพิจารณาและอนุมตัิแล้ว การแต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่ง
ดงักลา่วจะต้องผา่นการอนมุตัิหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

หน้าที่ความรับผิดชอบหวัหน้างานตรวจสอบภายในและงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท มีดงันี ้

• เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของกลุม่บริษัทตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

• เป็นผู้น าและดแูลกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของกลุม่
บริษัท รวมถึงงานตรวจสอบภายในเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

• รายงานให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าทุกเดือนเก่ียวกับ ผลการ
ตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• ด าเนินงานให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญที่เพียงพอ และ
สามารถปฏิบตัิงานได้ตามที่ก าหนดในกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• รวบรวมและรายงานให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าทกุไตรมาสเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานตามข้อกฎหมายของกลุม่บริษัทและความเสีย่งที่เก่ียวข้อง 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

12. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนั (มีความหมายเช่นเดียวกนักบัค าว่า “รายการที่เก่ียวโยงกนั”) หมายถึงการท ารายการระหว่างบริษัท

หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท คณะกรรมการบริษัทตระหนกัว่า ขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการ

ระหว่างกนัที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท เป็นการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น

ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

หลักเกณฑ์การพจิารณารายการระหว่างกนัและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัอยา่งสอดคล้องกบักฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี สรุปดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิหลกัการทัว่ไป ตามมาตรา 89/12 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้

อ านาจฝ่ายจัดการในการอนุมตัิการเข้าท ารายการระหว่างกนัประเภทธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติของ

กลุ่มบริษัท โดยหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยสรุปคืออนมุตัิพิจารณาบนผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั เสมือนการท า

รายการกบับคุคลภายนอก 

2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกนั ส าหรับกลุม่บริษัท โดยวิธีปฏิบตัิสอดคล้องกบั

ประกาศของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการระหวา่งกนัและการเปิดเผยข้อมลู 

3. ฝ่ายจัดการก าหนดระบบการติดตามและตรวจสอบที่ท าให้มั่นใจว่า การท ารายการระหว่างกันเป็นไปตาม

นโยบาย และจดัท ารายงานสรุปเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส 

4. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า รายการดงักล่าวค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท 

เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก และพิจารณาแนวโน้มการท ารายการในอนาคตให้มีความเหมาะสมกบั

ธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยครบถ้วนตามที่ฝ่ายจัดการ

น าเสนอแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ส าหรับงวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท ดงัปรากฏตามตารางสรุปตอ่ไปนี ้
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ประเภท/ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ 

2562 
 

2561 2560 

1. บริษัท ตูรังกา รีซอร์สเซส พีทีอี จ ากัด (ตูรังกา)/ 
บริษัทย่อยทางอ้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่  
(บริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จ ากดั) 

รายการธรุกิจปกติ/ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซือ้ถ่านหินเพ่ือน ามาใช้ในการผลิตปนูซีเมนต ์

512.2 256.2 - ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตปนูซีเมนต์ ซึ่งใช้ในปริมาณมากจึงต้องจดัซือ้จาก
หลายบริษัทเพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดเชือ้เพลิง บริษัทย่อยซึ่งท าธรุกิจน าเข้าและ
สง่ออกเป็นผู้จดัซือ้จากหลายบริษัทมาให้จ าหน่ายให้บริษัทในกลุม่ และ/หรือ ขาย
ให้แก่ผู้ ซือ้อ่ืน 

2. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) (กรุงศรี)/ 
บริษัทย่อยทางตรงของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั) และมีกรรมการ
ร่วมกนัคือ นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 

รายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ/ 
ดอกเบีย้จ่ายโดยบริษัทย่อยจากการกู้ ยืมเงินระยะสัน้ 

7.6 9.6 82.8 ธนาคารกรุงศรีประกอบธรุกิจให้กู้ ยืม/รับฝากเงิน บริษัทย่อยพิจารณาคดัเลือกโดย
เทียบเคียงกบัธนาคารพาณิชย์อ่ืน 

รายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ/ 
ดอกเบีย้รับโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการฝากเงินระยะสัน้ 

2.3 6.1 5.1 

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เฮชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด (เฮชอาร์ โปร)/ 
บริษัทย่อยทางอ้อมของผู้ถือหุ้นใหญ่  
(บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั) 

รายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ/ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการในกิจกรรมบางประเภทท่ีไม่ได้ด าเนินการ
โดยพนกังานประจ า 

210.8 160.8 185.8 เฮชอาร์ โปรประกอบธุรกิจให้บริการ อาทิ การขนสง่พนกังาน การจดัเก็บตวัอย่าง
คอนกรีต และกิจกรรมการผลิตและการบ ารุงรักษา บริษัทฯ และบริษัทย่อยคดัเลือก
โดยการประมลูร่วมกบัผู้ให้บริการรายอ่ืน 

4. บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (ลานนา)/ 
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นโดยทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 44.99 และมีกรรมการบริษัทร่วมกนัคือ 
นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 
นายวนัชยั โตสมบญุ 
นายศิวะ มหาสนัทนะ 

รายการธรุกิจปกติ/ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซือ้ถ่านหินเพ่ือน ามาใช้ในการผลิตปนูซีเมนต์และ
เพ่ือการค้า 

777.4 931.0 1,505.7 ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตปนูซีเมนต์ ซึ่งใช้ในปริมาณมาก จึงต้องจดัซือ้
จากหลายบริษัทเพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดเชือ้เพลิงและเป็นสินค้าส าหรับบริษัท
ย่อยซึ่งท าธรุกิจน าเข้าและสง่ออกผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัปูนซีเมนต์ 

5. บริษัท ชปิ มง อนิทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (ซีเอม็ไอซี)/ 
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นโดยทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 40 และมีกรรมการบริษัทร่วมกนัคือ 
นายวนัชยั โตสมบญุ 
นายเอเดน จอห์น ไลนมั 

รายการธรุกิจปกติ/ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัปนูซีเมนต์ 

1,534.1 1,103.7 387.8 ซีเอม็ไอซีมีก าลงัการผลิตไมเ่พียงพอกบัความต้องการในประเทศกมัพชูา บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเป็นสว่นหนึ่งของผู้จ าหน่ายสินค้าให้กบัซีเอม็ไอซี 

รายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยให้บริการด้านการบริหารข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจ 

26.7 37.0 67.7 ซีเอม็ไอซีมีความจ าเป็นในการใช้บริการด้านการบริหารข้อมลูธรุกิจปนูซีเมนต์จาก
กลุม่บริษัท 

รายการธรุกิจปกติ/ 
บริษัทใช้บริการเก่ียวกบักิจกรรมทางการตลาดในประเทศกมัพชูา 

0.3 51.8 - ซีเอม็ไอซีมีพนกังานซึ่งปฏิบตัิงานด้านกิจกรรมทางการตลาด เช่น การวิจยัและกลยทุธ์
การขายสินค้าปนูซีเมนต์ 

รายการธรุกิจปกติ/ 
บริษัทจดัซือ้ถงุปนูซีเมนต์และอิฐทนไฟ 

2.3 - - บริษัทจดัซือ้สินค้าถงุปนูซีเมนต์และอิฐทนไฟจากสถานการณ์สินค้าคงเหลือไม่
เพียงพอกบัการใช้งาน 

6. บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด (เอสซีซีวีเอน็)/ 
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นโดยทางตรงในสดัสว่นร้อยละ 65 และมีกรรมการบริษัทร่วมกนัคือ 
นายเอเดน จอห์น ไลนมั นายศิวะ มหาสนัทนะ และมีผู้บริหารซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทฯ คือ 
นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์ (กรรมการ) และ นายฟิลลิป เบอร์นาร์ด ริชาร์ท (CEO) 

รายการธรุกิจปกติ/ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัปนูซีเมนต์ 

1,017.0 1,060.5 1,547.7 เอสซีซีวีเอน็ซือ้ผลิตภณัฑ์จากบริษัทฯ/บริษัทย่อย รวมทัง้จากผู้จ าหน่ายรายอ่ืน 

รายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยให้บริการด้านการบริหารข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจ 

106.5 107.3 86.0 เอสซีซีวีเอน็มีความจ าเป็นในการใช้บริการด้านการบริหารข้อมลูธรุกิจปนูซีเมนต์จาก
กลุม่บริษัท 

7. บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ เญินแจก็ จ ากัด (เอสซีซีเอ็นที)/ 
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อม 

รายการธรุกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัปนูซีเมนต ์

218.6 261.1 164.3 เอสซีซีเอน็ทีซือ้ผลิตภณัฑ์จากบริษัทย่อย รวมทัง้จากผู้จ าหน่ายรายอ่ืน 

8. บริษัท มหาเวลี มารีน ซีเมนต์ (เอม็เอม็ซี)/ 
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อม 

รายการธรุกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยจดัจ าหน่ายปนูซีเมนต์ 

137.5 513.0 297.3 เอม็เอม็ซีซือ้ผลิตภณัฑ์จากบริษัทย่อย รวมทัง้จากผู้จ าหน่ายรายอ่ืน 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

  
13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

(ก ) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสรุปการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญช ี

รายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ส าหรับงบการเงินสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้แสดงความเห็นโดยให้การรับรองแบบไม่มีเง่ือนไขตอ่
ฐานะการเงินรวม ผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแตล่ะปีของบริษัท 
ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพาะบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)  โดย
ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

(ข) ตารางสรุปงบการเงนิ 

- ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม 
- ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุรวม  และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 
- ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม 
- ตารางสรุปอตัราสว่นทางการเงิน 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4,821 6% 2,647 3% 1,707 2% 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 5,456 7% 5,433 7% 5,828 8% 

ลูกหนีต้ราสารอนพุันธ์ 1 -     5 -     -  -     

สินค้าคงเหลือ 4,608 6% 4,873 6% 3,901 5% 

เงินจา่ยล่วงหน้าค่าซือ้สินค้า 80 -     303 -     334 -     

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 65 -     -  -     -  -     

สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 394 1% 361 -     238 -     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,424 20% 13,622 16% 12,008 15% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค า้ประกนั 17 -     12 -     13 -     

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,973 3% 1,985 2% 1,912 2% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,069 3% 2,041 4% 2,030 3% 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 315 -     315 -     352 -     

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 32,523 42% 35,459 45% 37,463 46% 

สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน 65 -     65 -     61 -     

ค่าความนิยม 13,594 17% 14,585 19% 15,058 19% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 10,844 14% 10,309 13% 11,486 14% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,064 1% 882 1% 797 1% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 317 -     288 -     286 -     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 62,782 80% 65,941 84% 69,458 85% 

รวมสินทรัพย์ 78,206 100% 79,563        100% 81,466       100% 

25612562

(หน่วย : ล้านบาท)

2560
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

(ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั 100 -     160 -     140 -     

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินอ่ืน 2,588 3% 3,968 5% 4,740 6% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 5,684 7% 5,626 7% 4,510 6% 

-  -     90 -     180 -     

539 1% 342 -     318 -     

12 -     10 -     27 -     

ส่วนของหุ้นกู้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2,999 4% -  -     -  -     

28 -     -  -     -  -     

เจ้าหนีต้ราสารอนพุันธ์ -  -     16 -     36 -     

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 770 1% 613 1% 685 1% 

รายได้รอการตดับญัชี 901 1% 781 1% 832 1% 

ค่าไฟฟ้าค้างจา่ย 243 -     254 -     238 -     

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ยอ่ืน ๆ 1,330 2% 1,476 2% 1,716 2% 

หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 219 -     244 -     205 -     

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 15,414 19% 13,580 16% 13,627 16% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

-  -     -  -     90 -     

7,437 10% 7,371 9% 7,359 9% 

37 -     17 -     26 -     

หุ้นกู้  - สุทธิจากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 15,971 20% 18,966 24% 18,961 23% 

1,072 1% -  -     -  -     

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,810 4% 2,150 3% 2,142 3% 

ส ารองค่าฟืน้ฟูสภาพเหมืองและต้นทนุในการรือ้ถอน 160 -     128 -     128 -     

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,507 3% 2,669 4% 3,180 5% 

หนีส้ินไมห่มนุเวยีนอ่ืน 127 -     140 -     14 -     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 30,121 38% 31,442 40% 31,900 40% 

รวมหนีสิ้น 45,535        58% 45,022        56% 45,527       56% 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน - สุทธิ

    จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

หนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิ 

    จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั - สุทธิ

    จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

ส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงินทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึง่ปี

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

2561

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

2562

ส่วนของหนีส้ินระยะยาวส าหรับประทานบตัร

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

หนีส้ินระยะยาวส าหรับประทานบตัร - สุทธิ

    จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 298,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 2,980 2,980 2,980 

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว

หุ้นสามญั 298,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 2,980 4% 2,980 4% 2,980 4% 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 26,413 34% 26,413 33% 26,413 32% 

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว  - ส ารองตามกฎหมาย 300 -     300 -     300 -     

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 8,973 11% 8,426 11% 7,768 10% 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (7,272) (9%) (5,088) (6%) (2,997) (4%)

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 31,394 40% 33,030 42% 34,464 42% 

1,277 2% 1,511 2% 1,475 2% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 32,671 42% 34,541 44% 35,939 44% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 78,206        100% 79,563        100% 81,466       100% 

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย

2561 25602561
(หน่วย : ล้านบาท)
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

(ข) ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

รายได้

รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 47,593 99% 44,764 99% 43,634 99% 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 141 -     -  -     50 -     
รายได้อ่ืน 257 1% 276 1% 201 1% 

รวมรายได้ 47,991 100% 45,040 100% 43,885 100% 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายและบริการ 32,463 68% 29,300 64% 29,187 66% 
ค่าใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหน่าย 8,120 17% 8,248 18% 7,470 17% 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 2,071 4% 2,150 5% 2,461 6% 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน -  -     62 -     -  -     
ค่าใช้จา่ยอ่ืน 389 1% 270 1% 514 1% 

รวมค่าใช้จ่าย 43,043 90% 40,030 88% 39,632 90% 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4,948 10% 5,010 12% 4,253 10% 

    ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 536 1% 330 1% 126 -     
5,484 11% 5,340 13% 4,379 10% 

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (1,459) (3%) (1,350) (3%) (1,295) (3%)
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4,025 8% 3,990 10% 3,084 7% 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (698) (1%) (569) (2%) (852) (2%)
ก าไรส าหรับปี 3,327 7% 3,421 8% 2,232 5% 

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,157 7% 3,022           7% 1,818           4% 

170 -     400 1% 414 1% 

3,327         7% 3,421         8% 2,232         5% 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 10.59 10.14 6.59 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกั (ล้านหุ้น) 298 298 276 

2561

(หน่วย : ล้านบาท)

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของ

    บริษัทยอ่ย

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

25602562
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

(ข) ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ต่อ)

ก าไรส าหรับปี

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษัทร่วม - ผลต่าง

ของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษัทร่วม - ผลก าไร(ขาดทนุ)

   จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย

(27)

(2,102) (3,206)

20 

-  

(33)20 

(2)

1,339 (1,007)

951

388                      234 

(1,241)

1,339

(2,083) (3,239)

(1,007)

(31)

(2,102) (3,179)

-  

25602561

2,2323,421

(หน่วย : ล้านบาท)

(2,376)

2562

3,327

(2,376)

726

(2,602)                  

726

747

(22)                       

(225)

-  

(225)

-  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

(ข) ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

     ก าไรกอ่นภาษี 4,025 100% 3,990 100% 3,084 100% 

        จากกิจกรรมด าเนินงาน:

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (536) (13%) (330) (8%) (126) (4%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3,330 83% 3,268 82% 2,964 96% 

123 3% 67 2% (21) (1%)

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย (87) (2%) -  -     -  -     

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 8 -     -  -     -  -     

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์

134 3% 2 -     164 5% 

ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์   

183 5% 258 6% 201 7% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและส ารองอ่ืน 517 13% 218 5% 179 6% 

ตดัจ าหน่ายรายได้รอการรับรู้จากเงินอดุหนนุทีเ่ก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ (9) -     (6) -     -  -     

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริง (20) -     (19) -     (77) (2%)

รายได้ดอกเบีย้ (59) (1%) (39) (1%) (56) (2%)

ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้ 1,298 32% 1,212 30% 1,162 38% 

8,907 223% 8,623 216% 7,474 243% 

      สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง(เพ่ิมขึน้) :

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (79) (2%) 357 9% (319) (10%)

สินค้าคงเหลือ 199 5% (1,002) (25%) (150) (5%)

เงินจา่ยล่วงหน้าค่าซือ้สินค้า 223 6% 31 1% (132) (4%)

สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (70) (2%) (85) (2%) 270 9% 

      หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) :

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 188 5% 1,218 31% (413) (13%)

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ยและหนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน (12) -     (289) (7%) (768) (25%)

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (88) (2%) (129) (3%) (142) -     

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

 หนีส้ินไมห่มนุเวยีนอ่ืน (5) -     (2) -     -  -     

     เงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 9,259 233% 8,718 220% 5,818 195% 

ดอกเบีย้รับ 58 1% 37 1% 55 2% 

จา่ยดอกเบีย้ (1,079) (27%) (964) (24%) (857) (28%)

จา่ยภาษีเงินได้ (653) (16%) (802) (20%) (1,066) (35%)

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,586 191% 6,989 177% 3,950 134% 

2560

(หน่วย : ล้านบาท)

     รายการปรับประทบยอดก าไรสุทธิกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ(จา่ย)

2562 2561

   สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพ่ิมขึน้

   สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

     ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

        สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและการปรับลดสินค้าคงเหลือ

   เป็นมลูค่าสุทธิทีจ่ะได้รับเพ่ิมขึน้(ลดลง)
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(ข) ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค า้ประกนัเพ่ิมขึน้ (6) -     -  -     -  -     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 99 2% -  -     -  -     

14 -     62 2% 62 2% 

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

เงินสดสุทธิจา่ยซือ้บริษัทยอ่ย -  -     -  -     (13,441) (436%)

เงินลงทนุในการร่วมค้าเพ่ิมขึน้ -  -     -  -     (627) (20%)

เงินสดรับค่ามดัจ าทีด่ิน -  -     25 1% -  -     

เงินสดรับจากเงินอดุหนนุทีเ่ก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ -  -     129 3% -  -     

ซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (1,476) (37%) (2,217) (56%) (3,022) (98%)

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพ่ิมขึน้ (195) (5%) (237) (6%) (378) (12%)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืนเพ่ิมขึน้ (29) (1%) (2) -     5 -     

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

เงินปันผลรับ 158 4% 224 6% 170 6% 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,435) (37%) (2,220) (55%) (21,033) (681%)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

(60) (1%) 20 1% (10,459) (339%)

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินอ่ืนลดลงสุทธิ (1,181) (29%) (756) (19%) (2,391) (78%)

จา่ยช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั (90) (2%) (180) (5%) (239) (8%)

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมขึน้ 605 15% 398 10% 7,163 232% 

(302) (8%) (328) (8%) (443) (14%)

จา่ยช าระหนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงิน (13) -     (52) (1%) (24) (1%)

เงินสดรับสุทธิจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ -  -     -  -     12,969 421% 

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

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ -  -     -  -     16,986 551% 

เงินปันผลจา่ย (2,596) (64%) (2,737) (69%) (3,922) (127%)

ดอกเบีย้จา่ย (218) (5%) (212) (5%) (299) (10%)

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (3,855) (94%) (3,847) (96%) 15,341 497% 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ่มขึน้(ลดลง) (123) (3%) 18 -     (80) (3%)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 2,173 54% 939 24% (1,822) (59%)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 2,647 66% 1,707 42% 3,530 114% 

1 -     1 -     (2) -     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 4,821 120% 2,647         66% 1,706         55% 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนทีมี่ต่อเงิน

   ฝากธนาคารคงเหลือ

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์และ         

   สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน

2562 2561

จา่ยช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ

2560
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(ข) ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม :

รายการทีไ่มเ่ก่ียวข้องกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

379 506 609 

81 -  -  

-  37 -  

โอนทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์เป็นสินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 73 -  -  

โอนทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์เป็นสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 198 199 5 

โอนทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์เป็นสินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน 26 4 -  

-  6                  18                

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้จากเปลี่ยนแปลงประมาณการ                 

28 (8) 1 

โอนสินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์

-  -  352              

รายการทีไ่มเ่ก่ียวข้องกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

   หนีส้ินระยะยาวเพ่ิมขึน้จากการได้รับประทานบตัร 990              -                   -  

   ซือ้อปุกรณ์ภายใต้สัญญาเชา่การเงิน 33                24                14

โอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเป็นสินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย

หนีส้ินระยะยาวส าหรับค่าธรรมเนียมใบอนญุาต

   เพ่ือการลงทนุ

โอนสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนไปเป็นทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์

   ค่าฟืน้ฟูสภาพเหมืองและค่ารือ้ถอน

เจ้าหนีจ้ากการซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

2562 2561 2560
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของบริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2562 2561 2560

หน่วย
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratios)

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.00 1.00 0.88

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 0.67 0.59 0.55

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 0.52 0.51 0.19

อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนีก้ารค้า เทา่ 8.74 7.95 8.45

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 41 45 43

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ เทา่ 6.57 6.43 8.38

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 55 56 43

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 5.74 5.78 6.90

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย วนั 63 62 52

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (Profitability Ratios)

อตัราก าไรขัน้ต้น % 32 35 33

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 11 12 10

อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ % 240 231 217

อตัราก าไรสุทธิ % 7 7 4

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 9 9 6

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratios)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 7 7 6

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 25 22 21

อตัราการหมนุของสินทรัพย์  เทา่ 0.61 0.56 0.61

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratios)

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.39 1.30 1.27

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 4.23 4.41 3.77

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทา่ 1.43 1.15 0.22
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บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

14. บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
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บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 
 

 



 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้า 147 
 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 





                                                                                             บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 
 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

 
 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)  
 



                                                                                             บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 
 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

 
 

 

 

 



                                                                                             บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 
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รำยละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหำรบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ในปี 2563 
นายเบนจามิน วิลเล่ียม พินนีย์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มงาน Strategy Transformation and Performance 
อายุ 56 ปี 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี 
ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัที่  : 1 กมุภำพนัธ์ 2563 

 
วุฒทิางการศึกษา 
ปริญญาเอก: 

- ประวตัิศำสตร์และสงัคมวิทยำและเทคโนโลยี สถำบนัแมสซำซเูซตส์ เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ 
ปริญญาโท: 

- สถำปัตยกรรม มหำวิทยำลยัพรินซ์ตนั สหรัฐอเมริกำ 
ปริญญาตรี: 

- เศรษฐศำสตร์กำรเมือง มหำวิทยำลยัวิลเลยีมส์ สหรัฐอเมริกำ 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 
ณ 31 ธ.ค. 62                ไมม่ี (0.00%) 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 
ก.พ.  2563 – ปัจจบุนั        สมำชิกคณะเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่-ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่งำน Strategy Transformation and Performance                                        

                                        
บริษัทอื่น ๆ 
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์/ เคร่ืองจักร หรือวิศวกรรมอุสาหกรรม (จดทะเบียนในประเทศจีน) 
2557 – 2562                    รองประธำนฝ่ำย Strategy and Transformation, Asia Pacific                     
บริษัท สเตปเปส คอนซัลท์ติง้ Steppes Consulting 
2555 – 2557                    ผู้ก่อตัง้และรองประธำน 
บริษัท บอสตนั คอนซัลท์ติง้ กรุ๊ป/ ธุรกิจให้ค าปรึกษา 
2544 – 2555                    Principal 
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รำยละเอียดเก่ียวกบัเลขำนกุำรบริษัท และผู้ รับผิดชอบด้ำนบญัชี 

นางภัชฎา หม่ืนทอง 
เลขานุการบริษัท 
อาย ุ53 ปี 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี 
ได้รับแต่งตัง้เมื่อวันที่ : 24  กรกฎำคม 2561 

 
วุฒทิางการศึกษา 
ปริญญาโท: 

- นิติศำสตรมหำบณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- นิติศำสตรมหำบณัฑติ มหำวิทยำลยัมิชิแกน สหรัฐอเมริกำ  

ปริญญาตรี: 
- นิติศำสตรบณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 
ณ 31 ธ.ค. 62              ไมม่ี (0.000013%) 
*ถือโดยตรง 36 หุ้น ไมม่ีถือโดยอ้อมหรือบคุคลอื่นถือแทน 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) /ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 
ก.ค. 2561 – ปัจจบุนั          เลขำนกุำรบริษัท 
ส านักบริหารงานกรรมการและผู้ถอืหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร 
 2559 - 2560                     ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 

 
บริษัทอื่นๆ 
บริษัท เอเบิลพริมพ์ตัน จ ากัด/ ธุรกิจให้ค าปรึกษากฎหมาย 
2560 – ปัจจบุนั                 ที่ปรึกษำกฎหมำย 
บริษัท คัมปะนี เซเครทแทรี จ ากัด / ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านงานเลขานุการบริษัท 
2560 – ปัจจบุนั                 กรรมกำรผู้จดักำร 
                                        ที่ปรึกษำกฎหมำย 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจค้าปลีก-ให้เช่าพืน้ที่ 
2555 – 2559                     ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรรษัทภิบำล 
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ประวัติการอบรม: 
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
ปี 2558       หลกัสตูร Director Accredition Program Big C  
ปี 2555       หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide  
โดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย: 

    หลกัสตูรกฎหมำยและกำรปฏิบตัิหน้ำที่ส ำหรับเลขำนกุำรบริษัท  
โดย Holcim: 
ปี 2550        หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำร ปี 2550 ส ำหรับผู้บริหำร บมจ. ปนูซีเมนต์นครหลวง ณ เมอืงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์                     
โดยสถาบันอื่น ๆ: 
ปี 2562        SEC Capital Market Symposium 2562 
ปี2562        โครงกำรเสริมสร้ำงตลำดทนุธรรมำภิบำลเฉลมิพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
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นายเกษม มาไกรเลิศ 

Head of Accounting and Shared Services,IR 
อาย ุ46 ปี 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี
ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัที่  : 1กรกฎำคม 2561 

 
วุฒทิางการศึกษา 
คุณวุฒเิทียบเท่าปริญญาโท: 

- วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำกำรเงิน (หลกัสตูรนำนำชำต)ิ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญาตรี: 

- บริหำรธุรกิจบณัฑติ สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค.62              ไมม่ี (0.000328%) 
*ถือโดยตรง 1139 หุ้น ไมม่ีถือโดยอ้อมหรือบคุคลอื่นถือแทน 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) /ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 
ก.พ. 2561 – ปัจจบุนั          Head of Group Accounting, IR and Shared Services  
ม.ค. 2556 - ก.ย. 2556      Corporate Finance Department Manager 
ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2555      Business Analysis and Process Improvement Department Manager 
 

บริษัทอื่นๆ 
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ากัด / ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างแบบ EPC หรือ Turnkey ในทุกสาขา 
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2560      ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
บริษัท อติัลไทยวิศวกรรม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ ากัด / ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างแบบ EPC หรือ Turnkey ในทุกสาขา 
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2560      กรรมกำรผู้จดักำร 
บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จ ากัด / การตลาด การขายส่งและการจ าหน่ายวิสกีไ้วน์และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
อื่นๆ 
ม.ค. 2553 - ก.ย. 2554      ผู้จดักำรฝ่ำยเงินทนุเพื่อกำรพำณิชย์ 
 
ประวัติการอบรม: 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

ปี 2559     Directors Certification Program รุ่นท่ี 228 (DCP)  
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2. ข้อมลูกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคมุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตำมตำรำงดงันี ้
  หมำยเหต:ุ   “/” = กรรมกำรบริษัท      “//” = กรรมกำรบริหำร  “x” = ประธำนกรรมกำรบริษัท 

บริษัท =              บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
            บริษัทย่อย:  1           =              บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั 

2 =               บริษัท คอนวดู จ ำกดั 
3 = พี ที คอนวดู อินโดนีเซีย 
4 = บริษัท สยำมซตีิ ้พำวเวอร์ จ ำกดั 
5 = บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บลอ็ก จ ำกดั 
6 = บริษัท อินทรี อีโคไซเคลิ จ ำกดั 
7 = บริษัท อินทรี ดีจิตอล จ ำกดั 
8 =  บริษัท ปนูซีเมนต์ตรำลกูโลก จ ำกดั 
9 = บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (บงัคลำเทศ) จ ำกดั 

10 = บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั 
11 =               บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั        
12 =               บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เทรดดิง้) จ ำกดั 
13 =               บริษัท อินทรี อีโคไซเคลิ ลงักำ (ไพรเวท) จ ำกดั 
14 =               บริษัท มหำเวลี มำรีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จ ำกดั 
15 =               บริษัท สยำมซตีิ ้ซเีมนต์ เญินแจ๊ก จ ำกดั 

บริษัทร่วม: ก =               บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) 
กำรร่วมค้ำ:   ข           =               บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ 

 

ช่ือผู้บริหาร บริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม 

การ
ร่วมค้า 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ก ข 

นำยพอล ไฮนซ์ ฮเูกน โทเบลอร์ X                /  

นำยวนัชยั โตสมบญุ /                / / 

นำยเอเดน จอห์น ไลนมั // X        X / X X     / 

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

นำยมำร์ก อนำโตล ชมิดต์   / /    X  / / /       

นำยฟิลลิป เบอนำร์ด ริชำร์ท       X   /         

นำงสำวอนตุตรำ พำนโพธ์ิทอง  /         /        
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
รำยช่ือกรรมกำรของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (บริษัทยอ่ยที่มีนยัส ำคญัที่มีรำยได้เกินกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้
รวมตำมงบก ำไรขำดทนุของปีบญัชีลำ่สดุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 
 
รายชื่อบริษัทย่อย 

 
รายชื่อกรรมการ 

1 2 3 

นำยเอเดน จอห์น ไลนมั X X X 
นำยศวิะ มหำสนัทนะ / / / 
นำยมำร์ก อนำโตล ชมดิต์   / 
นำงสำวอนตุตรำ พำนโพธ์ิทอง /   
นำยเครก สจ๊วต บิ๊กคลย์ี //   
นำยเคอร่ี เจมส์ เชีย เบง ล ี  //  
นำยฟิลลปิ เบอนำร์ด ริชำร์ท   /// 
นำยทินวรรธน์ มหธรำดล    / 
Mr. Alain Cany   / 
Mr. Beat Hans Wafler   / 
 
หมายเหตุ 
X = ประธำนกรรมกำร   / = กรรมกำร   // = กรรมกำรบริหำร   /// = ผู้บริหำร 
 
1 = บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั 
2 = บริษัท สยำม ซิตี ้ซเีมนต์ เทรดดิง้ จ ำกดั 
3 = บริษัท สยำม ซิตี ้ซเีมนต์ (เวยีดนำม) จ ำกดั (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 
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นายรานจัน ซาชาเดอวา 

Head of Group Internal Audit and Compliance 
อายุ 51 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 
ไมม่ี 
ได้รับแต่งตัง้เมื่อ เดือนตลุำคม 2560 
คุณวุฒทิางการศึกษา  
ปริญญาโท: บริหำรธุรกิจ กำรเงินระหวำ่งประเทศ

และองค์กร มหำวิทยำลยัเลสเตอร์ 
สหรำชอำณำจกัร 

ประกาศนียบัตร: ผู้ตรวจสอบภำยในได้รับอนญุำต 
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสำกล 
รัฐฟลอริด้ำ สหรัฐอเมริกำ 

ปริญญาตรี: วิศวกรรมเคร่ืองกล สถำบนัวิศวกรรม
และเทคโนโลยี Thapar ประเทศอินเดีย 

  
สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ไมม่ี (0.00) 
  
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
บริษัทจดทะเบียน  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ ผลิตและ
จ าหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 
ต.ค. 2560 - ปัจจบุนั Head of Group Internal 

Audit and Compliance 
บริษัท Vendanta ประเทศอินเดีย จ ากดั (มหาชน)/ ธุรกิจ
ด้านโลหะ เหมืองแร่ น า้มนัและก๊าซ 
ก.ย. 2558 - ก.ย. 2560 ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ธุรกิจ

พำณิชย์ 
  

 

 

บริษัทอื่น ๆ  
บริษัท โฮลซิม ประเทศ อินเดยี จ ากัด/ ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จ 
2556 - ส.ค. 2558 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย

จดัหำจดัซือ้ 
2554 - เม.ย. 2556 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน (โฮลซิม) ประจ ำ
ภมูิภำคเอเชียใต้ สงิคโปร์และ
มำเลเซีย 

บริษัท ACC จ ากัด (บริษัท โฮลซิม ประเทศอินเดีย จ ากดั) 
เม.ย. 2550 - 2553 ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
  
ประวัติการอบรม : 
โดย บริษัท โฮลซิม จ ากัด Zurich สวิตเซอร์แลนด์ : 
ปี 2555 Holcim Compliance Framework 
โดย บริษัท โฮลซิม จ ากัด Engelberg สวติเซอร์แลนด์ : 
ปี 2554 Holcim Internal Audit 
โดย International Institute of Management Development 
(IMD) สวติเซอร์แลนด์ : 
ปี 2553 Senior Management Program 
บริษัท เนสท์เล่ จ ากดั Rive Reine สวติเซอร์แลนด์ : 
ปี 2543 Controlling at Nestle 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท มีดังนี ้

 
 

นี ้
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 รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 

 

 -ไม่มี- 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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