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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลัก คือ การผลิตปูนซีเมนต์ จัดตังเป็
้ นนิติบคุ คล
ประเภทบริ ษัทจากัดด้ วยทุนจดทะเบียน 100 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 และได้ เริ่ มดาเนินการผลิตปูนซีเมนต์
ตังแต่
้ ปี 2515 เป็ นต้ นมา
ในปี 2520 หลังจากประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทในตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และในปี 2524 บริ ษัทฯ ได้ มีการพัฒนาพลังงานเชือ้ เพลิงที่ใช้ ผลิตปูนซี เมนต์ในโรงงานที่
จังหวัดสระบุรีจากน ้ามันเตาซึ่งต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศมาเป็ นถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งภายในประเทศ ซึ่งนับเป็ น
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทยที่นาถ่านหินลิกไนต์มาใช้ ในกระบวนการผลิต
ปี 2532 บริ ษั ท ฯ ยัง เป็ น ผู้น าบริ ษั ท แรกในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ที่ น าระบบผลิ ต ไฟฟ้า จากความร้ อนเหลือ ใช้ ใ น
กระบวนการผลิตกลับมาใช้ ใหม่ (waste heat recovery system) โดยการดักเก็ บความร้ อนจากเตาเผาปู นซีเมนต์แล้ ว
นาไปใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนาไปใช้ ในกระบวนการผลิต ต่อมาปี 2536 บริ ษัทเปลี่ยนชื่ออย่างเป็ นทางการเป็ น “บริ ษัท
ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)” (Siam City Cement Public Company Limited) แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
จากัด หลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากผลการดาเนินธุรกิจที่เติบโตตลอดมาถึงปี 2541 ได้ มีการขยายธุรกิจโดยบริ ษัท ไทย ร็ อค-เซ็ม จากัด (Thai Roc-Cem
Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ โฮลซิมจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์เข้ ามาถือหุ้นและได้
มีการปรับโครงสร้ างภายในบริ ษัท ฯ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ในปี 2542 พร้ อมกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 3,000 ล้ านบาท
และบริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพ และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้ าสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 มีการเปลี่ยนแปลงการถื อหุ้นอีกครั ง้ กล่าวคือ บริ ษัท ไทย ร็ อค-เซ็ม จากัด (Thai Roc-Cem
Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ขายหุ้นที่ถืออยู่ให้ แก่ บริ ษัท กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ในกลุม่ รัตนรักษ์ จานวน 21,390,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 9.3 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ดังนัน้ การถือหุ้นในส่วน
ของกลุม่ รัตนรักษ์ จึงเพิ่มขึ ้นเป็ น 104,360,272 หุ้น หรื อ ประมาณร้ อยละ 45.37 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ปี 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อทรัพย์สินในกิจการผลิตคอนกรี ตมวลเบา 2 แห่ง ได้ แก่ โรงงานที่จงั หวัดสิงห์บรุ ี จาก
บริ ษัท ซุปเปอร์ บล๊ อก จากัด (มหาชน) (SUPER) และโรงงานที่จงั หวัดราชบุรี จากบริ ษัท พรอสเพอริ ตี ้ คอนกรี ต จากัด
ปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ รับการรั บรองฉลากคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และฉลากลดคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของ
ผลิตภัณฑ์ หรื อฉลากลดโลกร้ อน (Carbon Footprint Reduction Label) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รับรางวัลโครงการ
ส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 1

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (เครื อข่ายสีเขียว) ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้ โดยเป็ นบริ ษัทแรกใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่ได้ รับรางวัลระดับสูงสุดนี ้พร้ อมกันทุกโรงงาน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 กลุม่ บริ ษัท จาร์ ดีน แมธทีสนั (Jardine Matheson Group) ได้ เข้ ามาเป็ นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้ อยละ 24.90 ผ่านบริ ษัท จาร์ ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริ เอจ จากัด (Jardine Cycle & Carriage Limited) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ในเครื อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ โดยการซื ้อหุ้นจากกลุม่ โฮลซิม จานวน 57,270,000 หุ้น
เดือนกันยายน 2558 บริ ษัทฯ ได้ ขยายฐานการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสร้ างโอกาสในการดาเนินธุรกิจในภูมิภาค
และเพื่อรองรับกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC โดยได้ จดั ตังบริ
้ ษัทร่ วมลงทุนเพื่อดาเนินกิจการโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ ภายใต้ ชื่อบริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ (Chip Mong INSEE Cement Corporation Limited) ซึ่งบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ร่วมลงทุนที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 และบริ ษัท ชิ ป มง กรุ๊ ป จากัด (Chip Mong Group Co., Ltd.) ร่ วมกับบุคคล
ธรรมดาอีก 3 ราย ซึ่งเรี ยกรวมกันว่าซีเอ็มจี (CMG) ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 60 ซึ่งดาเนินการจัดตัง้ บริ ษัทฯ แล้ วเสร็ จในเดื อน
ธันวาคม 2558 ทังนี
้ ้ โรงงานของบริ ษัทร่ วมทุนดังกล่าวทันสมัยที่สดุ ในราชอาณาจักรกัมพูชา มีลกั ษณะเป็ นโรงงานเตาเผาแบบ
แห้ งและมีกาลังการผลิตถึง 1.5 ล้ านตันต่อปี
ช่วงปลายปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลด้ านการประหยัดพลังงานดีเด่น 6 รางวัล ใน 3 ประเภททังในระดั
้
บประเทศและ
ระดับอาเซียน ได้ แก่ ด้ านพลังงานสร้ างสรรค์ พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน รางวัลดังกล่าวนับเป็ นความ
ภาคภูมิใจที่สนับสนุนให้ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทังยั
้ งเป็ นการยกระดับมาตรฐานวงการพลังงานไทยให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกด้ วย
ปี 2559 กลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ เข้ าซื ้อกิจการ บริ ษัท เซเม็กซ์ (บังคลาเทศ) จากัด , บริ ษัท เซเม็กซ์ (ประเทศ
ไทย) จากัด และบริ ษัท โฮลซิม (ลังกา) จากัด ในขณะเดียวกัน ก็ได้ เข้ าซื ้อสินทรัพย์บางส่วนของ บริ ษัท วาเลนซ์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด และแสดงความจานงค์ในการเข้ าซื ้อส่วนของทุนในสัดส่วนร้ อยละ 65 ของทุนที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
โฮลซิม (เวียดนาม) จากัด อีกด้ วย และในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท โฮลซิม
ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จากัด เป็ นจานวนเงิน 16.92 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าประมาณ 590.1 ล้ านบาท ให้ กับ
Holderfin B.V. ประเทศ เนเธอร์ แลนด์
ปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการรั บโอนส่วนของทุนในสัดส่วนร้ อยละ 65 ของทุนที่ชาระแล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท โฮลซิม
(เวียดนาม) จากัด เป็ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ตังบริ
้ ษัท
ย่อยแห่งใหม่ คือ บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จากัด เพื่อประกอบกิจการค้ า นาเข้ าและส่งออกสินค้ า
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 2,980 ล้ านบาทจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2560
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในเครื อ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้ องการของ
ลูกค้ า อาทิ การขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์และการบริ การติดตังแผ่
้ นผนังสาเร็ จรู ปของบริ ษัท อินทรี ซุปเปอร์ บ ล๊ อก จากัด และ
ส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 2
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การขยายธุรกิจบริ การทาความสะอาดสาหรับภาคอุตสาหกรรมและการบริ หารจัดการขยะชุมชนจากหลุมฝั งกลบของ
บริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด เป็ นต้ น
ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็ นปี พิเศษอีกปี หนึ่งของกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เนื่องจากเป็ นปี ครบรอบ 50 ปี ของการ
ดาเนินธุรกิจทีเ่ ติบโตไปพร้ อมกับการสร้ างคุณค่าให้ กบั องค์กรอย่างยัง่ ยืน
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงประกอบธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์
5 กลุม่ ได้ แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์สาหรับงานฉาบและปูนสาเร็ จรูปอินทรี
มอร์ ตาร์ จากโรงงานทังหมด
้
3 แห่ง พร้ อมเตาเผาทังหมด
้
6 เตา ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้ วยกาลังการผลิต
13 ล้ านตันต่อปี และยังได้ ประกอบธุรกิจคอนกรี ตและหินทราย อีกทังธุ
้ รกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปูนซีเมนต์อีกด้ วย
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน

คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรใหม่ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจด้ วยความมุง่ มัน่ ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเป้าหมายอันสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิสัยทัศน์
เราจะสืบสานความไว้ วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อกันให้ กบั คู่ค้า พนักงาน และชุมชน เราต้ องการ
สร้ างสิง่ ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยงั่ ยืนให้ กบั ทุกคน
พันธกิจ
เราผลิตสินค้ าที่ได้ มาตรฐานสูงสุดและให้ บริ การด้ านวัสดุกอ่ สร้ าง ซึง่ มีความสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและภูมิภาคใกล้ เคียง
เรามุ่งมัน่ ในการดาเนินงานที่เป็ นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวังของทุกคน โดยผสานแนวคิดด้ านความยัง่ ยืนและ
การสร้ างสรรค์นวัตกรรม ภาพลักษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการดาเนินงานที่ยอดเยี่ยมทังในเรื
้ ่ องการผลิตสิน ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
การบริ การที่สร้ างความพึงพอใจให้ กบั คูค่ ้ า ความทุม่ เท พร้ อมทังทั
้ กษะความชานาญของพนักงาน ความห่วงใยชุมชน และ
ความตังใจแน่
้
วแน่ในการสร้ างมาตรฐานอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต
ค่ านิยมองค์ กร
ทางานเป็ นทีม: เราเป็ นกลุม่ บริ ษัทที่ยดึ มัน่ ในวิสยั ทัศน์เดียวกัน และรวมใจกันเป็ นหนึง่ ร่วมกับคูค่ ้ าเพื่อความสาเร็ จของทุกคน
ทาสิ่งถูกต้ อง: ซื่อสัตย์ตอ่ กัน ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและยึดถือจรรยาบรรณทังด้
้ วยคาพูดและการกระทา
กล้ าคิด กล้ าทา: เราคือองค์ กรที่มีความคิดสร้ างสรรค์และเปิ ดรั บแนวคิดใหม่ทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นกล้ าทาด้ วยความ
กระตือรื อร้ นและนาเสนอทางเลือกใหม่ที่เหนือความคาดหมาย
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ห่ วงใย ใส่ ใจอนาคต: เรายึดมัน่ การสร้ างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่ นต่อไป เราใส่ใจพนักงาน ดูแลสิ่งแวดล้ อม เป็ นมิตร
กับชุมชนและเป็ นองค์กรที่ดีของประเทศ
กลยุทธ์ และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
ปี 2562 ที่ผา่ นมา กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ เผชิญกับความท้ าทายทางธุรกิจมากมายท่ามกลางสภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรง ทังจากปั
้
จจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจ เช่น ความไม่แน่นอนทางด้ าน
เศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงภัยจากการก่อการร้ าย การขยายกาลังการผลิตจากคู่แข่งในระดับภูมิภาค การแข่งขันและ
การให้ ส่วนลด และความท้ าทายในด้ านการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพของเครื่ องจักรที่ส่งผลต่อต้ นทุนและกาลังการผลิต
อย่างไรก็ตามท่ามกลางสภาวการณ์ทางธุร กิจที่แข่งขันสูงมากดังกล่าว กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยังคงได้ รับโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อนามาพัฒนากลยุทธ์ และแผนธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท อันส่งผลดีต่อผลดาเนินงานตลอดจนสามารถ
พัฒนาองค์กรให้ ก้าวเข้ าสูก่ ารเป็ นผู้นาการผลิตปูนซีเมนต์ ในระดับภูมิภาคได้ เช่น การลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ
และโครงการก่อสร้ างเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนทังในประเทศไทยและภู
้
มิภาค โครงสร้ างเส้ นทางสายไหมแห่งทศวรรษที่
21 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกทังยั
้ งมีแนวโน้ มความต้ องการปูนเม็ดในกลุ่มประเทศแถบทวีป
เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางที่สงู ขึ ้น ซึง่ ส่งผลดีตอ่ ความร่วมมือกันในกลุม่ ธุรกิจทังในประเทศและต่
้
างประเทศในการ
จัดหาและใช้ วตั ถุดิบ รวมถึงปูนเม็ดและซีเมนต์
จากสถานการณ์ ดงั กล่าว คณะกรรมการบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) จึงได้ มีมติอนุมตั ิการจัดตังคณะ
้
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งทางธุรกิจให้ กบั กลุม่ บริ ษัทในระดับภูมิภาค โดยคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
ได้ เน้ นความสาคัญของแนวทางการขับเคลือ่ นการเติบโตและพัฒนาทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในสีด่ ้ านด้ วยกัน อันประกอบด้ วย
1. การส่งเสริ มการเติบโตของธุรกิจหลัก
โดยเน้ นเรื่ องของแนวทางการส่งเสริ มการขาย ช่องทางการขายใหม่ การวางตาแหน่งด้ านราคา การเป็ นผู้นาด้ าน
บริ การต่อลูกค้ าแบบครบวงจร อันส่งผลดีตอ่ ภาพลักษณ์และผลดาเนินงานด้ านการขายและการตลาดของธุรกิจ
นอกจากนี ้ยังคงมุง่ เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้ วยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการบริ การ (VAP/VAS)
การปรับปรุ งประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการขยายกาลังการผลิตเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธุรกิจยังคงสามารถ
รักษาต้ นทุนและเป็ นผู้นาด้ านการผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรี ตในระดับภูมิภาค
2. การขยายธุรกิจกลุม่ วัสดุก่อสร้ างและกลุม่ บริ การที่เกี่ยวข้ อง
กลุม่ บริ ษัทมีแนวทางในการพัฒนาในธุรกิจไฟเบอร์ ซเี มนต์ ธุรกิจคอนกรี ตมวลเบา ธุรกิจกาจัดของเสีย การบริ การ
ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริ การและการค้ าระหว่างประเทศ โดยยึดหลักการเป็ นผู้นาด้ าน
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทังด้
้ านผลิตภัณฑ์และการบริ การ เพื่อตอบโจทย์
ความต้ องการของลูกค้ า ตลอดจนการสร้ างเครื อข่ายในระดับภูมิภาคและระดับทวีป เพื่อสร้ างความสัมพันธ์เชิง
ธุรกิจต่อกลุม่ คูค่ ้ า และสนองต่อผลการดาเนินงานที่ดีตอ่ กลุม่ บริ ษัท
3. การพัฒนาธุรกิจควบคูก่ บั การพัฒนาด้ านเทคโนโลยีดจิ ิทลั
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กลุม่ บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจด้ วยการใช้ เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นการ
พัฒนาช่องทางการขายและการบริ การต่อลูกค้ าและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
กลุม่ บริ ษัทได้ ดาเนินการสนองตอบความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว ถูกต้ อง และสามารถควบคุมต้ นทุน
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของเครื่ องจักร
ภายในโรงงานและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาบุคลากร
กลุม่ บริ ษัทคานึงถึงความสาคัญของบุคลากรเนื่องด้ วยเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ ของบริ ษัท แนวทางการพัฒนา
ด้ า นบุค ลากรยัง คงมุ่ง เน้ น กลยุท ธ์ เ พื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพความเป็ น ผู้น า การเสริ ม สร้ างทัก ษะเฉพาะทาง และ
ความสามารถในการดาเนินงาน พร้ อมทังยั
้ งส่งเสริ มให้ พนักงานมีโอกาสไปทางานต่างประเทศ ตลอดจนการ
ปรับปรุ งโครงสร้ างขององค์กร เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคลากรที่ปฏิบตั ิ งานทุกตาแหน่งในกลุ่มบริ ษัทมีคุณภาพและ
พร้ อมพัฒนาตนเองควบคูไ่ ปกับองค์กรที่กาลังเจริ ญเติบโตในระดับภูมิภาค
ด้ วยแนวทางการขับเคลือ่ นการเติบโตและพัฒนาทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในสีด่ ้ านที่กล่าวมาข้ างต้ น ซึง่ ดาเนินการโดยสมาชิก
คณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม กลุ่มบริ ษัทจึงมี ความเชื่ อมั่นว่าจะนาพาให้ องค์กรประสบความสาเร็ จร่ วมกัน ผ่านความ
ภาคภูมิใจตลอด 50 ปี ที่ผ่านมาของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) และส่งต่อสูค่ วามยิ่งใหญ่ในอนาคตของ
องค์กรได้ อย่างแน่นอน
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

ในปี 2562 กลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ มีการปรับตัวทางธุรกิจอย่างมากมายจากแนวกลยุทธ์ ที่ได้ วางแผนไว้ เพื่อ
สอดรับกับความท้ าทายทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ ้น เพื่อสนองต่อการพัฒนาศักยภาพของกลุม่ บริ ษัท อัน
ส่งผลดีต่อความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจต่อลูกค้ าและคูค่ ้ า การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปรับตัวทางธุรกิจไปพร้ อม
กับการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีเพื่อก้ าวเข้ ายุคแห่งการเปลีย่ นแปลงของโลก
ในเดือนมีนาคม 2562 ได้ มีการจัดตังคณะเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เพื่อเข้ ามาจัดการและขับเคลือ่ นกลยุทธ์ และแนวทางการ
ดาเนินงานภายในกลุม่ บริ ษัท ที่ได้ มี การพัฒนาเติบโตไปสูร่ ะดับภูมิภาค และส่งเสริ มความร่ วมมือในการพัฒนาธุรกิจ ให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันอย่างยัง่ ยืน ให้ สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงจากความท้ าทายและโอกาสทางธุรกิจที่่กล่าวข้ างต้ น
ด้ วยแนวคิดการปรั บตัวในการดาเนิ นทางธุรกิจสามแนวทางใหญ่ ครอบคลุมทัง้ กลุ่มธุรกิ จในประเทศ และกลุ่มธุรกิจ
ต่างประเทศ อันประกอบไปด้ วย
1. การปรับตัวไปสูค่ วามเป็ นเลิศในด้ านกระบวนการผลิต
มีการนาเทคโนโลยีและแนวคิดความร่ วมมือในระดับภูมิ ภาคมาปรั บปรุ ง พัฒนา และส่งเสริ มโครงการเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิ ตและการจัดซื ้อจัดหา เช่น การพัฒนาพลังงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพเครื่ องจักร การจัดการโครงการลงทุน รวมถึงการจัดซื ้อจัดหาแบบรวมกลุม่ บริ ษัท เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงต้ นทุนการผลิตและกาลังการผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังคงรักษาฐานความเป็ น
ผู้นาการผลิตปูนซีเมนต์์ท่ใหญ่
ี่ ่ท่ี่สุดในภูมิภาค
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2. การปรับตัวไปสูค่ วามเป็ นเลิศในด้ านการตลาดและการขาย
มุ่งเน้ นแนวคิดการส่งเสริ มการขายและการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้ าใหม่ มีการปรับยุทธวิธีให้ หลากหลายแตกต่าง
กันไป โดยเน้ นความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้ องการของผู้บริ โภคที่ผนั แปรไปตามยุคสมัยและ
แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่่หรื อกลุม่ ตลาด ทังในแง่
้
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ตลอดจนแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การ
ขนส่ง เพือ่ ตอบสนองต่อความต้ องการและความพึงพอใจต่อลูกค้ าและกลุม่ ตลาด
3. การปรับตัวไปสูค่ วามเป็ นเลิศในด้ านบุคุ ลากรและองค์กร
มุ่งเน้ นในการปรับปรุ งโครงสร้ างขององค์กรและเตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคุ ลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสูร่ ะดับ
ภูมิภาค ทังในเรื
้ ่ องของการวางแผนเพื่อความสาเร็ จของบุคุ ลากรควบคูไ่ ปกับความสาเร็ จของบริ ษัท การพัฒนา
ทักษะของบุคุ ลากร เพือ่ สนับสนุนแนวคิดความเป็ นเลิศในด้ านต่าง ๆ การปรับโครงสร้ างและวัฒนธรรมองค์กรให้
ทันสมัยและยืดหยุ่น เพื่อรักษาบุคุ ลากรภายในที่มีศกั ยภาพ และดึงดูดบุคุ ลากรภายนอกที่มีความสามารถและ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สนใจในการเข้ าร่วมงานกับครอบครัวอินทรี
นอกจากนี ้ ยังมีแนวทางย่อยเพื่อสนับสนุนในการปรับตัวไปสูค่ วามเป็ นเลิศของกลุม่ ธุรกิจอีกมากมาย อาทิ การปรับตัวไปสู่
ความเป็ นเลิศในด้ านการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ การปรับตัวไปสูค่ วามเป็ น
เลิศในด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้ น โดยแนวทางการปรับตัวที่กล่าวมานัน้ เป็ นความร่ วมมือกันในกลุ่ม
บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทังหมด
้
ครอบคลุมทุกสายงาน ทุกหน่วยธุรกิจ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ มีการบันทึก
ติดตาม และตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบภายในกลุ่มบริ ษัท ตลอดจนการแบ่งปั นข้ อมูลร่ วมกัน เพื่อให้
มั่น ใจว่ า แนวทางในการด าเนิ น งานนัน้ มี ก ารสอดรั บ กับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ ขณะเดี ย วกัน ยัง เสริ ม สร้ างขี ด
ความสามารถและความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ สงู ขึ ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ ในพันธกิจและดาเนิ นงานตามวิสยั ทัศน์ของ
บริ ษัทอย่างแท้ จริ ง
ซึ่งในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุม บริ ษัท
และลักษณะการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริ ษัทย่อยในประเทศไทยทังหมดมี
้
บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมด
้
บริ ษัท จึงเป็ นผู้กาหนดนโยบายในการดาเนินงานของแต่ละ
บริ ษัทในกลุ่มแต่เพียงผู้เดียว สาหรั บบริ ษัทร่ วม (บริ ษัท ลานนา รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)) มีการส่ง ตัวแทนไปเป็ น
กรรมการบริ ษัทเพื่อร่ วมพิจารณาในเรื่ องสาคัญ บริ ษัทร่ วมทุนในประเทศกัมพูชา (บริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอร์
เรชัน่ ) ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นข้ างน้ อย มีการทาข้ อตกลงระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น โดยให้ สทิ ธิในการคัดค้ านหากบริ ษัทไม่เห็น
ด้ วยกับการดาเนินงานเรื่ องสาคัญ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้

สายผลิตภัณฑ์

ปี 2562

ล้ านบาท

ปี 2561

%

ล้ านบาท

ปี 2560

%

ล้ านบาท

%

ขายสุทธิ
- ปูนซีเมนต์

29,614

62

30,419

68

32,971

76

- คอนกรี ตและหินทราย

8,477

18

8,045

18

7,933

18

- เทรดดิ ้ง

6,423

14

3,461

8

-

-

- อืน่ ๆ

3,079

6

2,839

6

2,730

6

47,593

100

44,764

100

43,634

100

รวมขายสุทธิ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การการตลาดและการแข่ งขัน และการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การตามแต่ ละสาย
ผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มธุรกิจ
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 หรื อเมื่อ 50 ปี ที่แล้ ว ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ ก่อตังขึ
้ ้นในรู ปของบริ ษัทจากัด เพื่อทาการผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ โดยได้ เริ่ มสายการผลิตอย่างเป็ นทางการในปี 2515 ต่อมาในปี 2520 บริ ษัทได้ จด
ทะเบียนเข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2536 ได้ ปรับเปลี่ยนองค์กรเป็ นบริ ษัทมหาชน ภายใต้ ชื่อบริ ษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) (Siam City Cement Public Company Limited - SCCC) โดยบริ ษัทได้ มีการพัฒนา
กิจการอย่างต่อเนื่อง มีการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ ขยายฐานที่มาของรายได้ จนสามารถขยายกิจการด้ วยการตังบริ
้ ษัท
ย่อย และบริ ษัทร่วมทุนทีบ่ ริ ษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้ อม ในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้
ในวันนี ้ ปูนซี เมนต์ นครหลวงเป็ นบริ ษัทชัน้ นาในด้ านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ วสั ดุ
ก่อสร้ างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท รวมถึงวัสดุตุ กแต่งไฟเบอร์ ซีเมนต์เพื่องานสถาปั ตยกรรมทังในประเทศ
้
ไทยและต่างประเทศ ธุรกิ จการให้ บริ การจัดการของเสียและธุ รกิ จให้ บริ การทาความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิ จ
ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงธุรกิจการดาเนินการค้ าระหว่างประเทศ
ข้ อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การต่ าง ๆ รวมทัง้ กลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดและการแข่งขันของบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง บริ ษัทร่วมค้ า และบริ ษัทร่วมทุนต่าง ๆ ของปูนู อินทรี ทังในประเทศไทยและในภู
้
มิภาค มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง ประเทศไทย
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ชัน้ นาในประเทศไทย บริ ษัทมีโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ทงหมด
ั้
3 โรงงาน พร้ อมเตาเผาปูนซีเมนต์ทงหมด
ั้
6 แห่ง ที่่อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรุ ี โดยมีกาลังการผลิต
ปูนซีเมนต์ 13 ล้ านตัน ปั จจุบนั มีการเปิ ดใช้ งานเตาเผา 5 แห่ง โดยมีกาลังการผลิตรวม 12 ล้ านตัน
ในส่วนของการผลิตปูนซีเมนต์ บริ ษัทมีโรงงานปูนซีเมนต์ 12 แห่ง กาลังการผลิตสูงสุด 17 ล้ านตัน อย่างไรก็ตามกาลังการ
ผลิตปูนซีเมนต์ขึ ้นอยู่กบั กาลังการผลิตปูนเม็ด ซึ่งจากัดอยู่ที่ 14 ล้ านตัน กาลังการผลิตปูนซีเมนต์ ของประเทศไทยอยู่ที่
ประมาณ 60 ล้ านตัน โดยโรงงานปูนซีเมนต์ไทยส่วนใหญ่มีกาลังการผลิตประมาณร้ อยละ 60 ประเทศไทยยังคงเป็ นหนึง่
ในผู้สง่ ออกปูนซีเมนต์รายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ได้ แสดงถึงความมุง่ มัน่ อย่างไม่หยุดยัง้ บริ ษัทเป็ น
หนึง่ ในผู้นาด้ านการผลิตปูนซีเมนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ 5 กลุม่ ได้ แก่
• ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ (Portland Cement) ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพที่เหมาะสาหรับงานคอนกรี ตทัว่ ไป ตลอดจน
งานหล่อผลิตภัณฑ์ชิน้ ส่วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ป และงานที่ต้องการคอนกรี ตที่มีแรงทนทานสูง หรื อคอนกรี ตชนิด
พิเศษอื่น ๆ สาหรับโครงการก่อสร้ างที่ซบั ซ้ อน
• ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ผลิตภัณฑ์ปน
ู ซีเมนต์ ทางเลือกที่ถกู ออกแบบให้ มีความสามารถใน
การใช้ งานได้ ในลักษณะเดียวกันกับปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์และมีความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น
• ปู น ซี เ มนต์ ผ สม (Mixed Cement) ผลิ ต ภัณ ฑ์ คุณ ภาพสูง เหมาะส าหรั บ งานก่ อ อิ ฐ งานฉาบผนัง และงาน
คอนกรี ตทัว่ ไป ช่วยให้ ทางานได้ ง่าย ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
• ปูนซีเมนต์ สาหรั บงานฉาบ (Masonry Cement) ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูง ด้ วยคุณลักษณะพิเศษ เหมาะสาหรับ
งานฉาบที่ต้องการความประณีต
• ปู น ส าเร็ จ รู ป (INSEE Mortar) เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ง านง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว และมี ป ระสิท ธิ ภาพสาหรั บ งาน
ก่อสร้ างด้ วยการมุ่งมัน่ พัฒนาและคิดค้ นด้ วยความตังใจที
้ ่จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลกู ค้ ากลุ่มเป้าหมาย
อย่างไม่หยุดยัง้ จึงทาให้ บริ ษัทมีผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพออกมาให้ บริ การตามจุดประสงค์การใช้ งาน
2. การตลาดและการแข่ งขัน
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้ อยละ 2.8 ในปี 2563 ด้ วยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ต่าลง ซึ่งได้ รับผลกระทบจาก (1) สงครามการค้ าระหว่างสหรั ฐอเมริ กาและประเทศจี น
(2) เบร็ กซิ ท (Brexit) และข้ อพิพาทประเทศต่าง ๆ (3) ค่าเงิ นบาทแข็งค่า (4) กฎเกณฑ์ LTV ใหม่ (5) หนีค้ รั วเรื อนและ
สินเชื่อทีไ่ ม่เกิดรายได้ ทสี่ งู ขึ ้น (NPL) และ (6) ความล่าช้ า และความไร้ ประสิทธิภาพในกระบวนการงบประมาณของรัฐบาล
อย่างไรก็ตามปั จจัยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะยังคงเป็ น (1) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของโครงการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐบาล (2) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ (3) การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยว และ
(4) การเติบโตทีท่ รงตัวของการบริ โภคทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
ส่วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 9

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

ภาคการก่ อ สร้ างก าลัง ประสบกับ อัต ราการเติ บ โตที่ ลดลง เนื่ อ งจากการการเปลี่ย นแปลงและความไม่แ น่น อนของ
สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
้
รวมทังแนวโน้
้
มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั ที่มีความหลากหลายในความต้ องการ
ของลูกค้ า ความล่าช้ าของโครงการของรัฐบาลและกระบวนการงบประมาณ ซึ่งชะลอการเติบโตในภาคการก่อสร้ าง ส่วน
ภาคอุตสาหกรรมได้ รับผลกระทบจากความล่าช้ าของนโยบายสนับสนุน ในขณะที่กลุ่มที่อยู่อาศัยหดตัวมากขึน้ ตาม
กฎเกณฑ์ LTV ฉบับใหม่ สถานการณ์ หนี ้ภาคครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง และดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคที่ลดลง จานวน
ผู้พฒ
ั นาเริ่ มต้ น จานวนโครงการใหม่ทลี่ ดลงสอดคล้ องกับตามความต้ องการของสัญญา
นอกจากนี ้ การเพิ่มขึ ้นของกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ภายในประเทศและภูมิภาคส่งผลกระทบต่อตลาดปูนซีเมนต์ ซึ่งส่งผล
ให้ เกิดการแข่งขันที่สงู ขึ ้น ด้ วยเหตุนุ ี ้ การกาหนดราคาทางยุทธวิธีระยะสัน้ จึงถูกนามาใช้ ทงผู
ั ้ ้ ผลิตปูนซีเมนต์และผู้แทน
จาหน่ายปูนซีเมนต์ เพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าของตน
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันระยะยาวของผู้ผลิตปูนซี เมนต์จะยังคงมุ่งเน้ นที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ เหนือกว่า ด้ วยความ
หลากหลายและคุณภาพของการให้ บริ การเป็ นบริ การแบบครบวงจร เพื่อปรับปรุ งความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ และ
ส่งเสริ มประสบการณ์ ผลิตภัณฑ์โดยตรงผ่านกิจกรรมทางการตลาดและสื่อต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้ การเปิ ดรับในตราสินค้ าและ
การยอมรับสูงขึ ้น ความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ช่องทางการจัดจาหน่าย ทังตั
้ วแทนจาหน่ายและผู้ผลิต เป็ นหนึ่งในจุดแข็งทีส่ าคัญ
เนื่ อ งจากการดาเนิน การจัด การความสัมพัน ธ์ กับ ลูกค้ าที่ ห ลากหลายและโซลูชั่นทางธุ ร กิ จ บริ ษั ท ได้ จัด ทาโครงการ
สนับสนุนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจในการแข่งขัน และเพื่อสร้ างความร่ วมมือที่ลดผลกระทบทางธุรกิจจากกลยุทธ์
การตลาดใหม่ ๆ ของคูแ่ ข่ง
ในขณะที่อินทรี มอร์ ตาร์ ขบั เคลื่อนธุรกิจโดยมุ่งเน้ นไปที่การจัดการผลิตภัณฑ์ผสม และขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาร
เคมี เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันระยะยาวในตลาดปูนซีเมนต์ผสมเสร็ จ นอกจากนี ้ ยังมุ่งเน้ นผลิตภัณฑ์ ที่มี
มูลค่าเพิม่ เพื่อสร้ างผลกาไรและสร้ างความสัมพันธ์ ทแี่ ข็งแกร่งกับช่องทางค้ าปลีก และผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ปลายทาง
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ประกอบด้ วยโรงงานผลิตจานวน 3 โรงงาน มีสายการผลิต 5 สาย
ตังอยู
้ ท่ ี่ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีกาลังการผลิตปูนเม็ดรวม 12 ล้ านตันต่อปี หรื อกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ผงที่ 11.6
ล้ านตันต่อปี คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้ อยละ 28.4
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3.1 วัตถุดิบและเชือ้ เพลิง

การจัดหา

จานวน
ผู้จัด
จาหน่ าย

จานวนผู้จัด
จาหน่ าย
ที่พ่ งึ พิงเกิน
30%ของยอด
ซือ้ รวม

ความเสี่ยง

ใน
ประเทศ

ต่ าง
ประเทศ

หินปูน

มีแหล่งวัตถุดบิ และดาเนินการผลิตเอง รวมทังจั
้ ดซื ้อโดย
ทาสัญญาซื ้อขายต่อปี

1

-

ไม่มี

100%

-

หิน Shale

มีแหล่งวัตถุดบิ และดาเนินการผลิตเอง

-

-

-

-

-

2

-

ไม่มี

100%

0%

วัตถุดบิ

สัดส่ วนการซือ้

วัตถุดบิ หลัก

Clay

จัดหาโดยทาสัญญาซื ้อระยะยาว และทาสัญญาจ้ าเหมา
ผลิตระยะยาวจากแหล่งวัตถุดบิ ของตนเอง

ยิปซัม่

จัดซื ้อโดยทาสัญญาซื ้อระยะยาว

1

1

ไม่มี

100%

0%

Copper Slag

จัดซื ้อโดยทาสัญญาซื ้อระยะเป็ นเวลา 1 ปี

1

1

ไม่มี

0%

100%

กระดาษคราฟท์

จัดหาโดยทาสัญญาซื ้อขายต่อปี และจัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว

3

2

ไม่มี

0%

100%

ถุงจัมโบ้

จัดซื ้อโดยทาสัญญาซื ้อขายต่อปี และจัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว

2

1

ไม่มี

100%

0%

ถุงพลาสติก WPP

จัดซื ้อโดยทาสัญญาซื ้อระยะยาว

2

1

ไม่มี

30%

70%

-

100%

เชือ้ เพลิงหลัก
ถ่านหิน

จัดหาโดยทาสัญญาแบบปี ต่อปี และจัดซื ้อเพิ่มเป็ นครัง้
คราว

6

3

ปานกลาง
(ระยะเวลาที่ตดิ ต่อ
<10 ปี )

ลิกไนท์

จัดหาโดยทาสัญญาแบบระยะยาว

2

1

ต่า (ระยะเวลาที่
ติดต่อ >10 ปี )

ปิ โตรเลียมโค๊ ก

จัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว

1

1

ไม่มี

-

100%

น ้ามันดีเซล

จัดหาโดยทาสัญญาระยะเวลา 2 ปี โดยมีสว่ นลด

1

1

ไม่มี

100%

0%

น ้ามันเตา

จัดซื ้อเป็ นครัง้ คราว

5

1

ไม่มี

100%

0%

100%

3.2 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
จากความมุง่ มัน่ ในการบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมของปูนซีเมนต์นครหลวง ตามที่ระบุไุ ว้ ในนโยบายและแผนงานความ
ยั่ง ยื น ขององค์ ก ร บริ ษั ท ได้ น าระบบ ISO14001:2015 มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการก ากับ ดููแ ลและควบคุม ประเด็ น ปั ญ หา
สิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการทาเหมืองหิ นปูนและการผลิตปูนซีเมนต์ สาหรับการจัดการของเสีย นโยบาย
การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝั งกลบให้ เป็ นศูนย์ ยังคงถูกกาหนดให้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้
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ของเสียจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ในรู ปของเชือ้ เพลิงและวัตถุดุ ิบทดแทน โดยการบริ หาร
จัดการผ่านทางบริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง
ในปี 2562 ผลการทวนสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก แสดงให้ เห็นว่าตลอดช่วงการดาเนินงานที่ผ่ านมา บริ ษัทได้
ดาเนินธุรกิจสอดคล้ องกับกฎหมายสิ่งแวดล้ อม และข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน ในขณะที่ผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ณ แหล่งกาเนิดและพื ้นที่ชมุ ชนรอบข้ าง ยังคงบ่งชี ้ถึ งมาตรฐานการป้องกันผลกระทบจาก
กระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิ ภาพของบริ ษัท อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ทุกประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เช่น มลสารจาก
ปล่องระบาย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง น ้าเสียและ ของเสียอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้กิจกรรมการทาเหมืองหินปูนู
และการผลิตปูนซีเมนต์ของบริ ษัท ตลอดช่วงปี 2562 นัน้ ไม่ส่งผลกระทบตอสิ่งแวดล้ อมอย่างมี นยั สาคัญ และไม่มีข้อ
ร้ องเรี ยนด้ านสิง่ แวดล้ อมจากชุมชนและ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
เพื่อความเชื่อมัน่ ในระบบการบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม และการป้องกันผลกระทบจากกระบวนการผลิตและการกาจัด
ของเสีย บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกกับหน่วยงาน Global Cement and Concrete Association (GCCA) หรื อ สมาคม
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ และคอนกรี ตโลก โดยได้ นามาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานดังกล่าวมาบูรณาการเข้ ากับเป้าหมาย
และพันธสัญญาขององค์กร สาหรับในระดับประเทศบริ ษัทยังคงดาเนินการผลิตภายใต้ มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 5 ซึ่งเป็ นมาตรฐานสูงสุดของกระทรวงอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังเข้ าร่ วมและได้ รบการรั บรองมาตรฐานการ
ดาเนินงานภายใต้ โครงการด้ านสิ่งแวดล้ อมหลายโครงการ เช่น ฉลากคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้ อน
ฉลากเขียว การจัดประชุม อบรม สัมมนาสีเขียว (จากสถาบันสิ่งแวดล้ อมไทย) และการรณรงค์์เรื่ องการลดขยะพลาสติก
ประเภทใช้ ครัง้ เดียวทิ ้งภายในองค์กรและชุมชนรอบข้ างอีกด้ วย
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด (ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2533) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเมือ่ ปี 2559 บริ ษัท
ตังอยู
้ ท่ ี่ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยเป็ นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ขาว แคลเซียมคาร์ บอเนต และอินทรี ย์
พาวเวอร์ ฟิวล์
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
• ปูนอินทรี 91 ปอร์ ตแลนด์ ขาว ชนิดใช้ งานทั่วไป ออกแบบพิเศษสาหรั บงานโครงสร้ างที่ต้องการกาลังอัดสูง
ต้ องการความสวยงามและงานตกแต่งพื น้ ผิวที่ต้ องการความขาวพิเ ศษ เช่น หินขัด พืน้ ผิว ฉาบเรี ยบ ซึ่งได้
คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ขาว มอก. 133-2556
• แคลเซียมคาร์ บอเนต คือ สารที่ผ่านการบดและการแปรรู ปหินปูนให้ เป็ นลักษณะผง โดยแบ่งประเภทตามขนาด
และคุณสมบัติตา่ ง ๆ สาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้ าง การผลิตปูนซีเมนต์ ตลอดจนการใช้ งานใน อุตสาหกรรมอื่น ๆ
• อินทรี พาวเวอร์ ฟิวล์ เป็ นวัสดุเฉื่อยหรื อสารเติมแต่ งที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้ แทนปูนซีเมนต์สาหรับงาคอนกรี ต
ช่วยเพิ่มความสามารถในการเชื่อมผสานส่วนผสม ด้ วยการใช้ ตวั เชื่อมที่น้อยและให้ อตั ราการไหลที่สงู สามารถ
ช่วยเติมเต็มช่องว่างได้ ดีและมีผลต่อกาลังอัดของคอนกรี ตโดยตรง
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2. การตลาดและการแข่ งขัน
ในปี 2562 บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด ได้ ดาเนินการขยายธุรกิ จ และออกสองผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แคลเซียม
คาร์ บอเนตและอินทรี ย์พาวเวอร์ ฟิวล์ แต่ยงั คงประกอบธุรกิจขายปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ขาวเป็ นหลัก นโยบายการตลาด
ของผลิตภัณฑ์และบริ การที่สาคัญ คือ การมีผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงในราคาที่แข่งขันกับตลาดได้ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าระดับกลางและสูง โดยมีช่องทางจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก บริ ษัทเน้ นการแข่งขัน
ในตลาดสินค้ าคุณภาพสูง ซึง่ มีคแู่ ข่งจานวนไม่มากรายจากในประเทศ สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี ที่ผา่ นมา
ได้ ทวีความรุ นแรงพอสมควรจากภาวะตลาดที่สง่ ผลกระทบต่อกลไกด้ านราคา อย่างไรก็ตาม ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด คือ คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทยังคง
ศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางการแข่งขันนี ้
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
บริ ษัทมีการกาลังการผลิตปูนซีเมนต์โดยเฉลี่ย 844,000 ตันต่อปี หรื อ 2,200 ตันต่อวัน วัตถุดิบที่ใช้ วนการผลิตทังหมด
้
จัดหาภายในประเทศ ยกเว้ นปูนขาวเม็ดซึง่ นาเข้ ามาจากต่างประเทศ ขันตอนการผลิ
้
ตของบริ ษัท ดาเนินการ ภายใต้ ระบบ
ความปลอดภัยและอาชี วอนามัย การจั ดการ สิ่ง แวดล้ อ ม การจัด การคุณภาพและการจัดการด้ านพลั งงาน ภายใต้
มาตรฐาน ISO9001 และ ISO50001
3.1 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
บริ ษัทมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายแลข้ อบังคับ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน ้า ดิน อากาศ และเสียงอย่างเคร่ งครั ด นอกจากนี ้บริ ษัทได้ รับใบอนุญาต
ประกอบโรงงาน ประเภทที่ 106 ประกอบกิ จการเกี่ยวกับการนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้ แล้ วหรื อของเสี ยจาก
โรงงานมาผลิตเป็ นวัตถุดุ ิบหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (เถ้ าก้ นเตาหรื อเถ้ าหนักจากการ
เผาถ่ า นหิ น ) และในปี 2562 บริ ษั ท ได้ รั บ รางวัล ระดับ ประเทศ อาทิ รางวัล เกณฑ์ ม าตรฐานโครงการส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื ้นฐานนาเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
บริษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด เป็ นบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อตังเมื
้ ่อปี 2554 ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
จากลมร้ อนทิ ้งของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ โดยนาลมร้ อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตปูนเม็ดของบริ ษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวงจากัด (มหาชน) มาผลิตไฟฟ้ า ไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จะนามาใช้ ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึง่ ช่วยในการลดต้ นทุน
ค่าพลังงานของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) เพื่อขยายการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของ K3WHR ร้ อยละ 100 จาดสามปี เป็ นห้ าปี นอกจากนี ้ การอนุมตั ิยงั
ได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุคคลเพิ่ มอี ก ร้ อยละ 50 เป็ นเวลาห้ า ปี ตามใบรั บ รองการส่ง เสริ ม การขายหมายเลข
59-1306-1-00-1-0
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บริ ษั ท ยัง มี แ ผนเพิ่ ม ก าลัง การผลิต รวมถึ ง การผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง งานทดแทนอื่ น เพิ่ ม เติ ม เช่ น ไฟฟ้ าจากพลัง งาน
แสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้ าขยะ เป็ นต้ น
2. การตลาดและการแข่ งขัน
ในปั จจุบนั บริ ษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด ดาเนินการผลิตไฟฟ้ าจากลมร้ อนภายในเตาเผาของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน) ยังไม่มีบริ การสาหรับภายนอก แต่มองโอกาสในการทาธุรกิจต่อไปในภายภาคหน้ า
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
3.1 การผลิต
บริ ษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด มีโรงงานผลิตไฟฟ้ าสองโรงงาน แบ่งเป็ นสายการผลิตสามสาย คือ สายผลิตจากเตาเผา
หมายเลข 5 เตาเผาหมายเลข 6 โดยมีกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้ าสูงสุด 18 เมกะวัตต์ต่อสายการผลิต และสายการผลิต
จากเตาเผาหมายเลข 3 และได้ เพิ่มสายการผลิตจากเตาเผาหมายเลขสาม มีกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้ าสูงสุด 12 เมกะ
วัตต์ ซึง่ สามารถช่วยลดต้ นทุนค่าพลังงานของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
3.2 วัตถุดบิ
วัตถุดิบสาคัญทีใ่ ช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ได้ แก่ ลมร้ อนที่เหลือจากห้ องลดอุณหภูมิปนู เม็ดของเตาเผาและลมร้ อนทีเ่ หลือ
จากหออุน่ วัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนเม็ด จากเตาเผาหมายเลข 3, 5 และ 6 ของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด
(มหาชน) รวมถึงน ้ามันดิบ
3.3 งานบริการและผู้ให้ บริการ
ด้ านงานบริ การที่จาเป็ นต้ องมีภายในโรงงาน อาทิ งานซ่อมบารุ งเครื่ องจักร งานรักษาความปลอดภัย และงานบริ การอื่น
ส่วนใหญ่มีการจัดจ้ างเป็ นผู้ให้ บริ การภายในประเทศทังสิ
้ ้น โดยมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญในด้ านคุณภาพและความปลอดภัย
อย่างเคร่ งครัดต่อเนื่อง จนได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอบุติเหตุจากการทางานให้ เป็ นศูนย์
ระดับต้ นเป็ นปี ที่สามจากกระทรวงแรงงาน และรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.4 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
เนื่องด้ วยบริ ษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด ได้ มีการนาลมร้ อนสองส่วนจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์สว่ นแรก คือ ลมร้ อน
ที่เหลือทิ ้งจากห้ องลดอุณภูมิปนู เม็ดของเตาเผา และส่วนที่สองได้ มีการนาลมร้ อนที่เหลือจากหออุ่นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตปูนเม็ดจากสายการผลิตของเตาเผาหมายเลข 3 5 และ 6 ของบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) เข้ ามาทา
การแลกเปลีย่ นความร้ อนจากลมร้ อนเหลือทิ ้ง (ให้ แก่) น ้า เพื่อให้ ได้ ไอน ้าไปขับเคลือ่ นกังหันไอน ้า ทาให้ ได้ กระแสไฟฟ้ า ซึง่
ก่อนหน้ านี ้ลมร้ อนทังสองส่
้
วนนี ้ได้ มีการปล่อยทิ ้งสูบ่ รรยากาศ
ดังนัน้ การผลิตไฟฟ้ าจากธุรกิจนี ้ ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมได้ โดยตรง เช่น ลดปริมาณฝุ่ นที่ปะปนในลมร้ อนที่เหลือ
ทิ ้ง ลดอุณหภูมิของลมร้ อนก่อนปล่อยสูบ่ รรยากาศ และยังช่วยลดการเกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึง่ เป็ นก๊ าซเรื อนกระจก
ที่มีผลต่อภาวะโลกร้ อน ซึง่ โครงการนี ้ได้ รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้ นภาษี นาเข้ าเครื่ องจักรอีกด้ วย
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4. งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด
บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จากัด เป็ นผู้ผลิต วัสดุก่อสร้ างชันน
้ าในประเทศไทย ประกอบด้ วยสองหน่วยธุรกิจ คือ อินทรี
คอนกรี ตและอินทรี อะกรี เกต บริ ษัทผลิตและสงมอบสินค้ าเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกระดับ ตังแต่
้ สินค้ า
คุณภาพมาตรฐาน พรี เมียม จนถึงสินค้ าที่ต้องการประสิทธิภาพสูงเครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
กลยุทธ์ และนโยบายที่เป็ นพืน้ ฐานของบริ ษัท คือ การส่งมอบสินค้ าและบริ การที่เหนือความคาดหวังของลูกค้ า เพื่อ
ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
เพื่อเพิ่มประสทธิ ภาพในการแข่งขันและตอบสนองความต้ องการของตลาดในปี 2562 บริ ษัทได้ เพิ่มหน่วยผลิตคอนกรี ต
แบบเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ซึ่งมีกาลังการผลิตเทียบเท่าหน่วยผลิตปกติ โดยใช้ เวลาในการติดตัง้ ในหน่วยงานเพียงสอง
วัน โดยในปี นี ้หน่วยผลิตแบบเคลื่อนที่นี ้ ได้ ถกู ติดตังในภาคตะวั
้
นออกเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและเครื อข่ายให้ กลุม่ ลูกค้ า
หลักในกลุม่ งานอุตสาหกรรม
บริ ษั ท ได้ ข ยายงานในกลุ่ม สิ น ค้ า และบริ ก ารมูล ค่ า เพิ่ ม กั บ กลุ่ม ลูก ค้ า โดยธุ ร กิ จ สิ น ค้ า และบริ ก ารในกลุ่ม งานพื น้
อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้ างความพึงพอใจให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าหลากหลายที่ต้องการงานคุณภาพสูง
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีความสามารถในการนาเสนอหาแนวทางร่วมกับลูกค้ าในการแก้ ปัญหาด้ านเทคนิคขันสู
้ ง ซึง่ สร้ างความ
แตกต่างและเป็ นจุดแข็งทีส่ าคัญของบริ ษัท
2. ตลาดและการแข่ งขัน
การลงทุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐในโครงสรางพื ้นฐานขนาดใหญ่ และโครงสร้ างอสังหาริ มทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixeduse Real Estate) โดยเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑลเป็ นตัวผลักดันหลักที่ตลาดคอนกรี ตเติบโตในปี 2562 สาหรับโครงการ
คอนโดมิเนียมอาคารสูง และที่อยูอ่ าศัยยังคงชะลอตัว ในส่วนตลาดคอนกรี ตรายย่อยมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดีและบริ ษัทให้
ความสาคัญ เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่ให้ ผลกาไรดี
คาดการณ์ ก ารแข่ง ขันค่อ นข้ างรุ น แรงในปี 2563 จากแนวโน้ ม การชะลอตัว ของสภาวะเศรษฐกิ จทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ การลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนยังไม่มีปัจจัยบวก และรอความชัดเจนในความคืบหน้ าของโครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
บริ ษัทขยายและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านทางเครื อข่ายหน่วยผลิตอินทรี คอนกรี ตและแฟรนไชส์ บริ ษัทมีผลิตภัณฑ์
คอนกรี ต ที่ห ลากหลายควบคู่ไปกับ ผลิต ภัณ ฑ์ หิ น -ทรายที่ มีคุณภาพสูง ที่พ ร้ อมสนับสนุน ความต้ อ งการของลูกค้ าใน
กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
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3.1 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
บริ ษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจโดยไม่ส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยเน้ นย ้าหลักการในการทางานให้ สอดคล้ องกับ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
บริ ษัทตระหนักดีถึงความสาคัญด้ านความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน จึงได้ เน้ นย ้าถึงความปลอดภัยในการ
ทางาน ทังนี
้ ้รวมถึงพนักงานของบริ ษัท ผู้รับเหมา ผู้เข้ ามาเยี่ยมชมกิจการหน่วยผลิต ลูกค้ า และชุมชนโดยรอบหน่วยผลิต
ตลอดมา
โดยในปี 2562 อินทรี อะกรี เกตได้ รับสองรางวัล ได้ แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการเครื อข่ายที่มีการดาเนินงานด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม และเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่ดาเนินการบริ หาร
จัดการด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานในสถานประกอบกิ จการระดับทอง จาก
กระทรวงแรงงาน
4.

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -

บริษัท คอนวูด จากัด และพีที คอนวูด อินโดนีเซีย
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
คอนวูดผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ ภายใต้ ตราสินค้ า “คอนวูด” ซึง่ ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์
คุณภาพสูงและเยื่อเซลลูโลสที่ได้ รับการคัดสรรมาเป็ นอย่างดี เหมาะสาหรับงานตกแต่งทังภายนอกและภายในอาคาร
้
โดย
มีผลิตภัณฑ์สาหรับงานพื ้น งานผนัง งานเชิงชายและฝ้ าระแนง รวมทังงานตกแต่
้
งทัว่ ไป นอกจากนี ้ ยังมีตราสินค้ า “คอน
วูด คัลเลอร์ ” ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ สีรองพืน้ สีย้อมไม้ และสีเคลื อบใส สาหรั บผลิตภัณฑ์ ตกแต่งทดแทนไม้ คอนวูด และ
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์อื่น ๆ
ในปี 2562 คอนวูดได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่ายให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ขององค์กร เพื่อ
สร้ างประสบการณ์ ที่ดีให้ แก่ลกู ค้ า และเพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเป็ นการเจาะตลาด
กลุ่มเจ้ าของบ้ าน และลูกค้ าทัว่ ไปในพื ้นที่ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศให้ ครอบคลุมยิ่งขึ ้น ตลอดปี ที่ผ่านมา คอนวูด ได้ นาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ แก่ ไม้ พืน้ คอนวูด ที-ล็อค หน้ า 4 นิว้ รุ่ นทรี อินวัน คัลเลอร์ เลเยอร์ สีในเนือ้ ซึ่งให้ ความสวยงาม
เสมือนไม้ จริ งมากยิ่งขึ ้น ด้ วยการเพิ่มชันสี
้ ลงในเนื ้อไม้ นอกจากนันคอนวู
้
ดยังได้ นาเสนอ ไม้ ตกแต่ งผนังคอนวูด รุ่ นเอส
ซีรีส์(CONWOOD Decorative Panel S-Series) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ให้ ลายเส้ นชัด ผิวหน้ า สม่าเสมอ โดดเด่นด้ วยการ
เซาะร่องที่ลกึ เพิ่มมิติให้ แก่บ้านและอาคารต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สาหรับช่องทางการจัดจาหน่าย คอนวูดได้ เติมเต็มช่องทางการขายด้ วยการเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ มออนไลน์ตา่ ง ๆ โดยได้ ทาการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่ มขึ ้นจากช่องทางปกติ นอกจากนัน้ คอนวูดยังได้ ใช้ สื่อออนไลน์ ในการสร้ าง
ภาพลักษณ์และสนับสนุนการขายทังออนไลน์
้
และออฟไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ (www.conwood.co.th) ไลน์แอด (LINE@ :
CONWOODThailand) เฟซบุ๊ ก (Facebook : CONWOODThailand) และยู ทู บ (YouTube : CONWOODThailand
Channel) เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังในด้
้ านการรับรู้ ในตราสินค้ าและการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้ แก่องค์กร อีกทัง้ ยังเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูต่ ลาดการค้ าผ่านดิจิทัล ต่อไปในอนาคต
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คอนวูด ดีไซน์ สเปซ ยังคงดาเนินงานต่อเนื่องในฐานะที่เป็ นศูนย์รวมความคิดสร้ างสรรค์และสร้ างแรงบันดาลใจ ในการ
ออกแบบ และการประยุกต์ใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ คอนวูดในรู ปแบบต่าง ๆ โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็ นกลุม่ เจ้ าของ
บ้ าน สถาปนิก นักศึกษา และผู้สนใจทัว่ ไป ในขณะที่ทีมบริ การเทคนิคยังคงทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้ าไปพัฒนาการรับรู้
และยกระดับความสามารถและทักษะของช่างและบุคุ ลากรต่าง ๆ ในช่องทางการจัดจาหน่ายของ คอนวูด เพื่อให้ เกิดการ
ใช้ งานผลิตภัณฑ์ ตกแต่งทดแทนไม้ คอนวูดที่ถกู ต้ อง ส่งผลให้ ได้ งานติดตังที
้ ่ส วยงาม และมีความทนทานต่อการใช้ งาน
มากยิ่งขึ ้น
2.

การตลาดและการแข่ งขัน

2.1 การตลาดและการแข่ งขันในประเทศไทย
ด้ วยความผันผวนในอุตสาหกรรมการก่อสร้ างและ การแข่งขันในสภาวะตลาดที่รุนแรงในปี ที่ผ่านมา คอนวูดจึงดาเนิน
ธุรกิจด้ วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การตกแต่งที่หลากหลาย รวมทัง้ ได้ ค้นหาตลาดใหม่และเริ่ มจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ่านทางรูู ปแบบออนไลน์มากขึ ้น โดยในปี 2562 คอนวูดได้ วางกลยุทธ์ หลักไว้ สามด้ านคือ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ทดแทนไม้ ให้ มีความหลากหลายตอบโจทย์การตกแต่ งในปั จจุบนั 2) ดาเนินการขยายตลาดเข้ าสู่จงั หวัดที่การขายของ
บริ ษัทยังไม่ครอบคลุม รวมทังให้
้ ความสาคัญยิ่งขึ ้นกับการเจาะตลาดในช่องทางการขายสมัยใหม่ (Modern Trade) และ
เริ่ มเปิ ดช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุม่ สินค้ าที่ใช้ ร่วมกันกับสินคาคอนวูด (Concentric
Diversification) เพื่อให้ ก้าวไปสู่การเป็ นผู้ให้ บริ การครบวงจร ซึ่งกลยุทธ์ เหล่านี ้ได้ ต่อยอดและขยายฐานการรับรู้ ในตรา
สินค้ าไปยังกลุม่ เจ้ าของบ้ านมากขึ ้น โดยได้ ปรับกลยุทธการสือ่ สารผ่านทังช่
้ องทางออนไลน์ และออฟไลน์ โดยมีทีมคอนวูด
เซอร์ วิส ซึง่ ให้ บริ การ ติดตังครบวงจร
้
เป็ นทีมที่อานวยความสะดวกและนาเสนอบริ การในรูปแบบใหม่ ๆ ให้ แก่เจ้ าของบ้ าน
และเจ้ าของโครงการต่าง ๆ ในการติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์คอนวูดอย่างครบวงจร
2.2 การตลาดและการแข่ งขันในประเทศอินโดนีเซีย
ด้ วยแรงบันดาลใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่อนุรักษ์ ธรรมชาติ ทดแทนไม้ และเป็ นวัสดุุที่แข็งแกร่ งสาหรั บ งานก่อสร้ าง
โครงการต่าง ๆ ภายใต้ แบรนด์ “CONWOOD” ทาให้ คอนวูดได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ ตกแต่งสาหรับโครงการ
ต่าง ๆ จากบริ ษัทพัฒนา อสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ า บริ ษัทผู้ออกแบบ เครื อข่าย โรงแรม และร้ านอาหารระดับนานาชาติ ด้ วย
ช่องทาง การจัดจาหน่ายกว่า 1,000 ตัวแทนจาหน่าย และ อีกกว่า 10 ร้ านค้ าสมัยใหม่ นอกจากนัน้ คอนวูดยังได้ เปิ ด
ช่องทางการค้ าออนไลน์ เพื่ออานวยความสะดวก ให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์คอนวูดได้ ง่ายขึ น้ อีกด้ วย คอนวูดได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิ ด ความแตกต่างระหว่างคู่แข่งและสินค้ าทดแทนอื่ น ๆ โดย ในปี นีไ้ ด้ นาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ตกแต่งผนังหลากหลายรุ่ น และยังคงมุ่งเน้ นในด้ านการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ การสร้ างบ้ าน ซึ่งปั จจุบันได้
นาเสนอเข้ าสู่ตลาดในแถบ ตะวันออกของประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาปั ญหาที่เกิดขึ น้ จากภัยพิบัติ ต่าง ๆ นอกจากนัน้
คอนวูดยังได้ จัดส่งทีมเทคนิคเข้ าไปฝึ กอบรมให้ แก่ผ้ รู ับเหมาและช่างผู้ติดตัง้ เพื่อให้ เกิดการใช้ ผลิตภัณฑ์คอนวูดอย่าง
ถูกต้ องและหลากหลายมากยิ่งขึ ้น
เพื่อเป็ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิจและความแข็งแรงให้ แก่ตราสินค้ าคอนวูดในประเทศอินโดนีเซีย จึงให้ ความสาคัญและ
จัดลาดับความสาคัญของการบริ หารจัดการทุนหมุนเวียน ได้ แก่ การบริ หารระดับสินค้ า คงคลัง การลดจานวนวันที่ใช้ เก็บ
หนี ้จากลูกหนี ้การค้ า และการเจรจาเรื่ องเงื่อนไขการชาระเงินกับกลุม่ ผู้จดั หาสินค้ าและวัตถุดุ ิบ
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คอนวูดยังให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ โดยการจัดการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้ าน ต่าง ๆ ได้ แก่
ทักษะด้ านดิจิทลั ทักษะการขาย ทักษะทางด้ านการจัดการกับวัตถุดุ ิบเหลือใช้ ซึ่งทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ วางกลยุทธ์
เพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งให้ ธุรกิจ ในปี ที่ผ่านมาคอนวูดได้ ปรับให้ ฝ่ายขายมุ่งเน้ นที่เป้าหมายมากยิ่งขึ ้น เพื่อทาให้ ธุรกิจมิ
ความแข็งแกร่ ง เพิ่มพื ้นที่บริ การลูกค้ าให้ ครอบคลุม ปรับปรุ งส่วนแบ่งตลาด และขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการเติ บโต
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลทาการสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ บคุ ลากรสามารถบรรลุเุ ป้าหมาย และสร้ างผลประกอบการให้ แก่องค์กร
ได้ อย่างยัง่ ยืน
เพื่อดาเนินการตามวิสยั ทัศน์ คอนวูดได้ เปลี่ยนผ่าน เข้ าสูร่ ะบบดิจิทลั ในบางส่วน ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี ้ไม่ได้ สง่ ผลเพียงแค่
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริ การเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระทบไปถึงวิ ธีการทางาน ซึ่งเป้าหมายของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
คือ การพัฒนาวิธีในการสร้ างความเป็ นผู้นาและสายอาชีพที่ยืดหยุ่น และทาการกาหนดความต้ องการของพนักงานในทุก
ขัน้ ตอนของการเป็ นพนักงาน และในปี 2562 คอนวูด ได้ รับรางวัล HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN
ASIA จาก HR Asia Award Indonesia
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
3.1 กระบวนการจัดหาและการผลิตในประเทศไทย
โรงงานคอนวูดในประเทศไทย ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสระบุรี รองรับได้ ถึงสามสายการผลิต รวมกาลังการผลิตทังสิ
้ ้น 135,000 ตัน
ต่อปี กระบวนการผลิตไม้ คอนวูด อยู่ภายใต้ นโยบายอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานสากลด้ าน
ความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ISO 14001: 2015 การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การรับรองระบบ
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และผ่านการรับรองวัสดุก่อสร้ างที่เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้ อมจากประเทศสิงคโปร์ (Green Label Singapore)
3.2 กระบวนการจัดหาและการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย
พีที คอนวูด อินโดนีเซีย ก่อตังเมื
้ ่อปี 2554 และเริ่ มดาเนินธุรกิจในปี 2555 โดยการนาเข้ าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ทดแทนภายใต้ ตราสินค้ า “CONWOOD” ในประเทศอินโดนีเซีย หลังจากนัน้ ได้ เริ่ มก่อสร้ างโรงงานบนพื ้นที่ขนาดแปด
เฮกตาร์ ในนิ ค มอุต สาหกรรมจาบาเบก้ า (Jababeka Industrial Estate) และได้ ด าเนิ น การผลิต ในปี 2557 ด้ ว ยหนึ่ง
สายการผลิต โดยมีกาลังการผลิตที่ 36,000 ตันต่อปี ทังนี
้ ้โรงงานได้ รับการออกแบบให้ สามารถเพิ่มสายการผลิตเป็ นห้ า
สายการผลิต เพื่อรองรับอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกสูต่ ลาดต่างประเทศในอนาคต
กระบวนการผลิตของคอนวูดได้ รับการควบคุมอย่างเข้ มงวดด้ วยนโยบายการปกป้องสิง่ แวดล้ อมต่าง ๆ อันได้ แก่ ได้ รับการ
รั บ รองมาตรฐานสากลด้ านความเป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม ISO14001:2015 การรั บ รองระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพ
ISO9001:2008 และการรั บ รองระบบมาตรฐานการจัด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย OHSAS18001:2007
นอกจากนัน้ กระบวนการผลิตคอนวูดยังผ่านการรับรองวัสดุก่อสร้ างที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมจากประเทศสิงคโปร์ (Green
Label Singapore) และผลิตภัณฑ์สเี ขียวจาก Green Listing Indonesia
การจัดหาได้ สนับสนุนการก่อสร้ าง การดาเนินการว่าจ้ าง การจัดหา การประเมินผล และกระบวนการประมูลผู้รับเหมาด้ าน
ต่าง ๆ สาหรับขันตอนการก่
้
อสร้ าง การจัดหาวัตถุดุ ิบ อะไหล่ และวัตถุดิบอื่น ๆ ในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการประเมิน
ผู้จัด หา การจัด หายัง ช่ ว ยสนั บ สนุ น บริ ษั ท ในการหาทางเลื อ กส ารองส าหรั บ ผู้จัด หา และวัต ถุุดิ บ ต่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริ หารต้ นทุน
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3.3 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
ด้ วยความตระหนักถึงความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม คอนวูดจึงได้ ดาเนิน ธุรกิจด้ วยการ
ยึดมัน่ ในการเป็ นผู้ผลิตสินค้ าสะอาด หรื อ Green Product มาโดยตลอด โดยการนาความร้ อน น ้า และเศษตัด กลับเข้ าสู่
กระบวนการการผลิต ประกอบกับการใช้ เทคโนโลยีชัน้ นาจากประเทศสวิติเซอร์ แลนด์ ที่ใช้ วตั ถุุดิบที่ส่งผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ ทาให้ ชมุ ชนรอบคอนวูดมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่วมกันในอนาคต
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี บริษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล็อก จากัด
บริ ษั ท อิ น ทรี ซุ ป เปอร์ บ ล็ อ ก จ ากั ด เป็ นผู้ ผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค อนกรี ม วลเบาภายใต้ เครื่ อ งหมาย “อิ น ทรี ซุ ป เปอร์
บล๊ อก” โรงงานอินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก มีสามโรงงาน โรงงานหนึง่ และสองตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี และ
โรงงานสามตังอยู
้ ่ที่อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทังสองโรงงานนี
้
้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี มวลเบาแบบอบไอ
น ้า (Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ที่ผา่ นการรับรองระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทาให้
ผู้ใช้ เชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ า อีกทังคอนกรี
้
ตมวลเบาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ คณ
ุ ประโยชน์เหมาะสมในการก่อผนังอาคารได้
ทุกประเภท ทังอาคารแนวสู
้
ง-แนวราบ และอาคารขนาดใหญ่-เล็ก
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
อินทรี ซุปเปอร์ บล็อก ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้ าให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ได้ มงุ่ เน้ นการพัฒนาสินค้ าใน
กลุ่มสินค้ าที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น แผ่นผนังมวลเบาเสริ มเหล็กและเสาเอ็น -คานทับหลังคาสาเร็ จรู ป รวมถึงการให้ บริ การ
คาแนะนาในการออกแบบและติดตัง้ สินค้ าร่ วมกับทีมงานลูกค้ า เพื่อให้ มั่นใจว่าสินค้ าอิ นทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีเยี่ยม ทังในเรื
้ ่ องของรู ปแบบความสวยงาม ความสะดวกรวดเร็ วในการติดตัง้ ลด
การใช้ แรงงานในการก่อสร้ าง รวมถึงการออกแบบแผ่นผนังตามขนาดการใช้ งานจริ งเพื่อลดการเกิดขยะและฝุ่ นมลพิษใน
บริ เวณโครงการก่อสร้ าง เป็ นต้ น
2. การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ และการก่อสร้ างภายในประเทศเริ่ มมีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัว ซึ่งเป็ นผลมาจากการลงทุน
ของภาครัฐในโครงการก่อสร้ างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ส่งผลให้ ราคาอิฐมวลเบามีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังคงมีการ
จัดการภายในในการบริ หารต้ นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ พร้ อมบริ หารการขายโดยเพิ่มสัดส่วนการขาย
ในพื น้ ที่ ที่ มี ค วามได้ เปรี ย บทางด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ รั ก ษาฐานลู ก ค้ าโดยใช้ ช่ อ งทางการขายจากพั น ธมิ ต รที่ ดี จ าก
ปูนซีเมนต์ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมุง่ เน้ นการเพิ่มสัดส่วนการขายกลุม่ สินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่ม พร้ อมบริ การให้ คาปรึกษา รวมถึง
บริ การติดตังเพื
้ ่อหลีกเลีย่ งในเรื่ องการแข่งขันทางด้ านราคา และเพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดที่ต้องความสะดวก
ลดเวลา และเพิ่มผลิตภาพในการก่อสร้ าง รวมถึงการปรับปรุงผลกาไรให้ ดีขึ ้น ซึง่ ในปี นี ้สินค้ ามูลค่าเพิ่มในกลุม่ งานรัฐบาล
โครงการขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ เฟสสองยังคงเลือกใช้ แผ่นผนังเสริ มเหล็กสาเร็ จรู ปของอินทรี ซุปเปอร์
บล๊ อกอย่างต่อเนื่อง กลุม่ งานอาคารสูงและอาคารขนาดกลางสาหรับโครงการที่พกั อาศัยในเขตเมือง ที่ให้ ความไว้ วางใจ
ในการเลือกใช้ ทงในส่
ั ้ วนสินค้ า แผ่นผนังมวลเบาเสริ มเหล็ก พร้ อมบริ การติดตังเพื
้ ่อตอบโจทย์ ด้านการลดการใช้ แรงงาน
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และลดมลพิษ ฝุ่ น และขยะในโครงการ เช่น โครงการโรงพยาบาลผู้สงู อายุบางขุนเทียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการ
โรงพยาบาลบางโพ โครงการอาคารสักงานต่าง ๆ เป็ นต้ น
3. การจัดหาและการผลิต
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตได้ แก่ ทราย ซีเมนต์ ปูนขาว และสารกระจายฟองอากาศ โดยวัตถุดิบที่สาคัญเกือบทังหมด
้
ซึ่งได้ แก่ ทราย ซีเมนต์ และปูนขาวสามารถจัดหาได้ ในประเทศ ส่วนของสารกระจายฟองอากาศจะต้ องนาเข้ ามาจาก
ประเทศเยอรมัน และสาธารณรัฐเช็ก
การผลิต
โรงงานอินทรี ซุปเปอร์ บ ล๊ อก สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต มวลเบาแบบอบไอนา้ ที่ผ่านการรั บรองระบบบริ หาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 รวมกาลังการผลิตทังหมดจากสามโรงงาน
้
รวมปี ละประมาณ 7.2 ล้ านตาราง
เมตร ในปี นี ้ ทางทีมฝ่ ายผลิตได้ ปรับปรุ งกระบวนการผลิตแผ่นผนังมวลเบาเสริ มเหล็กให้ มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ ้น
3.1 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
ในด้ านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทได้ มีการจัดการให้ มีขนตอนการน
ั้
าวัตถุดิบกลับมาใช้ ใหม่ ทังกระบวนการใช้
้
ซ ้า
และการนากลับมาใช้ ใหม่ อีกทังมี
้ การนาวัตถุดิบทดแทนมาใช้ ซึ่งมีสดั ส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของวัตถุดิบที่ใช้ ในการ
ผลิตทังหมด
้
ทาให้ บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบารายเดียวในประเทศไทย ที่ได้ รับการรับรอง “ฉลากเขียว”
มูลนิธิสถาบันสิง่ แวดล้ อมไทย สาหรับผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อผนัง ที่ผา่ นเกณฑ์ตามข้ อกาหนด TGL-61-11
ในส่วนของน ้าจากกระบวนการผลิต จะผ่านการบาบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ และจากการดาเนินกิจการที่ผ่านมา
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายอย่างเคร่ งครัด อีกทังยั
้ งจัดกิจกรรมกับชุมชนรอบ ๆ โรงงานเพื่อให้ สามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืน
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด
บริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด เป็ นบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ บริ การด้ านการจัดการของเสียและการ
บริ การภาคอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ จะเป็ นผู้นาในธุรกิจด้ านสิ่งแวดล้ อมในประเทศไทย โดยสนับสนุน
และเป็ นพันธมิตรด้ านความยัง่ ยืน ส่งมอบความสบายใจและปกป้องชื่อเสียงให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การให้ บริ การ จึงได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์และกิจการบางส่วนของธุรกิจทาความสะอาดอุตสาหกรรมในปี 2559-2561
ทาให้ ปัจจุบนั บริ ษัทสามารถให้ บริ การครอบคลุมทังการบริ
้
การจัดการของเสีย และการทาความสะอาดภาคอุตสาหกรรม
แบบใช้ เคมี (Chemical Cleaning) และแบบใช้ เครื่ องจักร (Mechanical Cleaning) รองรั บความต้ องการของลูกค้ าใน
หลากหลายอุตสาหกรรม เป็ นผู้นาด้ านการจัดการของเสียและการบริ การภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
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1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
อินทรี อีโคไซเคิล ให้ บริ การจัดการของเสีย โดยมีพื ้นที่การให้ บริ การครอบคลุมทังประเทศ
้
และการบริ การภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะงานในกลุม่ อุตสาหกรรมสารวจ ขุดเจาะน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และโรงไฟฟ้ า ทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ
อินทรี อีโคไซเคิล มีโรงเตรี ยมเชื ้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน สองโรงงานตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสระบุรีและจังหวัดชลบุรี และบริ การ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง บริ ษัทได้ รับการรั บรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ระบบการ
จัด การสิ่ ง แวดล้ อ มมาตรฐาน ISO14001:2015 และระบบการจัด การอาชี ว อนามัย และ ความปลอดภัย มาตรฐาน
OHSAS18001:2007
บริการของอินทรี อีโคไซเคิล ประกอบด้ วย
1. บริ ก ารด้ า นการจัด การของเสีย : อิ น ทรี อี โคไซเคิ ล ให้ บ ริ ก ารด้ า นการจัด การกากอุต สาหกรรม ครอบคลุม
ภาคอุตสาหกรรมหลากหลาย ทังอุ
้ ตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ยานยนต์ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ า
อุปโภคบริ โภค โดยมีระบบการจัดการกากของเสียที่ครบวงจร เริ่ มตังแต่
้ การวิเคราะห์กากของเสียเพื่อเลือกวิธีการ
จัดการได้ อย่างเหมาะสม ไปจนถึงกระบวนการขนส่ง การปรับสภาพกากของเสีย และการกาจัดกากของเสียด้ วย
กระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์
2. บริ การภาคอุตสาหกรรม: อินทรี อีโคไซเคิล ให้ บริ การหลักเกี่ยวกับการทาความสะอาดอุตสาหกรรมและบริ การที่
เกี่ยวข้ อง โดยมีความเชี่ยวชาญในงานทาความสะอาดเครื่ องจักรอุปกรณ์ สาหรับกลุม่ อุตสาหกรรมสารวจ ขุด
เจาะน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และโรงไฟฟ้ า โดยสามารถให้ บริ การได้ ทงการท
ั้
าความ
สะอาดโดยใช้ เคมี (Chemical Cleaning) และใช้ เครื่ องจักรในการทาความสะอาด (Mechanical Cleaning) เช่น
การทาความสะอาดโดยใช้ เครื่ องฉีดน ้าแรงดันสูง (Ultra-High Pressure Water Jetting) การขจัดการปนเปื อ้ น
(Decontamination) การท าความสะอาดแทงค์ (Tank Cleaning) การเปลี่ ย นถ่ า ยแคทาลิ ส ท์ (Catalyst
Handling) เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การครอบคลุมตังแต่
้ การดาเนินงานทาความสะอาด ตลอดจน
จัดการของเสียที่เกิดขึ ้นจากการทาความสะอาดได้ อย่างถูกต้ องและยัง่ ยืน
2. การตลาดและการแข่ งขัน
สาหรั บ บริ ก ารด้ า นการจัด การของเสีย ลูก ค้ า ของอิ น ทรี อี โคไซเคิ ล เป็ นผู้ป ระกอบกิ จ การอุต สาหกรรมชัน้ น า เช่ น
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เหล็ก สินค้ าอุปโภคบริ โภค และอื่น ๆ ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล่านัน้ ในฐานะผู้
ก่อกาเนิดของเสียได้ ไว้ วางใจให้ อินทรี อีโคไซเคิล เป็ นผู้ให้ บริ การจัดการของเสียอย่างยัง่ ยืนด้ วยกระบวนการที่ปลอดภัย
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมเป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ า และถูกต้ องตามกฎหมาย เป้าหมายของบริ ษัทคือการสร้ าง
ความแตกต่างให้ กบั ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสิง่ แวดล้ อมในส่วนของการแข่งขันทางการตลาด กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัท ส่วน
ใหญ่เป็ นลูกค้ าที่ใส่ใจและให้ ความสาคัญกับการจัดการของเสียอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และลดการฝั งกลบ ดังนัน้
อินทรี อีโคไซเคิล จึงเป็ นพันธมิตรกับลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อส่งมอบ “ความสบายใจ” และความไว้ วางใจในด้ านการ
จัดการสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนการปกป้องชื่อเสียงของลูกค้ า
ลูก ค้ า หลัก ในกลุ่ม บริ ก ารภาคอุต สาหกรรม ได้ แ ก่ กลุ่ม อุต สาหกรรมสารวจ และขุด เจาะน า้ มัน และก๊ า ซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และโรงไฟฟ้ า ซึ่งใช้ บริ การทาความสะอาดเครื่ องจักรและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ตลอดอายุการดาเนินงาน
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ตังแต่
้ ช่วงติดตังก่
้ อนดาเนินการ ซ่อมแซมระหว่างดาเนินการ จนถึงช่วงรื อ้ ถอนเมื่อเลิกดาเนินการ โดยเป้าหมายของบริษัท
คือ การเป็ นผู้นาด้ านการให้ บริ การภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถให้ บริ การได้ อย่างหลากหลายครอบคลุมด้ วยทีมงานที่มี
ความชานาญและประสบการณ์ ภายใต้ การดาเนินงานตามมาตรฐานด้ านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม รวมทังการ
้
จัดการของเสียที่เกิดขึ ้นจากการทาความสะอาดอย่างยัง่ ยืนและถูกต้ องตามกฎหมาย
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมัน่ ในการปรับปรุ งกระบวนการจัดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแนวทางระบบมาตรฐานการ
จัดการด้ านคุณภาพ ด้ านสิง่ แวดล้ อม และด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้ รับรางวัลต่าง ๆ ในปี 2562 เพื่อเป็ น
เครื่ องยืนยันมาตรฐานการดาเนินกิ จการอย่างมืออาชี พ โดยโรงเตรี ยมเชื อ้ เพลิงทดแทน จังหวัดสระบุรี ได้ รับรางวัล
โครงการยกระดับผู้ประกอบการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมระดับสูงสุด คือ ระดับเหรี ยญทอง พลัส และจังหวัด
ชลบุรี ได้ รับรางวัล ระดับเหรี ยญทอง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.1 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
อินทรี อีโคไซเคิล ดาเนินงานตามแนวทางที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมและควบคุมการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมโดยผ่านการตรวจประเมินและรั บรองรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture) แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิ จที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม จนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์ กร นอกจากนี ้ ทัง้ สองโรงเตรี ยมเชื อ้ เพลิงยังได้ รับรางวัล CSR-DIW Continuous แสดงให้ เห็นถึงความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารพัฒ นาชุม ชนและสร้ างจิ ต สานึก ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและใส่ใ จต่ อ
สิง่ แวดล้ อม รวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีการบริ หารจัดการขยะอย่างถูกต้ อง ลดผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทมีความตระหนักว่าความรับผิดชอบของบริ ษัท นอกเหนือจากการจัดการของเสียให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการแล้ ว ยัง
รวมถึงการปกป้องชื่อเสียงของลูกค้ าด้ วย โดยในปี นี ้บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาไปสู่การเป็ นอุตสาหกรรมสีเขีย ว
ระดับ 5 ซึง่ เป็ นระดับสูงสุด
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี บริษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด
บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด เป็ นบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง ก่อตัง้ เมื่อปี 2556 โดยให้ บริ การครบวงจร
ทางด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลแก่ ก ลุ่ม บริ ษั ท ปูน ซี เ มนต์ น ครหลวง ทัง้ ภายในประเทศรวมถึง
ต่างประเทศ อาทิ บริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ บริ ษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด บริ ษัท สยาม ซิตี ้
ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด, และบริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ปั จจุบนั บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด ได้ กลายเป็ นสานักงานระดับภูมิภาคที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจและให้ บริ การเสมือน
เป็ นคูค่ ิดให้ กบั บริ ษัทต่าง ๆ ของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทังหมดทั
้
งในและนอกประเทศ
้
รวมถึงคูค่ ้ าในการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้ างพื ้นฐานและความปลอดภัยทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบและพัฒนา
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ใช้ ในองค์กร และการนาการวิเคราะห์ฐานข้ อมูล เพื่อการตัดสินใจอย่างแม่นยา และการปรับปรุงประสิทธิภาพ การทางาน
ผ่านระบบการทางานอัตโนมัติ เพื่อทาให้ กลุม่ บริ ษัทสามารถสร้ างความแตกต่างในด้ านการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ เกิด
ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในกลุม่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง
2. การตลาดและการแข่ งขัน
บริ ษัทมุ่งเน้ นการเป็ นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและไว้ วางใจในการให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมต่อการดาเนิน
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัท รวมถึงเชื่อมต่อกับลูกค้ าและคู่ค้าเข้ าด้ วยกันแบบเรี ยลไทม์ ความมุ่งหวังของบริ ษั ทคือการเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางาน รวมไปถึงสร้ างความแตกต่างและความได้ เปรี ยบในการแข่งขันให้ กบั กลุม่ บริ ษัท
ในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ด้ วยแนวทางต่อไปนี ้
• เป็ นเลิศ ในการให้ บ ริ ก ารด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศดูแ ลและให้ บ ริ ก ารทางด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างครบวงจร ด้ วยคุณภาพและมาตรฐานที่สงู
• สร้ างองค์กรอัจฉริ ยะที่มีการขับเคลื่อนจากภายในด้ วยการนาระบบที่เป็ นการเชื่อมต่อถึงกันทังหมดตั
้
งแต่
้ ต้นทาง
ถึงปลายทางมาให้ บริ การ เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีที่สดุ และเสริ มสร้ างประสิทธิภาพให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
• เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บริ ษัทจะเสริ มสร้ างพลังจากทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ
กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในการเป็ นผู้นาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ วยกระบวนการทางานที่ดีที่สดุ เพื่อ
การพัฒนาในอนาคตอย่างยัง่ ยืน
• เป็ นศูนย์กลางระดับภูมิภาคทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษัทได้ ทาการปรับตัวและเสริ มสร้ างศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
• เป็ นที่ปรึ กษาด้ านเทคโนโลยี เข้ าใจอย่างลึกซึ ้งถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้
งานเพื่อให้ เหมาสมกันมากที่สดุ กับบริ ษัทในกลุม่ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อช่วยเพิ่มความ สามารถทางการแข่งขันและ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด ได้ ทาการคัดเลือกระบบ ซึ่งหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ โดยระบบที่จะ
นามาออกแบบและพัฒนาใช้ งานในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทังหมดนั
้
น้ ต้ องสามารถตอบโจทย์ของความต้ องการ
ในอนาคตและรองรับเทคโนโลยี ต่าง ๆ ได้ บริ ษัทได้ ทาการออกแบบและพัฒนาระบบโดยบุคลากรส่วนใหญ่ของบริ ษัท
ร่ วมกับบริ ษัทคู่ค้าที่เป็ นเจ้ าของระบบและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ นนั ้ ๆ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทังหมดได้
้
ทาการติด
ตังอยู
้ ใ่ นระบบปฏิบตั ิการคลาวด์ทงที
ั ้ ่เป็ นของส่วนตัวและส่วนรวม
3.1 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
การให้ บริ การของบริษัทไม่ได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จากัด
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จากัด ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2560 ปั จจุบนั เป็ นองค์กรการค้ าชันน
้ าในภูมิภาค บริ ษัททา
การค้ าและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับปูนซีเมนต์และเชื ้อเพลิงแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และภูมิภาค
อื่น ๆ ตามความต้ องการของตลาด เป้าหมายหลักของบริ ษัทคือ ความมุง่ มัน่ ที่จะสนับสนุนธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงทังในและต่
้
างประเทศ โดยการขนส่งวัตถุดิบทางทะเลไม่ว่าจะเป็ นสินค้ านาเข้ าหรื อส่งออก ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทได้ เพิ่มการสร้ างรากฐานอันมัน่ คงทางธุรกิจกับผู้ขาย และลูกค้ าในภูมิภาค
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษั ท ยัง คงให้ ค วามสาคัญ กับ การตอบสนองความต้ องการของลูก ค้ าและเพิ่ มประสิท ธิ ภาพการส่ง ออกของบริ ษั ท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) เป็ นอันดับแรก บริ ษัทยังคงดาเนินธุรกิจซึง่ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ปูนซีเมนต์
เชื ้อเพลิง และจัดหาเรื อเพื่อการขนส่งทางทะเล เพื่อเพิ่มฐานธุรกิจที่มนั่ คง ในปี 2562 บริ ษัทขยายฐานลูกค้ าและโรงงาน
ผู้ผลิต รวมถึงเปิ ดช่องทางการค้ ากับ บุคคลภายนอกมากขึ ้น
2. การตลาดและการแข่ งขัน
ในทุก ๆ ปี บริ ษัทพบกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนามาด้ วยความท้ าทายและโอกาส ซึ่งเป็ นกุญแจสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทเข้ าใจ
และปรับตัวได้ อย่างรวดเร็ ว ขณะที่บริ ษัทรอบข้ างในภูมิภาคมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ความ
ท้ าทายและโอกาสที่เข้ ามานันถู
้ กผลักดันด้ วยปั ญหาด้ านภูมิศาสตร์ การเมือง อาทิ สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กา
และประเทศจี น สถานการณ์ ตึ ง เครี ย ดที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึน้ ในภูมิ ภาคตะวัน ออกกลาง ความผั น ผวนของอัต ราการ
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ทังหมดนี
้
้ ร่ วมสร้ างให้ เกิดความผกผันขึ ้นในภูมิภาคโดยรอบ การปรับตัวของธุรกิจจึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะบริ ษัทต้ องเดินผ่านเส้ นทางที่เต็มไปด้ วยการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีการขยาย
ธุรกิจในวงกว้ างเพื่อไม่ให้ พบความเสีย่ งมากมายที่อาจเกิดขึ ้นจากบางประเทศหรื อบางปั จจัย
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
รู ปแบบการค้ าของบริ ษัทด้ านการซื ้อและการขายของบริ ษัทนัน้ ผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานใน
ภูมิภาค การเลือกคูค่ ้ าที่มีความน่าเชื่อถือ จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นในภาวะที่บริ ษัทจาต้ องประสบกับความผันผวนของธุรกิจตามที่
กล่าวไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อลดความเสี่ยงและดาเนินตามนโยบายของบริ ษัทอย่างเข้ มงวด ปลายทางของธุรกิจส่งออกจึงมี
การกระจายตัวในวงกว้ าง รวมถึงเครื อข่ายของผู้ให้ บริ การและผู้ขายก็มีการขยายตัวมากขึ ้นเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั น้ ในปี นี ้
บริ ษัทมุ่งเน้ นการค้ าวัตถุดิบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เช่ น ตะกรันเตาถลุงเหล็ก (GBFS) เถ้ าลอย (FLY ASH) และวัตถุ
เหลือใช้ อื่น ๆ
3.1 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
-ไม่มี4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวงในภูมิภาค
บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด
หลังจากควบรวมกิจการกับบริ ษัท ซีเม็กซีเมนต์ บังกลาเทศ จากัด ในเดือนกรกฎาคม 2559 ก็ได้ มีการจัดตังบริ
้ ษัท สยาม
ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด (SCCBD) ขึ ้นในฐานะบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดยมีโรงงานบดปูนซีเมนต์
ที่มีกาลังการผลิตขนาด 0.5 ล้ านตันต่อปี
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ผสม (Portland Composite Cement - PCC) เป็ นผลิตภัณฑ์ หลักของบริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์
(บังกลาเทศ) จากัด โดยมีสดั ส่วนยอดขายเฉลี่ยถึงร้ อยละ 95 ของยอดขายทังหมดต่
้
อปี ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ผสมใช้ วตั ุ
ดิบที่เป็ นผงตะกรันจากเตาหลอม หินปูน และวัสดุจาพวกปอซโซลาน เช่น เถ้ าลอย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งในระยะยาว
และลดสัดส่วนการผสมของปูนเม็ดลง เพื่อลดต้ นทุนการผลิต รวมทังยั
้ งลดการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ ้น
จากกระบวนการผลิตด้ วย การใช้ ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ที่มีส่วนผสมของปูนเม็ดในอัตราที่สูง (ประมาณร้ อยละ 95)
ส่วนมากจะจากัดอยูเ่ ฉพาะในโครงการของรัฐบาลและโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ
บริ ษั ท ได้ พ ยายามที่ จ ะส่ง ออกปูน ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ พ อซโซลานิ ก (Portland Pozzolanic Cement-PPC) ไปยัง ภาค
ตะวันออกของอินเดีย ในการนี ้ บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตในการส่งออกจากสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศ
อินเดีย (Bureau of Indian Standards-BIS) และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่จาเป็ น จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องของ
รัฐบาลบังกลาเทศ (Government of Bangladesh-GoB)
2. การตลาดและการแข่ งขัน
ปี 2562 เป็ นปี ที่บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด ได้ ยกระดับของธุรกิจขึ ้นไปอีกขัน้ ในด้ านปริ มาณยอดขาย
และการทาให้ ปนู อินทรี เป็ นสินค้ าระดับพรี เมี่ยม ในขณะที่บริ ษัทมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถใช้ กาลังการผลิตที่มีอยูใ่ ห้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด ด้ วยการสร้ างยอดขายที่สงู ขึ ้น แต่บริ ษัทยังคงต้ องปรับโครงสร้ างของสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ ประเภท
ต่าง ๆ เพื่อสร้ างให้ เกิดผลกาไรที่ดีขึ ้น ผลของการดาเนินการนี ้ทาให้ ภาคการขายของบริ ษัทเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์ด้วย บริ ษัทยังคงยึดถื อแนวทางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ปนู ซีเมนต์ที่มีคณ
ุ ภาพดีเยี่ยมให้ กบั ตลาดบังกลาเทศ ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนสาคัญในการช่วยเสริ ม สร้ างภาพลักษณ์ที่
ดีให้ กับตราสินค้ า โครงการต่าง ๆ ที่มีแนวคิดที่ สร้ างสรรค์ และช่วยเสริ มสร้ างความจงรั กภักดีต่อ ตราสินค้ าในตลาดที่
ดาเนินการผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย ของคู่ค้า รวมทัง้ งานกิ จกรรมทางด้ านการตลาดกับกลุ่ม ที่มีอิ ทธิ พลต่ อ การ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ เช่น วิศวกรและช่างปูน ที่มีการดาเนินการอย่างมุง่ เน้ นและเฉพาะเจาะจงไปที่กลุม่ เป้าหมายได้ ช่วย
เสริ มสร้ างให้ อินทรี เป็ นตราผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและดีเยี่ยมในตลาดปูนซีเมนต์ของบังกลาเทศ
การขยายกาลังการผลิตในช่วงปลายปี 2561 และตลอดปี 2562 ของคูแ่ ข่งที่สาคัญหลายราย ตลอดจนการเข้ ามาในตลาด
ของผู้ผลิตรายใหม่ Bengal Cement ได้ ทาให้ การแข่งขันในตลาดทวีความเข้ มข้ นมากขึ ้นไปถึงระดับที่สงู มาก ซึง่ มีผลทาให้
ราคาปูนซีเมนต์ในตลาดทรุ ดต่าลง บีบคันให้
้ ผลต่างกาไรของผู้ผลิตเหลือเพียงเล็กน้ อย ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่หลายราย
ซึง่ เป็ นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจในเครื อข่ายมากมายได้ สร้ างความกดดันในการแข่งขันอย่างรุ นแรงอยูต่ ลอดเวลากับคู่แข่งที่
เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ ด้ วยความได้ เปรี ยบของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่า จึงทาให้ สว่ นแบ่งทางการตลาดของบริ ษัทข้ ามชาติ
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ต่าง ๆ ลดลงเหลือเพียงไม่ถึงร้ อยละ 20 ในปั จจุบนั ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่สบิ อันดับแรกในบังกลาเทศเป็ นบริ ษัทท้ องถิ่น
เจ็ดราย และอีกสามรายเป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของบังกลาเทศมีขนาดประมาณ 34 ล้ านตันต่อปี โดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ
10 ต่อปี ในช่วงสิบปี ที่ผ่า นมามีค่าเฉลี่ยกาใช้ ปูนซีเมนต์อยู่ที่ประมาณ 200 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่ายังต่ามากเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ านในแถบเอเชียใต้ แสดงให้ เห็นถึงโอกาสในการเติบโตได้ ในอนาคตว่าประเทศนี ้ ยังแสดง
ให้ เห็นถึงความก้ าวหน้ าอย่างมากมายของโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น สะพาน Padma รถไฟในเขต
เมืองหลวง และทางด่วนยกระดับ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในลูกค้ าของอินทรี ซีเมนต์ บังกลาเทศ บริ ษัทได้ วางแผนที่จะมีสว่ นร่วมในการ
เจริ ญเติบโตครัง้ สาคัญนี ้ ด้ วยการขยายกาลังการผลิตจาก 0.5 ล้ านตัน เป็ น 1.3 ล้ านตันต่อปี ภายในปี 2563
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
โรงงานขนาด 13 เอเคอร์ ของอินทรี ซีเมนต์ บังกลาเทศ ที่ตงอยู
ั ้ ่ Narayanganj ซึง่ ห่างไปทางใต้ ของกรุงดากา 34 กิโลเมตร
ใช้ วตั ถุดิบทังหมดยกเว้
้
นเถ้ าลอย (PFA) ที่ดาเนินการจัดหาผ่านทางบริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จากัด โดยสาหรับ
เถ้ าลอยได้ จดั หามาจากประเทศอินเดีย สินค้ าที่ผลิตได้ จะถูกจัดส่งไปยังให้ ลกู ค้ าโดยทางถนนและทางน ้าในสัดส่วนร้ อยละ
73 และร้ อยละ 27 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากการปรับขึ ้นของราคาปูนเม็ดและวัตถุดิบอื่น ๆ อินทรี ซีเมนต์ บังกลาเทศจึง
ได้ ริเริ่ มนาแนวคิดทางด้ านการจัดซื ้อจัดหาที่ชาญฉลาดมาดาเนินการ เพื่อพัฒนาแหล่งวัตถุดิบที่มีความสาคัญใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับความเชี่ยวชาญในการสรรหาเพื่อให้ ได้ วตั ถุดุ ิบที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่สามารถแข่งขันได้ ของทางบริษัท
สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จากัด
3.1
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด ให้ ความเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทยและนโยบายของ
บริ ษัททางด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขอนามัย และความปลอดภัย โดยยึดมัน่ ในเงื่อนไขของการทาให้ เกิดอันตรายต่อคนและ
สิง่ แวดล้ อมต้ องเป็ นศูนย์ และดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ให้ เกิดขึ ้นภายในชุมชน
บริ ษัทได้ สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีให้ เกิดกับชุมชนผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น การจัดค่ายสาธารณสุขและแจก
ยาให้ กบั ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย และการอานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ผลิตน ้าดื่มสะอาดให้ กบั ชุมชน
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด
บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด เป็ นบริ ษั ทปูนซีเมนต์ชนน
ั ้ าของศรี ลงกาและเป็ นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ตรา Santha ซึ่ง
นาไปใช้ ในการก่อสร้ างบ้ านพักที่อยู่อาศัยกว่าหนึ่งในสามของประเทศ และมีสว่ นแบ่งทางการตลาดมากที่ สดุ คือ ร้ อยละ
33 หรื อประมาณร้ อยละ 75 จากรายได้ ของบริ ษัททังหมด
้
ซึ่งได้ มาจากตลาดค้ าปลีก โดยปี 2562 ตลาดปูนถุงได้ ถดถอย
ลงไปมากกว่าร้ อยละ 1.3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากความต้ องการใช้ ที่ลดลง ซึง่ เป็ นผลกระทบ
มาจากฤดูฝนที่ ไม่เ ป็ นไปตามฤดูก าลและมี ป ริ ม าณฝนมากเกิ น ความคาดหมาย อุบัติ ภัย ฉุก เฉิ น ระดับ ชาติ รวมทัง้
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จและการเมืองที่ ไม่แน่นอนของประเทศ ทาให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบต่อความต้ องการใช้
ปูนซีเมนต์ ให้ ลดต่าลง ในขณะที่ตลาดปูนผงในปี 2562 ได้ ลดลงร้ อยละ 8.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ ว ซึ่งเป็ นไปใน
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แนวทางเดียวกันกับความล่าช้ าที่เกิดขึ ้นกับโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของตลาดศรี ลงั กา ในส่วนของธุรกิจการค้ า
ระหว่างปูนอินทรี กับลูกค้ าที่เป็ นผู้ประกอบการ ยังคงมีผลประกอบการที่ดีกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม ซึ่งยังประสบ
ความสาเร็ จในการทายอดขายเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องกับลูกค้ าโดยเฉพาะที่เป็ นรายหลัก ด้ วยการเสริ มสร้ างคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การให้ ดียิ่งขึ ้น
ยอดขายปูนซีเมนต์โดยรวมของอินทรี ซีเมนต์ ลังกา ถดถอยลงไปประมาณร้ อยละ 9 ในปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ ว
โดยรวมแล้ วตลาดปูนซีเมนต์ทงหมดของศรี
ั้
ลงั กาคาดว่าจะมีการเจริ ญเติบโตอยู่ที่เพียงร้ อยละ 5 ในขณะที่ทางบริ ษัท
คาดหวังให้ ยอดขายมีปริ มาณการขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 10 ในปี 2563 อินทรี ซีเมนต์ ลังกา มีผลกาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนภาษี เงินได้ ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าใช้ จ่ายทางการเงิน ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ดีขึ ้นมาร้ อยละ 14 ใน
ปี 2562 อยูท่ ี่ 3.5 พันล้ านรูปีศรี ลงั กาเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
ในปี 2562 ธุรกิจของอินทรี อีโคไซเคิล ลังกา มุ่งเน้ นไปที่กลยุทธ์ ในการเป็ นผู้ให้ บริ การครบวงจรที่สามารถสนองตอบทุก
ความต้ องการ รวมทังการบริ
้
หารจัดการกากของเสียแบบไม่ใช้ เตาเผา และการจัดเตรี ยมสถานที่สาหรับดาเนินการกู้คืน
วัสดุที่ยงั มีคณ
ุ ค่าต่าง ๆ ที่ปะปนมากับกากของเสียของลูกค้ า อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา ได้ ร่วมมือกับบริ ษัทข้ ามชาติชนั ้ นา
แห่งหนึ่ง เพื่อจัดตังหน่
้ วยงานและสถานที่เพื่อใช้ ในการกู้คืนทรัพยากร จากกากของเสียแห่งแรกของประเทศเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด ตามหลักการทางธุรกิจของการจัดการเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ผลิตปูนซีเมนต์ได้ 3.5 ล้ านตันต่อปี บริ ษัทได้ ปรับขยายกาลังการผลิตเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ ด้ วยการสร้ างโรงบด
ปูนซีเมนต์แห่งใหม่ที่มีกาลังการผลิตขนาด 0.4 ล้ านตันต่อปี ขึ ้นที่ Galle และได้ จดั สร้ างหน่วยผลิตอินทรี คอนกรี ตสาเร็ จรูป
ขึ ้นที่เขต Peliyagoda ด้ วย นอกจากนี ้ อิ้ นทรี ซีเมนต์ ลังกา ยังมีสถานีคลังสินค้ าเพื่อรองรับปูนซีเมนต์นาเข้ าขนาดความจุุ
800,000 เมตริ กตันต่อปี ที่ กรุงโคลัมโบอีกด้ วย
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
อินทรี ซีเมนต์ ลังกา มีความพยายามอย่างต่อเนื่ องในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมผ่านกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้ นไปที่
กระบวนการดาเนินงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และการใช้ เทคโนโลยีที่มีความก้ าวหน้ าร่วมกับความเชี่ยวชาญที่มีอยูใ่ นการ
ลดปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากขันตอนต่
้
าง ๆ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัท ซึ่งได้ เริ่ มส่งผลที่น่า
พึงพอใจขึ ้นมาแล้ ว
บริ ษัทยังคงให้ การสนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการใช้ งานกลุม่ ผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ผสมที่มีคณ
ุ ภาพชันเยี
้ ่ยม ซึง่ ต้ องให้ ความ
ใส่ใจต่อเงื่อนไขของตลาดที่กาลังเปลี่ยนไป ตลอดจนความมุ่งหวังที่ จะปรับปรุ งให้ ผลิตภัณฑ์ของอินทรี ซีเมนต์ ลังกา มี
ความยัง่ ยืนและลดร่ องรอยที่จะทาให้ เกิ ดผลกระทบขึ ้นในอนาคต เราเป็ นผู้นาของปูนซีเมนต์ผสมที่่มีตะกรันเหล็กเป็ นตัว
แปรในส่วนผสมหลายรูู ปแบบ ซึ่งถื อเป็ นสุดยอดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจยั นานหลายปี ที่รวมเอาความเชี่ยวชาญ
ของท้ อ งถิ่ น กับ ความก้ าวหน้ า ของเทคโนโลยี ร ะดับ โลก เพื่ อ พัฒ นาให้ เกิ ดผลิต ภัณ ฑ์ ปูน ซีเมนต์ สีเ ขีย วที่ เ ป็ นมิ ตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม กลุ่มของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสมแบบใหม่นี ้ผลิตขึ ้นมาจากผลิตภัณฑ์ร่วมที่ เกิดขึ ้นจากกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม และได้ ถกู ออกแบบให้ ช่วยส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศสาหรับการก่อสร้ างที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดขึน้ ทัว่ ประเทศ ปูนซีเมนต์ผสมตะกรันเหล็กประเภทต่าง ๆ ถูกผลิตขึ ้นมาให้ เหมาะสาหรับงาน
ก่อสร้ างในพืน้ ที่ทุรกันดารตามแนวชายฝั่ งทะเล ถนนแพ และงานฐานราก รวมทั ง้ งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เพื่อ
เสริ มสร้ างให้ เกิดความคงทน และได้ รับผลงานที่ยงั่ ยืนจากงานก่อสร้ างต่าง ๆ
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2. การตลาดและการแข่ งขัน
อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ประสบความสาเร็ จในการโน้ มน้ าวให้ มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานภายในประเทศ เพื่อให้ สามารถปรับ
เพิ่มราคาขายได้ อีกร้ อยละ 5 สาหรับผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ ผสมของบริ ษัท
ในธุรกิจปูนซีเมนต์ บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด และบริ ษัท โตเกียว ซีเมนต์ จากัด ยังคงมีสว่ นแบ่งทางการตลาด
อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 65 ในขณะที่ Ultratech Singha Cement (Penna Cement India) และผู้นาเข้ าปูนซีเมนต์ถุงราย
อื่น ๆ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดรวมกันร้ อยละ 35 ในส่วนที่เหลือ ทาให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่มีการแข่งขันสูงมากในตลาด
ปูนซีเมนต์ของศรี ลงั กา ยิ่งไปกว่านัน้ ปูนซีเมนต์ถงุ นาเข้ าที่มีคณ
ุ ภาพต่าและราคาถูก ยังได้ ทาลายและกินตลาดในส่วนของ
ปูนซีเมนต์ระดับพรี เมียมด้ วย ดังนัน้ อินทรี ซีเมนต์ ลังกา จึงมีแผนงานที่จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ
33 เป็ นร้ อยละ 36 ให้ ได้ ภายในปี 2563
การรุ กตลาดเข้ าไปในธุรกิจคอนกรีตสาเร็จรูป
การรุ กเข้ าไปในตลาดคอนกรี ตชนิดพิเศษโดยผ่ านทางธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษัท ด้ วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์
คอนกรี ตที่สามารถควบคุมอุณภูมิได้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเหมาะสาหรับงานเสาเข็ม งานเสาโครงสร้ าง รวมทังการเสาะแสวงหา
้
โครงการก่อสร้ างต่าง ๆ ที่อยู่ในพืน้ ที่ของหน่วยผลิตที่สามารถให้ บริ การได้ ช่วยให้ หน่วยผลิตที่ตั ง้ ขึน้ มาใหม่ประสบ
ความสาเร็ จในการทายอดผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จได้ ปริ มาณมากถึง 46,000 ลูกบาศ์กเมตร
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
ในส่วนของห่วงโซ่อปุ ทานและการจัดส่ง ยังคงมุง่ เน้ นไปที่การปฏิบตั ิงานที่มีความคล่องตัวและรวมเร็ ว บริ ษัทได้ จดั ตังศู
้ นย์
การจัดส่งเร่งด่วน (Express Logistics Centers - ELC) อีกสามแห่งในปี นี ้ที่ Kadawatha Piliyandala และ Nuwara Eliya
เพื่อเชื่อมต่อพื ้นที่บริ เวณส่วนกลางกับเครื อข่ายทางหลวงของจังหวัดทางภาคตะวันตกของศรี ลงั กา ด้ วยบริ การของศูนย์
การจัดส่งเร่ งด่วนนี ้ อินทรี ซีเมนต์ ลังกา มุ่งหวังที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ของบริ ษัทให้ ไปใกล้ กบั ตลาดปลายทาง
ของลูกค้ ามากที่สดุ และลดรอบของเวลาการจัดส่งให้ น้อยที่สดุ เพื่อให้ ตวั แทนจาหน่ายและลูกค้ าของเราปรับปรุ งการ
กระจายสินค้ าให้ ไปถึงผู้ใช้ ได้ ดีขึ ้น
กองเรื อขนส่งได้ ถกู ปรับปรุ งให้ มีเรื อที่มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น มีการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการติดตามเรื อที่อยู่ใน
เส้ นทางเดินเรื อเพื่อให้ มนั่ ใจในประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนีย้ ังมีการปรั บปรุ งระบบการขนส่งระหว่ างเรื อสู่เรื อที่ใช้ ในการจัดส่งปูนเม็ ดจาก Trincomalee ไปยังโรงงาน
ปูนซีเมนต์ Ruhunu ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อลดความจาเป็ นในการขนส่งทางถนน ในการนี ้ได้ มีการเปิ ดใช้ งานท่า
ทอดสมอนอกชายฝั่ ง Galle เพื่อดาเนินการขนส่งสินค้ าระหว่างเรื อใหญ่กบั เรื อโป๊ ะ เป็ นที่คาดหมายว่าความพยายามใน
การปรับปรุงการทางานทังหมดนี
้
้จะช่วยลดค่าใช้ จ่ายโดยรวมของอินทรซีเมนต์ ลังกา ได้ อย่างมีนยั สาคัญ ตลอดจนช่วยลด
การปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ในระยะที่สองที่กาหนดไว้ ในอนาคต ในขณะเดียวกันยังลดอุบตั ิเหตุบุ นท้ องถนน
อีกด้ วย
3.1
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากการะบวนการผลิต
ด้ วยธรรมชาติทางธุรกิจของอินทรี ซีเมนต์ ลังกา ที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ จะมี
ผลกระทบกับการดาเนินงานของบริ ษัท ลูกค้ าและระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่ งในทางกลับกันจะมีผลต่อ
ความสามารถในการทางานตามแผนกลยุทธที่วางไว้ และในท้ ายที่สดุ จะกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท
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ในปั จจุบนั นี ้ อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ได้ ร่วมกับกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่ร่วมดาเนินงานเพื่อร่ วมกันกาหนดเป้าหมาย
ของการลดการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และรู ปแบบการดาเนินการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมให้ น้อย
ที่สดุ
การดาเนินธุรกิจของอินทรี ซีเมนต์ ลังกา ต้ องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศจึงถูกู มองว่ามีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งในทางกลับกันจะมีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานโดยรวมและ
ความสามารถในการทากาไร เช่น มาตรการที่มีประสิทธิ ภาพต่าง ๆ ได้ ถูกนามาปฏิบตั ิด้วยการกาหนดให้ มีคณะทางาน
เรื่ อ งสิ่ง แวดล้ อ มที่ เป็ นมือ อาชี พมาดููแลโรงงานผลิต ที่ตงั ้ อยู่ในแต่ละพื น้ ที่ โดยท าการตรวจสอบและรายงานผลการ
ด าเนิ น งานเปรี ยบเที ย บกับ ตัวชี ว้ ัดหลัก ๆ ทางด้ า นสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ ยัง ต้ อ งมีก ารขอใบอนุญาตเพิ่ มเติ มจาก
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น สถาบัน ป้ องกัน สิ่ ง แวดล้ อมทาง ทะเล (Marine Environment Protection Authority - MEPA)
องค์กรวิจยั ด้ านการก่อสร้ างแห่งชาติ (National Building Research Organization - NBRO) และอีกสองถึงสามหน่วยงาน
ก่อนทีจ่ ะเริ่ มขบวนการทางานของโรงงานปูนอินทรี ทกุ แห่ง
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด
หลังจากการก่อตังบริ
้ ษัทฯ ปี 2537 บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด ได้ กลายเป็ นหนึง่ ในบริ ษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์
และบริ หารจัดการกากของเสียชันน
้ าในภาคใต้ ของเวียดนาม บริ ษัทมีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างมากที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
ได้ ถกู นามาใช้ ในงานก่อสร้ างอาคารและงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นหลายโครงการเช่นเดียวกับโครงการ
พัฒนาบ้ านพักอาศัยและอาคารด้ านพานิชย์ กรรมอีกนับไม่ถ้วนในทั่วทังภาคใต้
้
ของเวียดนาม ช่วยให้ เกิ ดการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดล้ อมของประเทศ
อินทรี ซีเมนต์ เวียดนาม มีพนักงานกว่า 1,100 คน โดยทางานกระจายอยู่ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ห้าแห่ง โดยมีกาลังการ
ผลิตปูนซีเมนต์รวมทังสิ
้ ้น 6.1 ล้ านตัน สามารถตอบสนองความต้ องการได้ เกือบร้ อ ยละ 9 ของตลาดปูนซีเมนต์ทงหมดใน
ั้
เวียดนามที่คาดว่ามีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้น 70 ล้ านตันต่อปี
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผลิตภัณฑ์ และบริการดัง้ เดิมของบริษัท
• ปูนซีเมนต์ อินทรี (INSEE Cement)
บริ ษัทจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปนู อินทรี ซีเมนต์หลากหลายชนิด ซึง่ รวมทังปู
้ นซีเมนต์ที่ใช้ สาหรับงานบ้ านพักอาศัย
ทัว่ ไป สาหรับงานอุตสาหกรรม และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้ วย ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงและบริ การที่ใส่
ใจทาให้ อินทรี ซเี มนต์เวียดนามมีความภาคภูมใิ จและทาให้ ลกู ค้ าของบริ ษัท มีความมัน่ ใจในการเลือกพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ถู่ กต้ อง
สาหรับตลาดอุตสาหกรรม บริ ษัทได้ นาเสนอการตอบสนองทุกความต้ องการด้ วยผลิ ตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ประเภท
ต่าง ๆ เช่น การหล่อสาเร็ จรู ป การใช้ งานคอนกรี ตประเภทต่าง ๆ และในบางโครงการสาธารณูปโภคที่ มีความ
ต้ องการพิเศษเฉพาะกิจ
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ในปี 2562 อินทรี ซีเมนต์ เวียดนาม ได้ ขยายตัวไปในตลาดปูนซีเมนต์ ถุงในหลายภูมิภาคโดยได้ จดั จาหน่าย
ปูนซีเมนต์ถงุ ไปยังตลาดทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ บริ ษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทจึงได้ ออกผลิตภัณฑ์ลาวิลล่า เอ็กซ์ตร้ า (LavillaXtra) โดยเป็ นปูนซีเมนต์คอมโพสิต
(CC40) รุ่นแรก
• อินทรี อีโคไซเคิล (INSEE Ecocycle)
บริ ษัทได้ ให้ บริ การและความมัน่ ใจกับลูกค้ า มากว่า 15 ปี ด้ วยการนาเสนอนวัตกรรมการบริ การ เพื่อตอบสนอง
ทุกความต้ องการของลูกค้ าในการบริ หารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และไม่ทาลายสิง่ แวดล้ อมโดยการเผา
ร่ วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-processing) ซึ่งเป็ นกรรมวิธีในการกาจัดกากของเสียอย่างครบถ้ วนและยัง่ ยืน
ที่ สุ ด โดยไม่ มี ก ากของเสี ย เหลื อ ออกมาที่่ จะต้ องท าการฝั งกลบและยั ง ช่ ว ยลดการปลดปล่ อ ยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ อีกด้ วย
•

ดรายมิกซ์ (Drymix)
ดรายมิ ก ซ์ ได้ ป ระสบความสาเร็ จในการแนะน าเข้ าสู่ต ลาดเวีย ดนามในปี 2561 ในการน าเสนอผลิ ต ภัณฑ์
ปูนซีเมนต์สาหรับงานตกแต่งแบบครบชุดให้ กบั ลูกค้ าดรายมิกซ์เวียดนาม ได้ เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์สามรายการในปี
2562 คืออินทรี วอลล์ สปี ด (INSEE Wall Speed) อินทรี ไทล์ฟิกส์พลัส (INSEE TileFix Plus) ในเดือนมีนาคม
และอินทรี ไทล์ เกร๊ า นาโน (INSEE Tile Grout NANO) ในเดือนมิถนุ ายน นอกจากนี ้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทล์
เกร๊ ารุ่ นใหม่กาลังก้ าวหน้ าไปเรื่ อย ๆ เพื่อที่จะกระจายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ของเวียดนามออกไปให้ มากขึ ้น ในปี นี ้
ตลาดของดรายมิกซ์ ได้ ขยายตัวออกไปนอกเขตพืน้ ที่ 9 เมืองหลักทางตะวันออกพื ้นที่แม่น ้าโขงทางตอนใต้ ของ
เวียดนามและนครโฮจิมินห์

2. การตลาดและการแข่ งขัน
ตลาดปูนซีเมนต์เวียดนามได้ ประสบกับการเจริ ญเติบโตในระดับปานกลางที่ร้อยละ 1 ในปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี ที่แล้ ว โดยมีสาเหตุสว่ นใหญ่มาจากการระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้ างชัว่ คราวในนครโฮจิมินห์ ซึ่งมีสัดส่วนการ
ใช้ ปนู ซีเมนต์มากกว่าร้ อยละ 30 ตลาดอื่น ๆ สาหรับทางตอนใต้ ของเวียดนามยังคงมีการเจริ ญเติบโตอย่ างเข้ มแข็ง
จากร้ อยละ 3 เป็ นร้ อยละ 4 อุตสาหกรรมการก่อสร้ างของเวียดนามได้ รับแรงหนุนจากจานวนประชากรที่เพิ่ มมากขึ ้น
แนวโน้ มการขยายตัวของสังคมเมือง และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ เป็ นปั จจัยในการช่วย
ผลักดันความต้ องการด้ านอุตสาหกรรมและโครงสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐานต่าง ๆ
ในขณะเดียวกันประชาชนทัว่ ไปให้ ความนิยมต่อวัสดุก่อสร้ างที่มีความคงทนและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น
เรื่ อย ๆ หลังจากเวียดนามมีความเสี่ยงต่อการได้ รั บผลกระทบในเชิ งลบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
การจัดซือ้ จัดหาอย่ างชาญฉลาด
ในปี 2562 ฝ่ ายจัดซื ้อจัดหาได้ มีโครงสร้ างองค์กรใหม่ ซึ่งให้ ความใส่ใจต่อการบริ หารจัดการหมวดหมู่และการจัดซื อ้
จัดหาอย่างเป็ นเลิศ ที่จะทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ มีการใช้ กลยุทธ์ที่สอดคล้ องกันในระยะ 1-5 ปี สาหรับการใช้ ผลิตภัณฑ์และ
บริ การต่าง ๆ ที่ให้ คณ
ุ ค่าสูงสุดโดยที่มีต้นทุนที่ท้าทายความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 30

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

การผลิตที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
การเข้ าสูก่ ารผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท มุ่งเน้ นไปที่การลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ
และเสริ มสร้ างผลกระทบเชิงบวกในส่วนที่เป็ นไปได้ ในขณะเดียวกันต้ องสามารถปรับปรุ งผลการดาเนินงานไปพร้ อม
กันด้ วย อินทรี ซีเมนต์ เวียดนาม จะพิจารณาประเด็ นเรื่ องสิ่งแวดล้ อมด้ วยเสมอเมื่อต้ องออกแบบขันตอนการท
้
างาน
ของบริ ษัทและทาให้ กระบวนการเหล่านี ้เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมากที่สดุ บริ ษัทได้ ลงทุนในถุงกรองฝุ่ นเพื่อลดการ
กระจายของฝุ่ นลงเหลือประมาณ 14.5 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ากว่าข้ อกาหนดตามกฎหมายของเวียดนาม
ซึง่ อยูท่ ี่ 100 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากพอสมควร
การใช้ หม้ อบดปูนซีเมนต์แนวตังเพื
้ ่อลดการใช้ พลังงานลงประมาณร้ อยละ 20 และโรงผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความ
ร้ อนเหลือใช้ ของเตาเผาปูนซีเมนต์ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ ร้อยละ 25 ของความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของโรงงาน
ทังหมดนี
้
้ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงทางอ้ อมได้ ประมาณ 25,000 ตันต่อปี ตลอดจนทาการ
ผลิตโดยเผาปูนซีเมนต์ร่วมกับกากของเสีย ที่ให้ พลังงานความร้ อนในปริ มาณมากกว่า 1.2 ล้ านตัน ซึง่ โดยปกติจะต้ อง
นาไปกาจัดโดยการฝั งกลบ
3.1

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต

ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ ถกู เชื่ อมโยงอย่างมัน่ คงกับห่วงโซ่แห่งคุณค่าตลอดสายงานจากการผลิตไปสู่ผ้ ใู ช้
ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมใด ๆ ที่อาจเกิ ดขึ ้นด้ วยระบบติดตามสภาวะสิ่งแวดล้ อมออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่องและทดสอบค่ามาตรฐานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอจากหน่วยงานอิสระที่น่าเชื่อถือภายนอก อินทรี ซีเมนต์ เวียดนาม
มี ค วามมุ่งมั่น ที่ จะปฏิ บัติต ามกฎระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ อ งและมี ผ ลการดาเนิ นงานด้ านสิ่งแวดล้ อ มในระดั บ สูงสุด การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ อย่างมีประสทธิ ภาพ สามารถทาได้ โดยผ่านการพั ฒนาปูนซีเมนต์
ผสมซึง่ ได้ รับรางวัลฉลากเขียว
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มีบริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น
บริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นกิจการร่วมทุนแบบการร่วมค้ าระหว่างกลุม่ บริ ษัทชิปมงจากประเทศกัมพูชา
กับกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดยทางกลุม่ บริ ษัทชิปมงถือหุ้นร้ อยละ 60 และกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงถือหุ้น
ร้ อยละ 40 การร่ วมทุนครัง้ นี ้เป็ นการรวมกันของความเชี่ยวชาญในการทาตลาดท้ องถิ่นที่เยี่ยมยอดและเครื อข่ายในการ
กระจายสินค้ าของกลุม่ ชิปมงเข้ ากับความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีของปูนซีเมนต์ที่ดีที่สดุ ของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเทนต์นครหลวง
วิสยั ทัศน์ของบริ ษัท คือการเป็ นองค์กรที่ได้ รับการชื่นชมและไว้ วางใจมากที่สดุ ที่สามารถตอบสนองทุกความต้ องการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของกัมพูชา บริ ษัทมีกาลังหลักเป็ นพนักงานเพียงแค่ไม่ถึง 400 คนซึ่งรวมไปถึงบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ จากทัว่ โลก
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ด้ ว ยโรงงานปูน ซีเ มนต์ ที่ ทัน สมัยที่ สุด แห่งหนึ่ง ของภูมิ ภาคนี ้ ซึ่ง มี ร ะบบและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ มี ค วามทัน สมัย และใช้
เทคโนโลยีลา่ สุดที่มาจากทัว่ โลก โรงงาน Touk Meas ของชิปมงได้ ทาการผลิตปูนซีเมนต์ออกมาสี่ประเภท คือ ปูนซีเมนต์
ส่วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 31

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

ภายใต้ ตราสินค้ า ‘อูฐ’ (Camel) และภายใต้ ตราสินค้ าอินทรี เพชร ‘INSEE Diamond’ ยังมีปูนซีเมนต์ก่อฉาบภายใต้ ตรา
สิน ค้ า ‘อูฐ เขี ย ว’ (Camel Green) และปูน เมนต์ ไฮโดรลิค ภายใต้ ชื่ อ Camel Strong ด้ ว ยกระบวนการผลิต ที่ มี ก ารใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่ทาให้ มีการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาในปริ มาณที่น้อยมาก
สอดคล้ องทุกขันตอนกั
้
บมาตรฐานล่าสุดในระดับนานาชาติ
ด้ วยระบบการบริ หารควบคุมคุณภาพที่ทนั สมัยพร้ อมด้ วยเครื่ องมือและอุปกรณ์รุ่นล่าสุดที่ใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
ทาให้ ลกู ค้ าสามารถไว้ วางใจได้ ถึงคุณภาพของสินค้ าและบริ การที่ดีที่สดุ สาหรับทังตลาดค้
้
าปลีกและตลาดอุตสาหก รรม
ของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้ าง โดยผลิตภัณฑ์ทงหมดใช้
ั้
วตั ถุดิบท้ องถิ่นที่ได้ รับการคัดสรรมาเป็ นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ตราอูฐของ
บริ ษัทเหมาะสาหรับตลาดค้ าปลีก ส่วนผลิตภัณฑ์ตราอินทรี เพชรเหมาะกับตลาดทางด้ านเทคนิคของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้ าง
ซึง่ มีสดั ส่วนของการขายในตลาดทังสองประเภทนี
้
้อยูท่ ี่ร้อยละ 65 และร้ อยละ 35 ตามลาดับ
2. การทาตลาดและการแข่ งขันในตลาด
ประเทศกัมพูชามีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็ วที่สดุ แห่งหนึ่งในภูมิภาคนี ้โดยมีอุตสาหกรรมก่อสร้ างเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักของ
อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7 ในช่วงสองสามปี ที่ผ่านมา ธุรกิจภาคอสังหาริ มทรัพย์ได้ ประสบกับการ
เจริ ญเติบโตอย่างมากในทุก ๆ ประเภท ทังบ้
้ านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และการพัฒนาโครงการด้ านสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ การลงทุนจากประเทศจีนยังคงเป็ นปั จจัยหลักของการเจริ ญเติบโต ควบคูไ่ ปกับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นทุกปี อย่าง
รวดเร็ วที่ประมาณร้ อยละ 1.5 ต่อปี ทาให้ คาดการณ์ได้ วา่ ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์จะมีการเจริ ญเติบโตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น
ในปี ต่อ ๆ ไปนี ้ ขณะที่ในด้ านของอุปทานที่มีผ้ ูผลิตปูนซีเมนต์หลัก ๆ อยู่เพียงสี่รายภายในประเทศซึ่งมีกาลังการผลิต
รวมกันอยูท่ ี่ประมาณ 6.6 ล้ านตันต่อปี ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 65-70 ของความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ภายในประเทศ
โดยภายในปี 2562 นี ้ จะมีผ้ ผู ลิตปูนซีเมนต์ท้องถิ่นรายใหม่ในชื่อ ไทยบุญรุ่ง เพิ่มขึ ้น เพื่อทาให้ กาลังการผลิตปูนซีเมนต์
โดยรวมของประเทศเพิ่มขึ ้นมาอีกประมาณ 1.3 ล้ านต่อปี ปั จจุบนั นี ้ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งทางการตลาดของปูนซีเมนต์ทงั ้
ประเทศอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 24 ถึง 25 และได้ ลงทุนไปในการสร้ างพันธมิตรของคูค่ ้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ ตลอดจน
พัฒนาด้ านทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทมีความตังใจอย่
้
างมุง่ มัน่ ในการแสดงความรับผิดขอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นรูปธรรม
3. กระบวนการจัดหาและการผลิต
โรงงานแห่ง ใหม่ที่ Touk Meas มี ก าลัง การผลิต ปูน ซี เ มนต์ ปี ละ 1.7 ล้ า นตัน ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การผลิต ในปี แรกอย่ า งมี
เสถี ย รภาพและได้ ผลผลิตสูงกว่าที่ คาดการณ์ ไว้ ในเบื อ้ งต้ น ที่ ผ่า นมาโรงงานแห่งใหม่นีส้ ามารถผลิตปูน ซีเมนต์ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของบริ ษัทได้ ถึงร้ อยละ 80 ในขณะที่สว่ นที่เหลือได้ นาเข้ ามาจากโรงงานของปูนซีเมนต์นครหลวงที่
จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนความต้ องการที่เหลือในประเทศ
3.1

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต

บริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ สามารถที่จะในการนาความร้ อนเหลือใช้ จากเตาปูนซีเมนต์มาผลิตกระแสไฟฟ้ า
ขนาด 7 เมกะวัตต์ ได้ ประสบความสาเร็ จในการดาเนินงานอย่างเต็มที่ รวมทังหนึ
้ ่งในโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ใหญ่
ี่
ที่ สุดในประเทศที่่มีกาลังการผลิตขนาด 10 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทาการติดตัง้ เสรจเรี ยบร้ อยในช่วงกลางไตรมาสแรกของปี
2562 นีจะท
้ ้ าให้ สดั ส่วนในการใช้ พลังงานไฟฟ้ าทดแทนของบริ ษัทมีอตั ราส่วนอยูท่ ่ี่มากกว่าร้ อยละ 33 ของความต้ องการ
ของโรงงาน
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บริ ษัทยังริ เริ่ มธุรกิจบริ การการจัดการกากของเสียอย่างครบวงจร โดยใช้ ชื่อว่า ชิปมง อีโคไซเคิล โดยที่เป็ นบริ ษัทแรกที่ได้
ริ เริ่ มบริ การจัดการกากของเสียให้ กบั ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชู าเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านความยัง่ ยืน บริ ษัทส่ง
มอบความสบายใจในการจัดการกาก ของเสียให้ แก่ลกู ค้ าด้ วยการให้ บริ การลูกค้ า เสมือนเป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยธุรกิจนี ้ ้
จะเดินงานเต็มกาลังภายในสิ ้นปี 2562
บริ ษัทได้ ริเริ่ มทาโครงการเพื่อสังคมขึน้ มาประมาณหนึ่งปี ก่อนที่โรงงานจะเริ่ มดาเนินการผลิตทาให้ สามารถเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ ชิดให้ เกิดขึ ้นกับผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะชุมชนต่าง ๆ ที่ตงอยู
ั ้ ร่ อบโรงงาน
แห่งใหม่นี ้เพื่อให้ เกิดพัฒนาการ ในด้ านต่าง ๆ ทังความปลอดภั
้
ย การศึกษา และชีวิต ความเป็ นอยูข่ องชุมชนโดยรวม
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงด้ านธุรกิจ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิ่มมูลค่าของผู้มีสว่ นได้ เสีย ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
บริ ษัทมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะเติบโตไปกับการพัฒนาการที่ยงั่ ยืน ผ่านวัฒนธรรมขององค์ กรและเน้ นการเสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่ง พร้ อมการขยายช่องทางในเชิงรุ กและช่องทางเครื อข่ายไปยังทุกกลุม่ ตลอดไปจนถึงผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ปลายทาง ตัวแทน
จาหน่ายปูนซีเมนต์ที่มีอยูแ่ ต่ดงเดิ
ั ้ ม และการขายตรงกับผู้ผลิตคอนกรี ตผสมสาเร็ จรูป และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ยังคงเป็ น
ช่องทางสาคัญของบริ ษัท โดยมีแนวโน้ มการเติบโตของการค้ าที่ทนั สมัย และการขายออนไลน์ในประเทศซึง่ เป็ นอีกช่องทางหนึง่
ที่บริ ษัทมุง่ เน้ นและเพิ่มการสร้ างตราสินค้ าในตลาดด้ วย
บริ ษัทมีความมุ่นมัน่ ในการปรับปรุ งประสบการณ์ ของผู้ใช้ งาน โดยเพิ่มความแข็งแกร่ งและเพิ่มช่องทางให้ มากขึ ้นในการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาดที่สร้ างโอกาสและความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน นอกเหนือจากนี ้ บริ ษัทยังคงมีความมุ่นมัน่ ต่อ
สังคม ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่ นที่เป็ นนวัตกรรมสีเขียวที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและมอบ
คุณค่าที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ใู ช้ ผลิตภัณฑ์ปลายทาง
สาหรับรูปแบบธุรกิจที่พฒ
ั นาขึ ้นใหม่นนั ้ จะจับแนวโน้ มทีก่ าลังจะมาและสนับสนุนการเติบโตของพันธมิตรคูค่ ้ าทางธุรกิจ ใน
ขณะเดียวกัน ยังมีการมุง่ เน้ นไปที่การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรอีกด้ วย
ความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจุบันรวมถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่กาลังจะเกิ ดขึน้ จะส่งผลต่อธุรกิ จปูนซีเมนต์ ในปี 2563 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้ อนุมตั ิมาตรการอัตราส่วนการให้ สนิ เชื่อเพื่อซื ้อบ้ านเทียบกับมูลค่าบ้ าน (LTV) เพื่อช่วยแก้ ปัญหาจานวนสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ที่เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 โดยให้ เก็บเงินดาวน์ร้อยละ 20-30 ของผู้ซื ้อบ้ าน
หลังที่สอง เมื่อเทียบกับก่อนหน้ านี ้เพียงร้ อยละ 5-10 ด้ วยมาตรการใหม่นี ้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความต้ องการของที่อยู่
อาศัยแบบแนบราบ (Low-rise housing) ซึ่งเห็นได้ จากจานวนบ้ านและคอนโดมิเนียมที่ขายและโอน ต่ากว่าตังแต่
้ ไตรมาสที่
สองของปี 2562 ปั จจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ได้ แก่ การแข็ งค่าของเงินบาท และการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเกิ ดจากความต้ องการใช้ ดิจิทัลในการพัฒนาความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า และตลาดที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวมเร็ ว
ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านี ้ บริ ษัทเปลี่ยนมุมมองไปเน้ นถึงความต้ องการที่แท้ จริ งของตลาดที่อยู่อาศัยแบบ Lowrise ด้ วยการจัดเตรี ยมโซลูชนั่ ไม่ว่าจะเป็ นปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์สาเร็ จรู ป (มอร์ ตาร์ ) คอนกรี ต คอนกรี ตมวลเบา และคอนวู ด
พร้ อมจับตลาดความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตสาเร็ จรู ปในตลาดปูนผง นอกเหนือจากนี ้ บริ ษัทยังมองโอกาสในการ
ก่อสร้ างพัฒนาขยายเมืองในประเทศกัมพูชา เมียนมา และลาว ซึ่งจะมีความต้ องการในการใช้ ปนู ซีเมนต์มากขึ ้น แต่อย่างไรก็
ตามกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ ้นของผู้ผลิตซีเมนต์ทงในและต่
ั้
างประเทศ มีสว่ นทาให้ มีอปุ ทานในตลาดสูงขึ ้นด้ วย ซึ่งจะนาไปสูก่ าร
แข่งขันที่เข้ มข้ นสาหรับตลาดส่งออกของบริ ษัทอีกด้ วย ดังนันกลยุ
้
ทธ์การตลาดที่สาคัญ สาหรับตลาดส่งออกคือ เพิ่มการรับรู้ใน
ตราสินค้ าของบริ ษัท และเสริ มสร้ างห่วงโซ่อปุ ทานทังหมด
้
เพื่อป้องกันการรุกรานของคูแ่ ข่ง
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3.2 ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม
ความเสีย่ งด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมจากการทาเหมืองหินปูนและการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีนยั สาคัญตามหลักวิชาการ ได้ แก่ การ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิสณ
ั ฐาน มลสารทางอากาศ การใช้ พลังงาน น ้าเสีย เสียง ของ
เสียอุตสาหกรรม รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนรอบข้ าง เพื่อลดความเสีย่ งและสร้ างความมเชื่อมัน่
ว่าความเสีย่ งเหล่านี ้ได้ ถกู พิจารณา จัดการและกาหนดมาตรการลดผลกระทบที่ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ บริ ษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)ได้ ทาหารประเมินความเสี่ยงขององค์กรภายใต้ ISO14001:2015 และมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ได้ แก่ CSR-DIW และ CSR-DPRIM นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ กาหนดกลยุทธ์
และทิศทางในการดาเนินงานเพื่อการควบคุมความเสีย่ งดังกล่าว เช่น การเข้ าร่ วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการฉลาก
คาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ โครงการฉลากเขียว โครงการประชุมสีเขียวและการสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าเพิ่มร่วมกันให้ กบั สังคม เป็ นต้ น
โดยในปี 2562 พบว่า ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมได้ รับการควบคุมและติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื่อง การดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ไม่สง่ ผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อสิง่ แวดล้ อมและชุมชนรอบข้ าง
3.3 ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติงาน
• ความเสี่ยงทางด้ านพลังงานและการจัดหาวัตถุดิบ
ถึงแม้ วา่ ราคาถ่านหินซึง่ เป็ นต้ นทุนการผลิตที่มีสดั ส่วนสูง มีแนวโน้ มที่จะปรับตัวลดลงในปี 2562 บริ ษัทมีการวางแผนระยะสัน้
และระยะยาว เพื่อกระจายความเสี่ยงทางด้ านราคาและการขาดแคลนแหล่งถ่านหิน อันประกอบไปด้ วย1) การสรรหาถ่านหิน
จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากอินโดนีเซีย) 2) ลดต้ นทุนการขนส่งของการนาเข้ าถ่านหิน และการจัดการสินค้ าคงคลัง 3) ศึกษา
และสารวจความเป็ นไปได้ ของการทาสัญญาระยะยาวกับเหมืองถ่านหินแหล่งใหม่
แม้ ว่าปั จจัยความกดดันจากอุปสงค์ที่ลดลงจากสงครามการค้ า แต่ความขัดแย้ งในตะวันออกกลางก็ยงั เป็ นปั จจัยที่ทาให้ ราคา
นา้ มันไม่ได้ ลดลงตามอุป สงค์ ที่ อ่อ นตัว เพื่อจัดการความเสี่ยงด้ านราคานา้ มันดีเซลในปี 2562 บริ ษัทได้ ดาเนินการดัง นี ้
1) จัดการประกวดราคาให้ ผ้ ขู ายน ้ามันเสนอส่วนลดจากราคาตลาด สามารถประหยัดต้ นทุนได้ มากกว่าปี 2561 2) การเปลีย่ น
มาใช้ น ้ามันไบโอดีเซล (B20) มากกว่าครึ่ งหนึ่งของความต้ องการใช้ ทงหมด
ั้
เพื่อประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ ดีกว่าการใช้ น ้ามันดีเซล
ปกติ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ พิ จารนาการเลือกใช้ พลังงานทดแทนเพื่อลดความเสี่ยงด้ านราคาของถ่านหินและลดการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่งส่วนหนึ่งรับผ่านทาง บริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด ซึ่งบริ ษัทได้ พฒ
ั นาการผลิตและปรับปรุ งคุณภาพ
ของเชื ้อเพลิงขยะมูลฝอย(RDF) เพื่อทดแทนการใช้ ถ่านหิน
ด้ านต้ นทุนพลังงานไฟฟ้ า บริ ษัทได้ สรรหาผู้ลงทุนมาติดตังโครงการผลิ
้
ตไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 5.22
เมกะวัตต์ โดยเริ่ มมีการจ่ายเดือนกันยายน 2562 โดยบริ ษัทจะซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ลงทุนในราคาที่ต่ากว่าค่าไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค จากความสาเร็ จ ดังกล่าว บริ ษัทได้ พิจารณาดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ ในระยะที่สองต่อไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทอยู่ในระหว่างสรรหาผู้ลงทุนมาสร้ างโรงไฟฟ้ า และขายไฟฟ้ าให้ กบั บริ ษัท โดยตรง ซึ่งคาดว่าจะได้ รับความ
สนใจจากผู้ลงทุน เนื่องจากบริ ษัทมีความต้ องการไฟฟ้ าจานวนมาก และมีการใช้ อย่างสม่าเสมอ
ส่วนที่ 1 ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 35

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

• ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดกฎหมาย และการบริ หารจัดการสภาพแวดล้ อม
ในการทางานที่ปลอดภัย โดยส่งเสริ มการให้ คาปรึ กษา และการมีสว่ นร่ วมของบุคลากรผู้เกี่ยวข้ อง รวมทังการสนั
้
บสนุนด้ าน
ทรัพยากรที่จาเป็ น และการพัฒนากระบวนการทางานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องการบาดเจ็บและโรคจากการทางาน
บริ ษัทได้ วางแผนในการพัฒนาระบบบริ หารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยใช้ ดิจิ ทลั โทคโนโลยีควบคู่ไปกับการ
จัดเก็บและฐานข้ อมูล การติดตังเครื
้ ่ องสแกนใบหน้ า เพื่อใช้ ในการตรวจสอบคัดกรองผู้รับเหมาแทนการตรวจชื่อ ซึง่ สามารถลด
ปริ มาณงานประจาในการควบคุมผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ องและลดเอกสารได้ สาหรับการฝึ กอบรมทบทวนการปฏิบตั ิงานเสี่ยงอันตราย
(Safety Garden) ของพนักงานมีขึน้ ทุกสองปี ในขณะที่ OH&S Training needs และบันทึก ประวัติการอบรมถูกใช้ ใ นการ
ติดตามผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับความจาเป็ นในการฝึ กอบรมตามตาแหน่งาน ทาให้ การวางแผนและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานได้ อย่างเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ทา ทังนี
้ ้เพื่อพัฒนาให้ ระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในพื ้นที่
กิจการสระบุรีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
3.4 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษัทมีการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทังการน
้
าเข้ าและส่งออก ดังนัน้
บริ ษัทจึงดาเนินการจัดการความเสี่ยงด้ วยวิธี Natural Hedge ระหว่างมูลค่าของวัตถุดิบและเครื่ องจักรนาเข้ าและ
รายได้ จากการส่งออกเป็ นนโยบายหลักในการบริ หารจัดการความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ขณะที่ความเสีย่ งส่วน
ที่เหลือบริ หารด้ วยการตกลงกับคูค่ ้ าเพื่อรับหรื อจ่ายเงินตรงต่างประเทศตามสกุลเงินของท้ องถิ่นในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงใช้ เครื่ องมือทางการเงินต่าง ๆ อาทิการซื ้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ า ปั จจุบนั บริ ษัทมีเงินกู้เป็ นสกุลบาท
เป็ นหลักและสนับสนุนให้ บริ ษัทย่อยในต่างประเทศกู้ยืมเงินเป็ นสกุลเงินท้ องถิ่นเพื่อให้ สอดคล้ องกับรายรับจากการ
ดาเนินงานปกติ บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับเงินปั นผลเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ ยนแปลงของค่าสกุล
เงินตราต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน บริ ษัทจึงพิจารณานาเครื่ องมือทางการเงินต่าง ๆ
เช่ น สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า (forwards) มาใช้ ประกอบเพื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการดาเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอัตราดอกเบี ้ย อาทิ เงิน
ฝากธนาคาร การเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อระยะสัน้ สินเชื่อระยะยาว และหุ้นกู้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงดาเนินการบริ หารสัดส่วน
ของอัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวให้ เกิดความสมดุล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย อย่างไรก็ดีบริ ษัท และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยใน
รู ปแบบของอัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่ เป็ นส่วนใหญ่ ขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยใน
ตลาดการเงินซึง่ กล่าวได้ วา่ ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยนันอยู
้ ใ่ นระดับต่า
• ความเสี่ยงด้ านเครดิต บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิตในส่วนของลูกหนี ้
การค้ าของกิจการ ดังนัน้ บริ ษัทจึงบริ หารจัดการโดยการควบคุมการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายด้ านเครดิต
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และใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ อาทิ การวางหนังสือค ้าประกันจากธนาคาร การใช้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต การทาประกันลูกหนี ้
การค้ า รวมถึงการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกหนี ้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งของบริ ษัท
• ความเสี่ย งด้ านสภาพคล่ อง เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่ากลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์ นครหลวงมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ฝ่ าย
การเงินของบริ ษัท ได้ มีการติดตามและประเมินสภาพคล่องของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รักษาระดับเงินสารองรวมถึงการจัดเตรี ยมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้ เพียงพอต่อการชาระเงินตามภาระ
ผูกพันต่าง ๆ และป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของกระแสเงินสดที่อาจจะเกิดขึ ้น
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
4.1 สินทรัพย์ ถาวรหลัก
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ ในการดาเนินปกติธุรกิจขององค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์
ทีด่ ิน, แหล่งแร่ และต้ นทุนในการฟื ้นฟูสภาพเหมือง

เป็ นเจ้ าของ

อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

บมจ. ปูนซีเมนต์
นครหลวง
1,054

อื่ นๆ

รวม

2,171

3,225

2,526

5,892

8,418

เป็ นเจ้ าของ

8,710

10,132

18,842

เครื่ องตกแต่งติดตั ้งและเครื่ องใช้ สานักงาน

เป็ นเจ้ าของ

281

301

582

ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

428

303

731

สินทรั พย์ ระหว่างก่อสร้ างและติดตั ้ง

เป็ นเจ้ าของ

158

567

725

13,157

19,366

32,523

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

สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์
ค่าสัมปทานเหมืองแร่

เป็ นเจ้ าของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เป็ นเจ้ าของ

ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า

บมจ. ปูนซีเมนต์
นครหลวง
2,913

อื่ นๆ

รวม
137

3,050

137

1,375

1,512

เป็ นเจ้ าของ

60

11

71

ตราผลิตภัณฑ์

เป็ นเจ้ าของ

-

2,770

2,770

สิทธิ ในการใช้

เป็ นเจ้ าของ

-

2,918

2,918

สินทรั พย์ ไม่มตี วั ตนอืน่

เป็ นเจ้ าของ

98

103

201

สินทรั พย์ ไม่มตี วั ตนระหว่างพัฒนา

เป็ นเจ้ าของ

205

117

322

3,413

7,431

10,844

รวมสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
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เครื่ องหมายการค้ า
บริ ษัทมีการคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ าที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจอย่างครอบคลุม กล่าวคือ ปั จจุบนั บริ ษัทจดทะเบียน และ
เป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ าจานวนหลายฉบับ โดยแบ่งเป็ นเครื่ องหมายการค้ าที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโดยบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อย รวมเป็ นจานวนเครื่ องหมายการค้ าที่ได้ รับการรับรองจากกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในประเทศไทย จานวน 178
เครื่ องหมายการค้ า และในต่างประเทศ จานวน 148 เครื่ องหมายการค้ า ทังนี
้ ้ ลักษณะเครื่ องหมายการค้ าที่บริ ษัทใช้ โดย
หลักจะประกอบด้ วย เครื่ องหมายรู ปหัวนกอินทรี เครื่ องหมายคาว่าอินทรี สาหรับเครื่ องหมายการค้ าที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศนัน้ บริ ษัทได้ ทาการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อยที่มีสานักงาน
ตัง้ อยู่ในประเทศเวียดนาม บังคลาเทศ ศรี ลงั กา อินโดนีเซีย และเขมร อีกทัง้ ยังได้ จดทะเบียนเพิ่มในประเทศอื่น เพื่อ
คุ้มครองเครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทบนผลิตภัณฑ์ที่วางขายในประเทศนัน้ เช่น บูรไน สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง
อินเดีย สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สิงค์โปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยลักษณะเครื่ องหมายการค้ าจะเป็ นรูปแบบเดียวกันกับที่บริ ษัทจดทะเบียนไว้ ในประเทศไทย
สิทธิการทาเหมืองแร่
บริ ษัทได้ สทิ ธิการทาเหมืองแร่ซงึ่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ เพียงพอกับการผลิตและการลงทุนในระยะยาว ทัง้
ในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีโรงงานของบริ ษัทย่อย และมีการวางแผนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับแผนการผลิตระยะยาว อาทิ เช่น ประทานบัตรสาหรับทาเหมืองแร่ หินดินดานและหินปูน
(เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ ) ในอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี , เหมืองเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ างในอาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี, เหมืองแร่ ยิปซัม่ ในอาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ , และใบอนุญาตโรงงานสาหรับการโม่ บด ย่อยหิน ใน
อ าเภออู่ท อง จัง หวัด สุพ รรณบุรี อี ก ทัง้ มี สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น นิ ค มอุต สาหกรรมเหมราช จัง หวัด ชลบุรี เพื่ อ ก าจัด กาก
อุตสาหกรรมและจาหน่ายเชื ้อเพลิงและวัสดุทดแทน, สิทธิทาเหมืองหินปูน ในประเทศศรี ลงั กา และประเทศเวียดนาม
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
การลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมจะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัท
จะแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริ หารสาคัญที่จะเข้ ารั บผิดชอบการบริ หารงานและกิ จการในบริ ษัทย่อยโดยมีจานวนและ
ตาแหน่งที่สอดคล้ องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
รายละเอียดการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษัทไปลงทุน ดูเพิ่มเติมในหัวข้ อการดาเนินงาน
ตามหลักปฏิบตั ิ 3.6
4.3 การตีราคาทรัพย์ สินใหม่ ในระหว่ างรอบระยะเวลาบัญชี
- ไม่มี -

ส่วนที่ 1 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ า 39

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด )มหาชน(

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
5.1 คดีซงึ่ อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ ้นปี บัญชี 2562
- ไม่มี 5.2 คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
- ไม่มี 5.3 คดีที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย
- ไม่มี -

ส่วนที่ 1 ข้ อพิพาททางกฎหมาย หน้ า 40

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
1) ชื่อ สถำนที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษัท โทรศัพท์ เว็บไซต์ จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ำย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ชื่อบริ ษัท

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อ

SCCC

ทะเบียนเลขที่

0107536001346 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 208)

ประเภทธุรกิจ

อุตสำหกรรมผลิตและจำหน่ำยปูนซีเมนต์

สำนักงำนใหญ่

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

โรงงำน

- โรงงำน 1 และโรงงำน 3 เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 9 ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรที่ 129 ตำบลทับกวำง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย
-

โรงงำน 2 เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรที่ 131 ตำบลทับกวำง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย

-

โรงงำนมอร์ ตำร์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรที่ 129 ตำบลทับกวำง อำเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย

-

โรงเตรี ยมเชื ้อเพลิงผสม (AFR Platform) เลขที่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรที่ 133
ตำบลทับกวำง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ประเทศไทย

โทรศัพท์

+ 66 2 797 7000

เว็บไซต์

http://www.siamcitycement.com

จำนวนและชนิด
หุ้นสำมัญจำนวน 298,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท
ของหุ้นที่จำหน่ำย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น หน้ ำ 41

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

2) ชื่อ สถำนที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสำร จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
นิติบุคคลที่บริ ษัทถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของนิติบุคคลนัน้ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
จำนวนหุ้น
สำมัญ
ที่ออกจำหน่ ำย
(ล้ ำนหุ้น)

สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
โดยตรง
(ร้ อยละ)

2,500

25.00

100.00

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบำ

500

5.00

100.00

บริษัท คอนวูด จำกัด
Crystal Design Center
อำคำรL1 (แอลหนึ่ง) ห้ องเลขที่ 111 ชันที
้ ่1
เลขที่ 1448/14 ซอยลำดพร้ ำว 87 (จันทรำสุข)
แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7444
โทรสำร + 66 2 797 7004
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000

วัสดุก่อสร้ ำง

300

3.00

100.00

กำจัดกำกอุตสำหกรรมและจำหน่ำย
เชื ้อเพลิง และวัสดุทดแทนและ
บริกำรทำควำมสะอำดสำหรับ
อุตสำหกรรม

400

4.00

100.00

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

ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้ อนทิ ้ง

2,000

20.00

100.00

ชื่อและข้ อมูลบริ ษัท

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์

ถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7555
โทรสำร + 66 2 797 7005
บริษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก จำกัด
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000

คอนกรีตผสมเสร็จและหินทรำย

ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น หน้ ำ 42

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้ ำนบำท)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

ชื่อและข้ อมูลบริ ษัท

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
อำคำรชินวัตรทำวเวอร์ 3 ชัน้ 32
เลขที่ 1010 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จำกัด
48/1หมูท่ ี่ 5 ถนนทำงหลวงหมำยเลข 21 ตำบลหน้ ำพระ
ลำน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 36 218 000
โทรสำร +66 36 335 015
บริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จำกัด
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 – 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000
บริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด
Tower 52 (9th Floor), Road-11, Block-C
Banani Model Town, Dhaka-1213, Bangladesh
โทรศัพท์: +88 09609 011 200
โทรสำร: +88 02 9891981

ให้ บริกำรด้ ำนเทคนิค กำรจัดกำร
และพัฒนำระบบข้ อมูล

ผลิตปูนซีเมนต์

จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
สำมัญ
กำรถือหุ้น
ที่ออกจำหน่ ำย โดยตรง
(ล้ ำนหุ้น)
(ร้ อยละ)
700
7.00
100.00

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้ ำนบำท)

701

7.01

100.00

10

1.00

100.00

ผลิตปูนซีเมนต์

2,800 ล้ ำน
ตำกำ

48.74

100.00

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

ผลิตปูนซีเมนต์

1,663 ล้ ำน
ศรีลงั กำรูปี

165.80

98.95

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

ผลิตปูนซีเมนต์

3,030.4 พันล้ ำน ไม่ได้ แบ่งเป็ นหุ้น
ดอง

65.00

บริษัท ลำนนำ รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
888/99 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชัน้ 9
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 253 8080
โทรสำร +66 2 253 5014, 66 2 253 6822

ถ่ำนหิน

นำเข้ ำและส่งออกผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น หน้ ำ 43

525

525.00

44.99

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

ชื่อและข้ อมูลบริ ษัท

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ย่ ี จำกัด (มหำชน)
888/114 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชัน้ 11
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 627 3890-94 , + 66 2 255 4380-84
โทรสำร + 66 2 627 3889
บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ ปอร์ เรชั่น
ANINA Building, No. 240, Street 271,
Sangkat Boeung Tumpun,
Khan Mean chey, Phnom Penh, Cambodia
โทรศัพท์ +855 23 216 380
โทรสำร +855 23 215 497
ถือหุ้นโดยบริษัท คอนวูด จำกัด
พีที คอนวูด อินโดนีเซีย
North Tower, Menara Jamsostek 14th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 38
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
South Jakarta 12710
Indonesia
โทรศัพท์ +62 21 5296 2146
โทรสำร +62 21 5296 2147
ถือหุ้นโดยบริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ลังกำ (ไพรเวท) จำกัด
413, R.A .De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka
โทรศัพท์+ 94 11 7 800800
โทรสำร +94 11 2 555433
บริษัท มหำเวลี มำรีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จำกัด
413, R.A .De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka
โทรศัพท์+ 94 11 7 800800
โทรสำร: +94 11 2 555433
ถือหุ้นโดยบริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด
บริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ เญินแจ๊ ก จำกัด
Ong Keo Industrial zone, Phuoc Khanh, Nhon
Trach, Dong Nai province, Vietnam

เอทำนอล

จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
สำมัญ
กำรถือหุ้น
ที่ออกจำหน่ ำย โดยตรง
(ล้ ำนหุ้น)
(ร้ อยละ)
1,000
1,000
4.72

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้ ำนบำท)

ซีเมนต์

150 ล้ ำน
เหรียญสหรัฐ

0.08

40.00

วัสดุก่อสร้ ำง

78.3 ล้ ำน
เหรียญสหรัฐ

78.30

100.00

1,460 ล้ ำน
ศรีลงั กำรูปี

146.01

100.00

48 ล้ ำน
ศรีลงั กำรูปี

4.80

90.00

812.10

100.00

บริกำรกำจัดกำกของเสีย
อุตสำหกรรม
จำหน่ำยปูนซีเมนต์

ผลิตปูนซีเมนต์

โทรศัพท์ +84 3570 017

ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น หน้ ำ 44

812.1 พันล้ ำน
ดอง

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

3) ชื่อ สถำนที่ตงั ้ โทรศัพท์ โทรสำรของบุคคลอ้ ำงอิงอื่น ๆ
นำยทะเบียนหุ้น

บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 009 9000
โทรสำร +66 2 009 9991
Call Center +66 2 009 9999

นำยทะเบียนหุ้นกู้

ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10120
โทรศัพท์ + 66 2 296 4494
โทรสำร + 66 2 683 1389

ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10900
โทรศัพท์ + 66 2 230 5449
โทรสำร + 66 2 266 9779
ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10120
โทรศัพท์ + 66 2 296 4494
โทรสำร + 66 2 683 1389
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
333 ถนนสีลม บำงรัก
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10500
โทรศัพท์ + 66 2 231 4333
โทรสำร + 66 2 231 4742
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ผู้สอบบัญชี

นำงสำวศิริวรรณ นิตย์ดำรง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ใบอนุญำตเลขที่ 5906
นำยวิชำติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ใบอนุญำตเลขที่ 4451
นำงสริ นดำ หิรัญประเสริ ฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ใบอนุญำตเลขที่ 4799
บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด (ได้ รับกำรรับรองจำกสำนักงำน ก.ล.ต.)
ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10110
โทรศัพท์ + 66 2 264 9090
โทรสำร + 66 2 264 0789 - 90
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
(1) บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 2,980,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ ว 2,980,000,000 บาท
เป็ นหุ้นสามัญ 298,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสทิ ธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี7.2 ผู้ถอื หุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 25621 มีดงั นี ้
เลขที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท ซันไรส์ อีคิวตี ้ จากัด3
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED3
บริ ษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด3
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด4
กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึง่ โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึง่ โดย บลจ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)
นางศศิธร รัตนรักษ์
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
RBC INVESTOP SERVICES TRUST
BBHISL NOMINEES LIMITED
THE BANK OF NEW YORK MELLON
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด หุ้นระยะยาว
STATE STREET EUROPE LIMITED
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด โกรท
กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
น.ส.สุดธิดา รัตนรักษ์
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จานวนหุ้นที่ถอื
106,612,288
76,107,368
28,091,034
5,262,123
2,920,399
2,920,399
2,734,639
2,623,224
2,558,845
2,449,269
1,991,373
1,834,297
1,745,295
1,570,930
1,530,231
1,502,700
1,500,000

ร้ อยละ2
35.78
25.54
9.43
1.77
0.98
0.98
0.92
0.88
0.86
0.82
0.67
0.62
0.59
0.53
0.51
0.50
0.50
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(2) สัดส่วนการถือหุ้น
เลขที่
1. กลุม่ รัตนรักษ์
2. กลุม่ จาร์ ดีน
3. ผู้ถือหุ้นอืน่
รวม

ชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้นที่ถอื
138,089,419
76,107,368
83,803,213
298,000,000

ร้ อยละ2
46.34
25.54
28.12
100.00

หมายเหตุ
1. บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลระหว่างกาลใน วันที่ 14 สิงหาคม 2562 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และในระหว่างปี ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ จาก www.siamcitycement.com
หัวข้ อข้ อมูลนักลงทุน
2. การคานวณสัดส่วนของการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดงั กล่าวคานวณจากจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 298,000,000
หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น 10 บาท โดยมีข้อจากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้ าว (Foreign Limit) ร้ อยละ 49 ซึ่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
มีสดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้ าวคิดเป็ นร้ อยละ 31.49
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
4. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด เป็ นผู้ถือหุ้นทางทะเบียนและตามกฎหมาย ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
(Non-Voting Depository Receipt – NDVR) จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น ทังนี
้ เ้ ว้ นแต่เป็ นกรณีที่เรี ยกประชุมเพื่อพิจารณาการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ข้ อมูลนักลงทุนใน บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด สามารถ
ดูได้ ที่เว็บไซต์ www.set.or.th

7.3 การออกหลักทรัพย์ ของบริษัท
• หลักทรัพย์ ประเภทหนี:้
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
ประเภทหุ้นกู้
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
และไม่มี
หลักประกัน
อายุของหุ้นกู้
7 ปี
8 ปี
10 ปี
3 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอ 2 พันล้ านบาท
2 พันล้ านบาท
2 พันล้ านบาท
1 พันล้ านบาท
ขาย
จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
2 ล้ านหน่วย
2 ล้ านหน่วย
2 ล้ านหน่วย
1 ล้ านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้
14 มิถนุ ายน 2556 29 เมษายน 2559 29 เมษายน 2559 9 พฤษภาคม 2560
วันครบกาหนดไถ่ถอน
14 มิถนุ ายน 2563 29 เมษายน 2567 29 เมษายน 2569 9 พฤษภาคม 2563
อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 4.30 ต่อปี
ร้ อยละ 2.46 ต่อปี
ร้ อยละ 2.70 ต่อปี
ร้ อยละ 2.49 ต่อปี
การจัดอันดับความ
A
A
A
A
น่าเชื่อถือ
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ชุดที่ 6
ประเภทหุ้นกู้
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
อายุของหุ้นกู้
7 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอ 2.5 พันล้ านบาท
ขาย
จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
2.5 ล้ านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย
1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้
9 พฤษภาคม 2560
วันครบกาหนดไถ่ถอน
9 พฤษภาคม 2567
อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 3.65 ต่อปี
การจัดอันดับความ
A
น่าเชื่อถือ

• หลักทรัพย์ ประเภททุน:
หุ้นจดทะเบียน
หุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว
หุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วและ
ถืออยูโ่ ดยผู้ถือหุ้น

ชุดที่ 7
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
10 ปี
5 พันล้ านบาท

ชุดที่ 8
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน
12 ปี
4.5 พันล้ านบาท

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

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

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

• หลักทรัพย์ อนุพนั ธ์ :
-ไม่มี-
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
“บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยในอัตราร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีทมี่ ีสถานะทางการเงิน
ไม่ดี คณะกรรมการบริ ษัทอาจเสนอจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่ตา่ กว่า ตามทีเ่ ห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนันได้
้ "
คาอธิบาย:
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลนี ้ ได้ ผา่ นการอนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น ครัง้ ที่ 17 เมื่อ 9 เมษายน 2553 ซึง่ เป็ น
นโยบายที่กาหนดไว้ เป็ นหลักการเบื ้องต้ น อย่างไรก็ตามในการเสนอจานวนเงินปั นผลเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ินี ้ บริ ษัทต้ อง
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายได้ กาหนดว่าการจ่ายเงินปั นผลต้ องจ่ายจากกาไรสุทธิ ของบริ ษัทตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ดังนัน้ หากกาไรสุทธิของบริ ษัทมีไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปั นผล การเสนอจ่ายเงินปั นผล
ก็ต้องพิจารณาให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์นนด้
ั ้ วย
ระหว่างปี 2560 – 2562 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลดังต่อไปนี ้
ปี 2562 บริษัทจ่ ายเงินปั นผล หุ้นละ 8 บาท
- คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จานวน 4 บาทต่อหุ้น
- คณะกรรมการบริ ษั ท เสนอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ครึ่ ง หลัง ของปี 2562 ในวัน ที่
26 มีนาคม 2563 จานวน 4 บาทต่อหุ้น
- บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลรวม 2,384 ล้ านบาท อยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 75.5
ปี
-

2561 บริษัทจ่ ายเงินปั นผล หุ้นละ 8 บาท
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จานวน 4 บาทต่อหุ้น
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับครึ่งหลังของปี 2561 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 จานวน 4 บาทต่อหุ้น
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลรวม 2,384 ล้ านบาท อยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 78.9

ปี
-

2560 บริษัทจ่ ายเงินปั นผล หุ้นละ 10 บาท
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 จานวน 6 บาทต่อหุ้น
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับครึ่งหลังของปี 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 จานวน 4 บาทต่อหุ้น
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลรวม 2,980 ล้ านบาท อยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 151.7

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย ซึ่งจะพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษัทนัน้ และต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และบริ ษัทย่อยอาจจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวเมื่อคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ามีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้
การจ่ายเงินปั นผลทุกครัง้ บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินทุนสารองไว้ ตามกฎหมายอย่างน้ อยหนึง่ ในยี่สบิ ของเงินกาไรสุทธิ ซึง่ บริษัท
ทามาหาได้ จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสารองนันจะมี
้ จานวนถึงหนึง่ ในสิบของจานวนทุนของบริ ษั ท หรื อมากกว่านัน้
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้ วย คณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ซึ่งได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการ
้
ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 11 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 13 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 12 คน ดังนี ้
• กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 10 คน
•
•
•
•

กรรมการ 4 คน เป็ นกรรมการอิสระ (คิดเป็ นร้ อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท)
กรรมการอิสระ 3 คน เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ 4 คน เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง และ
กรรมการ 5 คน เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 2 คน ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร-บริ ษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จากัด (มหาชน)
• รายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท ได้ แก่ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ นายวันชัย โตสมบุญ นายเอเดน
จอห์น ไลนัม และนายศิวะ มหาสันทนะ สองในสีค่ นลงลายชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท เพื่อทาการผูกพัน
บริ ษัท
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสีย่ ง

Group Internal Audit
And Compliance

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กลุ่ม

ส่วนที่ 2 โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 51

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
2. นายวันชัย โตสมบุญ
3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
4. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
5. นายเบนจามิน เฮอร์ เรนเดน เบิร์กส
6. นายสตีเฟน แพทริ ก กอร์
7. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์
8. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
9. นายประดาป พิบลู สงคราม
10. นายชริ นทร์ สัจจญาณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
11. นายเอเดน จอห์น ไลนัม
12. นายศิวะ มหาสันทนะ

กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารกลุม่
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร-บริ ษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จากัด (มหาชน)

(เลขานุการบริ ษัท ได้ แก่ นางภัชฎา หมื่นทอง)
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
2. นายประดาป พิบลู สงคราม
3. นายชริ นทร์ สัจจญาณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

(เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ แก่ นางชฎาภรณ์ ฐิ ติสวัสดิ์ Head of Internal Audit)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
1. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
2. นายสตีเฟน แพทริ ก กอร์
3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
4. นายวันชัย โตสมบุญ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง ได้ แก่ นายประเสริ ฐ กสิกิจสกุลผล Operational Compliance
& Group OH&S Senior Department Manager)
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
2. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์
3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
4. นายวันชัย โตสมบุญ
5. นายเบนจามิน เฮอร์ เรนเดน เบิร์กส

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ แก่ นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุม่ งานบริ หารทรัพยากรบุคคล)
จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละรายเข้ าประชุมในปี 2562 มีดงั นี ้
รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท
กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หาร
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
นายวันชัย โตสมบุญ
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
นายพงศ์พนิ ิต เดชะคุปต์
นายเบนจามิน เฮอร์ เรนเดน เบิร์กส*/1
นายสตีเฟน แพทริก กอร์ */2
ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
นายประดาป พิบลู สงคราม
นายชรินทร์ สัจจญาณ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
นายเอเดน จอห์น ไลนัม*/3
นายศิวะ มหาสันทนะ

จานวนครั ง้ ที่มาประชุม / จานวนครัง้ ที่มีการประชุม
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหา
ตรวจสอบ
และความเสี่ยง
และพิจารณา
ค่ าตอบแทน

7/7
7/7
7/7
7/7
2/2
5/5
3/7
7/7
7/7
7/7

11/11
11/11
11/11

4/4
4/4
4/4
3/4
-

8/8
8/8
6/8
2/8
3/8
-

6/6
7/7

-

-

-

* ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปี

หมายเหตุ
1. นายเบนจามิน เฮอร์ เรนเดน เบิร์กส ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายเดวิด อเล็กซาน
เดอร์ นิวบิกกิ ้ง มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
2. นายสตีเฟน แพทริ ก กอร์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แทน นายเต็ง เว อัน เอเดรี ยน มีผลเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2562
3. นายเอเดน จอห์น ไลนัม ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
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8.2

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัท มีผ้ บู ริ หารจานวน 5 คน ซึง่ เป็ นสมาชิกคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ดังรายนามต่อไปนี ้
รายชื่อคณะเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม
1. นายเอเดน จอห์น ไลนัม
สมาชิก ประกอบด้ วย
2. นายมาร์ ก อนาโตล ชมิดต์
3. นายศิวะ มหาสันทนะ
4. นายฟิ ลลิป เบอนาร์ ด ริ ชาร์ ท
5. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ (Group CEO)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - กลุม่ งานการเงิน (Group CFO)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) (CEO-SCCCTH)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร - บริ ษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด (CEO-SCCVN)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - กลุม่ งานบริ หารทรัพยากรบุคคล (Group HR and Talents)

โครงสร้ างคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม
นายเอเดน จอห์ น ไลนัม

สมาชิก
(Group CFO)

สมาชิก
(CEO SCCC-TH)

สมาชิก
(CEO SCC-VN)

สมาชิก
(Group HR and Talents)

นายมาร์ ก อนาโตล ชมิดต์

นายศิวะ มหาสันทนะ

นายฟิ ลลิป เบอนาร์ ด ริ ชาร์ ท

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

สมาชิก
(Group Strategy,
Transformation and
Performance)

อยู่ระหว่างการสรรหา

ณ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริ ษัทได้ แต่งตังนาย
้
เบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย์ เป็ น สมาชิกคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - กลุม่ งาน Strategy Transformation and Performance โครงสร้ างการบริ หารกลุม่ จึงได้ ปรับเป็ น
ดังนี ้
โครงสร้ างคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม
นายเอเดน จอห์ น ไลนัม

สมาชิก
(Group CFO)

สมาชิก
(CEO SCCC-TH)

สมาชิก
(CEO SCC-VN)

สมาชิก
(Group HR and Talents)

นายมาร์ ก อนาโตล ชมิดต์

นายศิวะ มหาสันทนะ

นายฟิ ลลิป เบอนาร์ ด ริ ชาร์ ท

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
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สมาชิก
(Group Strategy, Transformation
and Performance)

นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย์
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8.3

เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังนางภั
้
ชฎา หมื่นทอง ให้ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ ได้
กาหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการ
กากับดูแลในการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย การดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และการประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษัท ให้ ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และดูแ ลการเปิ ด เผยข้ อ มูล และรายงานสารสนเทศต่อ หน่ว ยงานที่ ก ากับ ดูแ ลและ
สาธารณชนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
และ
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้ อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริ ษัท
ชื่อ-สกุล:
นางภัชฎา หมื่นทอง
ตาแหน่ง:
เลขานุการบริ ษัท
สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ: 0.000013
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร:
คุณวุฒิทางการศึกษา:

อายุ:
แต่งตัง:้

53 ปี
24 กรกฎาคม 2561

ไม่มี

นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประสบการณ์ทางาน:
บริ ษัทจดทะเบียน
2561 - ปั จจุบนั
2559 - 2560
บริ ษัทอื่น ๆ
2560 - ปั จจุบนั

เลขานุการบริ ษัท
ผู้อานวยการอาวุโส สานักบริ หารงาน
กรรมการและผู้ถือหุ้น
ที่ปรึกษากฎหมาย

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(ธุรกิจธนาคาร)
บริ ษัท เอเบิลพริ มพ์ตนั จากัด
(ธุรกิจให้ คาปรึกษากฎหมาย)
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

2560 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษากฎหมาย

2555 - 2559

ผู้อานวยการฝ่ ายบรรษัทภิบาล

บริ ษัท คัมปะนี เซเครทแทรี จากัด
(ธุรกิจให้ คาปรึกษาด้ านงานเลขานุการบริ ษัท)
บริ ษัท บิ๊กซีซเู ปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
(ธุรกิจการค้ าปลีก-ให้ เช่าพื ้นที)่

ประวัติการอบรม:
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program Big C ปี 2558
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide ปี 2555
โดยคณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรกฎหมายและการปฏิบตั หิ น้ าที่สาหรับเลขานุการบริ ษัท
โดย Holcim
- หลักสูตรการบริ หารจัดการ ปี 2550 สาหรับผู้บริ หาร บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ เมืองซูริค สวิตเซอร์ แลนด์
โดยสถาบันอื่น ๆ
- SEC Capital Market Symposium 2019
- โครงการเสริ มสร้ างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก
บริ ษัท ได้ แต่งตังนายเกษม
้
มาไกรเลิศ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ทาหน้ าที่ผ้ คู วบคุมดูแล
บัญชี โดยปฏิบตั ิหน้ าที่จดั ทาบัญชีแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน จัดทางบการเงินและจัดให้ มีการตรวจสอบงบ
การเงินโดยผู้ตรวจบัญชีที่ได้ รับอนุญาต จัดส่งรายงานทางบัญชีให้ กับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ อง และปฏิบตั ิหน้ าที่ อื่น ๆ ตามที่
ได้ รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ ายการเงินและบัญชี
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลบัญชี
ชื่อ-สกุล:
นายเกษม มาไกรเลิศ
อายุ: 46 ปี
ตาแหน่ง:
Head of Group Accounting, IR
แต่งตัง:้ 1 กรกฎาคม 2561
and Shared Services
สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ: 0.000382
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร:
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทางาน:
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

บริ ษัทจดทะเบียน
2561 - ปั จจุบนั

Head of Accounting, IR and Shared
Services
Corporate Finance Department
Manager
Business Analysis and Process
Improvement Department

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์)

บริ ษัทอื่น ๆ
2556 - 2560

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

2556 - 2560

กรรมการผู้จดั การ

2553 - 2554

ผู้จดั การฝ่ ายเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

บริ ษัท อิตลั ไทยวิศวกรรม จากัด
(ธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมก่ อ สร้ าง แบบ ERC หรื อ
Turnkey ในทุกสาขา)
บริ ษั ท อิ ตัล ไทยวิ ศ วกรรม สาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมี ย นมา จ ากั ด (ธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม
ก่อสร้ าง แบบ ERC หรื อ Turnkey ในทุกสาขา)
บริ ษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย)
จากัด (ธุรกิจเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์)

2556 - 2556
2554 - 2555

ประวัติการอบรม:
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD):
Directors Certification Program รุ่นที่ 228 (DCP) ปี 2559
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้ องกับหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะอนุกรรมการ รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริ ษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม
เดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ เป็ นต้ น โดยมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจให้ กรรมการนาพาองค์กรให้ ดาเนินงานตาม
เป้ า หมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่ ง มี ก ารเปรี ย บเที ย บจากมาตรฐานในอุต สาหกรรมแล้ ว จากนัน้ จึ ง น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทกระทาโดยโปร่งใส ตามหลักการที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิ
หลักการใหม่สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น ครัง้ ที่ 26 วันที่ 26 มีนาคม
2562 ดังนี ้
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้ วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ ปฏิบตั ิตามหลักการ
ต่อไปนี ้ นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน: คณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนี ้ไม่เกิน 30
ล้ านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาการจัดสรร
โบนัสกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทจะได้ รับโบนัสประจาปี ในจานวนไม่เกินปี ละ 7 ล้ านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณา
การจัดสรรระหว่างกันเอง
เจ้ าหน้ าที่หรื อพนักงานของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเงินค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อพนักงานของ
บริ ษัท หากได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการสามารถรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนหรื อโบนัสกรรมการได้ ด้วย”
โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนข้ างต้ น มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท โดยประธานกรรมการ ได้ รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ 200,000 บาท
2. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ กรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการ ได้ รับค่าตอบแทน
เพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น ดังนี ้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท และ
กรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้ รับค่าตอบแทน
รายเดือน เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือน
ละ 60,000 บาท
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ รับค่าตอบแทน
รายเดือน เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ
60,000 บาท
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินสาหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562
(ไม่มีคา่ ตอบแทนจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย และไม่มีสทิ ธิประโยชน์อื่น)
ค่ าตอบแทนแทนที่จ่ายปี 2562
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
และความเสี่ยง

2,400,000
300,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
900,000

720,000
720,000
960,000

300,000
300,000
900,000

-

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
900,000
1,200,000

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ค่ าตอบแทน

โบนัส
จ่ ายในปี 2562

รวมเงิน
ค่ าตอบแทน
ทัง้ หมด
ที่จ่ายในปี
2562
(บาท)

กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
1 นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
2 นายชัชชน รัตนรักษ์ */1
3 นายวันชัย โตสมบุญ
4 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
5 นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
6 นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ ้ง*/2
7 นายเบนจามิน เฮอร์ เรนเดน เบิร์กส*/3
8 นายเต็ง เว อัน เอเดรียน*/4
9 นายสตีเฟน แพทริก กอร์ */5
กรรมการอิสระ
10 ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์
11 ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
12 นายประดาป พิบลู สงคราม
13 นายชรินทร์ สัจจญาณ
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
14 นายเอเดน จอห์น ไลนัม*/6
15 นายศิวะ มหาสันทนะ

180,000
540,000

540,000
180,000
-

420,000
150,000
330,000
330,000
270,000
240,000
209,750
-

3,780,000
450,000
2,970,000
2,970,000
2,430,000
1,680,000
480,000
689,750
1,440,000

1,800,000
1,200,000
1,200,000

-

720,000
-

240,000
375,000
300,000
330,500

2,160,000
3,375,000
2,700,000
2,730,500

-

-

-

150,000

900,000
1,350,000

รวม

3,345,250

30,105,250

960,000
720,000
720,000

* ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปี
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชัชชน รัตนรักษ์ ครบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 26 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และไม่ประสงค์ตอ่ วาระการเป็ นกรรมการ
นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ ้ง ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลเมื่อสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
นายเบนจามิน เฮอร์ เรนเดน เบิร์กส ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ ้ง มีผล
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
นายเต็ง เว อัน เอเดรี ยน ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลเมื่อสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
นายสตีเฟน แพทริ ก กอร์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง แทน นายเต็ง เว อัน เอเดรี ยน มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
นายเอเดน จอห์น ไลนัม ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
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ค่าตอบแทนกรรมการค้ างจ่าย ซึ่งจะจ่ายในปี 2563 ได้ แก่ โบนัสประจาปี 2562 จานวน 3,345,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรระหว่างกันเอง ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมรวมโบนัสค้ างจ่าย จานวน 112,134,527.93 บาท
ค่าตอบแทนอื่น ได้ แก่ เงินสมทบเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพ จานวน 2,611,501.00 บาท เงินสมทบสาหรับโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (EJIP) ให้ กบั คณะผู้บริ หาร มีจานวน 181,374.48 บาท และได้ จดั หารถยนต์ให้ แก่ผ้ บู ริ หารใช้ ใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่
8.5

บุคลากร

ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัท (รวมทัง้ บริ ษัทย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ) มีพนักงานประจาทัง้ หมดจานวน 5,711คน
บริ ษัท ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานจานวนทัง้ สิ ้น 5,297,451,632 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้ แก่ เงิ นเดือน ค่าแรงและ
ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
จานวนพนักงานของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุม่ บริ ษัท
ธุรกิจปูนซีเมนต์
ธุรกิจอื่น
รวม

จานวนพนักงาน
3,903
1,808
5 ,711

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ทุกคน ถือเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า และเป็ นรากฐานที่สาคัญที่สดุ
ของความยัง่ ยืนและการดาเนินธุรกิจ บริ ษัท เชื่อมัน่ ว่าความสาเร็ จและการเจริ ญเติบโตขององค์กรขึ ้นอยู่กับพนักงานที่ มี
ค่านิยมและสมรรถนะที่สอดคล้ องกับทิศทาง เป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ในระดับภูมิภาค และการตอบสนองต่อการ
เติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน ดังนันบริ
้ ษัท จึงมุ่งเน้ นการพัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มี
ภาวะผู้นา ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะการปฏิบตั ิงาน การคิดริ เริ่ มและการจัดการที่ทนั สมัยตามมาตรฐานระดับ
สากลที่สอดคล้ องกับงานในปั จจุบนั และอนาคต รวมถึงเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเติบโตของพนักงานเพื่อนาพาองค์กรสูก่ ารเป็ น
ผู้นาด้ านธุรกิจวัสดุก่อสร้ างทังภายในประเทศและภาคพื
้
้นเอเชียในอนาคต
นอกจากนี ้กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยังส่งเสริ มการทางานเป็ นทีมและมุง่ เน้ นให้ พนักงานเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
อยู่ร่วมในชุมชนด้ วยความช่วยเหลือเกื อ้ กูล ใส่ใจในความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับสิ่งแวดล้ อม และสังคม
โดยรวม ทังยั
้ งสนับสนุนให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัด การ และเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การ
แข่งขัน สร้ างสิง่ ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยงั่ ยืนให้ กบั พนักงานทุกคน องค์กร และสังคม
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แนวทางและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ อิ น ทรี (INSEE Academy) ภายใต้ ส ายงานการบริ ห ารบุค ลากรและประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก ร (People and
Organizational Performance) เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงซึง่ ครอบคลุมแผนระยะสันและระยะยาวในการพั
้
ฒนาบุคลากรของธุรกิจปูนซีเมนต์ และบริ ษัทในกลุม่ ได้ แก่ ธุรกิจ
คอนกรี ตผสมเสร็ จและอะกรี เกตเพื่อการก่อสร้ าง ธุรกิ จผลิตภัณฑ์ วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปั ตยกรรม (คอนวูด ) ธุรกิ จ
คอนกรี ตมวลเบาอินทรี (ซุปเปอร์ บล๊ อก) ธุรกิจการจัดการพัฒนาเชื ้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน ธุรกิจด้ านบริ หารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม (อินทรี อีโคไซเคิล) และธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (อินทรี ดิจิทลั ) โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากรผ่าน
หลักสูตรที่หลากหลายและสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการเรี ยนรู้ เพื่อสนับสนุนการฝึ กฝนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าง
ยัง่ ยืน
ด้ วยความเชื่อมัน่ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งเน้ นให้ เกิดจิตสานึก ความรู้ ความเข้ าใจอย่างแท้ จริ งในองค์ความรู้ หลักการ
ขันตอนและแนวทางปฏิ
้
บตั ิ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน การบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
หน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน ให้ เกิดผลงานที่บรรลุเป้าหมายเกินความคาดหวังอย่างแท้ จริ ง บริ ษัทจึงให้
ความสาคัญในการพัฒนาระบบและกิจกรรมการเรี ย นรู้ ที่ทนั สมัย สอดคล้ องกับทิศทางของธุรกิจและเหมาะกับกลุม่ พนักงาน
และหลัก การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบ 70-20-10 ที่ มุ่ง เน้ น การพัฒ นาการเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ จ ริ ง และการแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ ที่มีคุณค่าต่อการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลขององค์ กร (Experienced Learning / On the Job
Practice -70) การสอนงาน (On the Job Coaching -20) การเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนและการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Classroom and
Self-Learning -10) ซี่งบริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีโอกาสเข้ าถึงการเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา ที่ต้องการให้ มากที่สดุ ผ่านระบบ
บริ ห ารจัด การการเรี ยนรู้ ที่ เรี ย กว่า Learning Management System ซึ่ง พนัก งานสามารถเข้ าระบบเพื่ อ ค้ นหาและเลือก
หลักสูตรที่ต้องการฝึ กอบรมผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อสมาร์ ทโฟน ซึ่งมีการเรี ยนการสอนหลากหลายรู ปแบบ อาทิ การเรี ยนรู้ ใน
รู ปแบบห้ องเรี ยน การฝึ กปฏิบตั ิ บทเรี ยนออนไลน์ (E-learning) นอกจากนีบ้ ริ ษัท จัดให้ มีระบบการบริ หารจัดการความรู้
(Knowledge Management) ขององค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยน แบ่งปั นและจัดเก็บความรู้ ที่สาคัญ (Critical Knowledge)
ภายในองค์กรเพื่อการนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งเป็ นรากฐานของการนาไปสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่ง การเรี ยนรู้ (Learning
Organization) ที่เสริ มสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร
ทัง้ นี ้ ได้ มี ก ารก าหนดแผนพัฒ นาบุคลากรในทุกระดับตัง้ แต่พ นักงานระดับ ปฏิ บัติ การ พนัก งานบัง คับ บัญ ชาระดับต้ น
ระดับกลาง และระดับสูง โดยดาเนินการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ครอบคลุมตังแต่
้ โปรแกรมการพัฒ นา
พนักงานใหม่ (Induction & On-boarding Program) โปรแกรมพัฒนาผู้บริ หารตามระดับการบังคับบัญชา (Management &
Leadership Development Program) โปรแกรมการพั ฒ นาสมรรถนะด้ านภาวะผู้ น า ( Leadership Competencies
Development Program) สาหรั บพนักงานทุกระดับ โปรแกรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้ วยการสอนงานหรื อการโค้ ช
(Coaching & Performance Improvement Program) โปรแกรมการพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านเทคนิคและวิชาชี พตาม
สายงานหลัก (Technical & Functional Skills Development Program) โปรแกรมการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยและการ
พัฒ นาเพื่ อ ความยั่ง ยื น (OH&S and Sustainable Development Program) โปรแกรมการฝึ ก อบรมด้ า นภาษาอัง กฤษ

ส่วนที่ 2 โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 61

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

(English Proficiency Development Program) รวมถึงโปรแกรมการพัฒนาจิตสานึกด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Business Conduct & Compliance Program)
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาผู้บริ หารเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั พนักงานในด้ านภาวะผู้นา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจัดการ
ธุรกิจให้ สามารถปฏิบตั ิภารกิจในหน้ าที่ที่รับผิดชอบในปั จจุบนั และในตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้นตามแผนการเติบโตในสายอาชีพ
(Career Development) หรื อแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan) ทังนี
้ ้บริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายพัฒนาระบบ
และแนวทางการประเมินกลุม่ พนักงานผู้มีความสามารถและศักยภาพที่จะเติบโตขึ ้นสูต่ าแหน่งผู้บริ หารระดั บสูง ในตาแหน่ง
สาคัญของสายงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้ มีความพร้ อมใน
การขึ ้นสู่ตาแหน่งตามช่วงเวลาและความจาเป็ นทางธุรกิจ ได้ แก่ การขยายการเติบโตของธุรกิจ หรื อการเกษี ยณอายุของ
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เป็ น ต้ น โดยศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ อิ น ทรี ร่ ว มกับ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสายงานการบริ ห ารบุค ลากรและ
ประสิทธิ ภาพองค์กร และผู้บริ หารจากสายงานต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูง ระดับกลาง และระดับเริ่ มต้ น
(Leadership Development Program: LDP) โดยส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ านภาวะผู้ น า และการจั ด การให้ กั บ บุ ค ลากร
กลุ่มเป้าหมาย โดยการพัฒนาโครงการร่ วมกับสถาบันการศึกษาชัน้ นา ทังภายในและต่
้
างประเทศ รวมถึงการพัฒนาใน
รูปแบบอื่น ๆ ได้ แก่ โครงการโค้ ชผู้บริ หาร (Executive Coaching) โครงการพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานด้ วยการสอนงานหรื อการ
โค้ ช (Operational Performance Improvement: OPI Coach) โครงการแลกเปลี่ ย นพนั ก งานในต่ า งประเทศ ( Group
Employee Mobility: GEM) การมอบหมายให้ เป็ นผู้บริ หารโครงการสาคัญขององค์กร (Corporate Project Assignment) การ
สนับสนุนให้ ศึกษาดูงานในหน่วยงานหรื อองค์กรชันน
้ าที่มีแนวทางการบริ หารจัดการที่ยอดเยี่ยมในหลากหลายธุรกิจ รวมทัง้
การบริ หารธุรกิจปูนซีเมนต์ทงภายในและต่
ั้
างประเทศ
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท เชื่ อ ว่า การพัฒนาบุค ลากรถื อ เป็ น ความจ าเป็ น ในทุกระดับ ไม่เ พี ย งแต่ร ะดับ ผู้บ ริ ห ารเท่า นัน้ บริ ษั ท ยัง ให้
ความส าคัญ ในการพัฒ นาพนัก งานระดับ ปฏิ บัติ ก าร ที่ ถื อ เป็ น ก าลัง หลัก ซึ่ ง เป็ น ส่ว นส าคัญ ในการปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ด้ า น
สายการผลิต สายการขาย และการจัดการด้ านขนส่ง รวมถึงพนักงานในสายงานสนับสนุนการดาเนินธุรกิจด้ านต่าง ๆ ทังนี
้ ้ยัง
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของศูนย์การเรี ยนรู้ระดับสายงาน (Functional Academy) เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะสายงาน
ให้ แก่พนักงานผ่านรูปแบบการอบรมพัฒนาและสิง่ แวดล้ อมด้ านการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการกาหนดหลักสูตรฝึ กอบรม
มาตรฐานและหลักสูตรฝึ กอบรมด้ านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะทังภายในองค์
้
กร และส่งไปเข้ ารับการฝึ กอบรมจากสถาบันทาง
วิชาชี พเฉพาะจากภายนอกเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติงานตามหน้ า ที่
รับผิดชอบได้ อย่างถูกต้ องปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและมาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้ ทกุ ผลิตภัณฑ์และการ
บริ การส่งมอบถึงมือลูกค้ า คู่ค้าทางธุรกิจ บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างรวดเร็ ว มีคณ
ุ ภาพและสร้ างความพึงพอใจ
สูงสุด
บริ ษัท ยังสนับสนุนการเรี ยนรู้ การแบ่งปั นประสบการณ์ และการปฏิบตั ิร่วมกันกับปราชญ์ชมุ ชน ผู้นาในสาขาต่าง ๆ ภายนอก
องค์กร ทังในประเทศและต่
้
างประเทศรวมถึงสื่อต่าง ๆ ในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ การบริ หารงาน การบริ หาร
บุคลากร และการเป็ นผู้นา ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดาเนินชีวิตที่มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดี ตังอยู
้ ่บนความ

ส่วนที่ 2 โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 62

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

เชื่อและค่านิยมที่ถกู ต้ อง นาไปสูค่ วามสาเร็ จความเจริ ญก้ าวหน้ าขององค์กร สังคม ประเทศชาติโดยรวม ซึง่ กิจกรรมการเรี ยนรู้
ดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งที่บริ ษัท พยายามส่งเสริ มให้ กลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ที่เชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์ในองค์รวม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ขยายกรอบความคิดและมุมมองที่กว้ างขวางในการบริ หารงาน
และบุคลากร ทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริ มสัมพันธภาพและการประสานความร่ วมมือที่ดีซงึ่ กันและกันระหว่างกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงกับชุมชนและสังคม
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากรให้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยจัดให้ มีการอบรมหลาย
หลัก สูต ร เช่ น การอบรมหลัก สูต ร ISO Awareness Course, การสัม มนาเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเรื่ อ ง Sustainability Reporting
Workshop: GRI Standards, ก า ร อ บ ร ม ส า ห รั บ Environment Plant Manager Course (legal), การอบรมหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม สาหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 7, การอบรมต้ นแบบธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจลดโลกร้ อนและ
ความยัง่ ยื่น และการอบรม OH&S 041 วิธีการใช้ เครื่ องมือการตรวจวัดสุขศาสตร์ อตุ สาหกรรม เป็ นต้ น
สรุปข้ อมูลการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมาศูนย์การเรี ยนรู้อินทรี ได้ จดั การฝึ กอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ให้ กบั พนักงาน ดังนี ้
1. กลุม่ หลักสูตรพัฒนาผู้นา (Leadership Development Program) และ หลักสูตรพัฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสูผ่ ้ บู ริ หาร
ระดับสูง (Transitional Development Program) จานวน 22,019.64 ชัว่ โมง
2. กลุม่ หลักสูตรพัฒนาด้ านเทคนิคและสายวิชาชีพ (Technical/Functional Development Program) จานวน 38,884.46
ชัว่ โมง
3. กลุม่ หลักสูตรพัฒนาพนักงานใหม่ (Induction & On-boarding Program) จานวน 3,477.10 ชัว่ โมง
4. กลุ่มหลักสูตรด้ านความปลอดภัยและการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน (OH&S and Sustainable Development Program)
จานวน 20,330 ชัว่ โมง
5. กลุม่ หลักสูตรด้ านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Development Program) จานวน 1,647.15 ชัว่ โมง
6. โดยเป็ นหลักสูตรที่เรี ยนรู้ผา่ นระบบ Digital Learning จานวน 3,290.2 ชัว่ โมง
หน่วย: ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
ปี 2561
ปี 2562

จานวนชั่วโมงอบรมในห้ องเรียนต่ อคนต่ อปี
ปี 2560
(ไม่รวมชัว่ โมงการเรี ยนรู้ ผ่านการโค้ ช การสอนงาน และฝึ กปฏิบตั ิหน้ า
งาน)
พนักงานและผู้บริ หาร
32.08
26.84
25.51
หมายเหตุ: โดยในปี 2561 ศูนย์การเรี ยนรู้ อินทรี ได้ วางแผนการพัฒนาที่เน้ นการนาไปใช้ ผ่านการโค้ ช การสอนงานและฝึ ก
ปฏิบตั ิหน้ างานมากกว่าการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน จึงไม่สามารถบันทึกเป็ นจานวนชัว่ โมงได้ ส่งผลให้ จานวนชัว่ โมงอบรมที่บนั ทึก
ได้ ตอ่ คนต่อปี น้อยลง
หน่วย: บาท
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ค่ าใช้ จ่ายอบรมและพัฒนา
พนักงานและผู้บริ หาร เฉลีย่ ต่อคนต่อปี
รวมค่าใช้ จ่ายต่อปี *

ปี 2560
6,558.92
23,474,385.06

ปี 2561
8,891.35
32,195,601.69

ปี 2562
6,548.82
23,883,543.38

หมายเหตุ: หลายปี ที่ผา่ นมา ศูนย์การเรี ยนรู้อินทรี มงุ่ เน้ นสร้ างความสามารถของ “People Developer” เช่น การสอนงานของ
หัวหน้ างาน ศูนย์การเรี ยนรู้ ระดับสายงาน ผู้ฝึกสอนภายใน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้จดั การความรู้ ด้านต่าง ๆ ของบริ ษัท จึงทาให้
บริ ษัทสามารถลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริ ษัท ส่งผลดีต่อการลดค่าใช้ จ่ายในการอบรมและพัฒนาพนักงานได้
อย่างชัดเจน
*ไม่รวมค่าที่พกั ค่าเดินทาง และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
*ไม่รวม พีที คอนวูด อินโดนีเซีย , บริ ษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด , บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จากัด , บริ ษัท
สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด และบริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีในการสร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่างยัง่ ยืน จึงได้ สง่ เสริ มการกากับดูแลกิจการให้ เกิดขึ ้นในทุกระดั บของ
องค์ กรมาโดยตลอด ตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร จนถึงระดับ ปฏิบัติงาน และเพื่อดารงความเป็ น
บรรษัทภิบาลอย่างยัง่ ยืน และยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ให้ มีมาตรฐานที่สงู ขึ ้น คณะกรรมการบริ ษัทมุง่ ที่จะ
กากับดูแลกิจการเพื่อให้ นาไปสูผ่ ล (governance outcome) เพื่อให้ บริ ษัท สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดย
คานึงถึงผลกระทบระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective) โดยจะต้ องประกอบ
ธุ ร กิ จ อย่า งมี จ ริ ย ธรรม เคารพสิ ท ธิ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ( Ethical and responsible
business) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อม (Good corporate citizenship)
และที่สาคัญต้ องทาให้ บริ ษัท สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง (Corporate resilience)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญในการสร้ างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม และได้
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการมาโดยตลอด
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการในปี 2558 โดยแสดงถึงหลักการและแนวทางในการกากับดูแล
กิจการและแนวทางการดาเนินงานเป็ นลายลัก ษณ์อกั ษร โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้นา เป็ นผู้ริเริ่ มและมีสว่ นร่ วมใน
การก าหนดกรอบในการจัด ท านโยบาย และมอบหมายให้ ค ณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและความเสี่ย ง (ชื่ อ เดิ ม คือ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการ) เป็ นผู้พิจารณาทบทวนในรายละเอียดก่อนนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ินโยบายดังกล่าวบริ ษัท เชื่อมัน่ ว่านโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นเครื่ องมือที่แสดงให้ เห็นถึง
การมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ จะสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ น
ได้ เ สี ย ทุก ฝ่ าย และจะน าบริ ษั ท ไปสู่ค วามมั่น คงเจริ ญ ก้ า วหน้ า และส่ง เสริ ม การเติ บ โตอย่า งยั่ง ยื น ของบริ ษั ท ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักเป็ นอย่างดีและยึดมัน่ มาโดยตลอดว่าในการกาหนดความสาเร็ จของการดาเนินกิจการนัน้
ต้ องคานึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมเป็ นสาคัญนอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
นโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี ้ใช้ บงั คับกับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยทุก
แห่งด้ วยอันเป็ นสิง่ ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ที่ทกุ คนในองค์กรยึดถือปฏิบตั ิ
นอกจากนโยบายการกากับดูแลกิจการแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิ การทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of
Business Conduct) เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทังหมดปฏิ
้
บตั ิ
หน้ าที่การงานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต เพื่อเสริ มสร้ างและรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่ อมัน่ ขององค์กรในสายตา
ของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องและเพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่บริ ษัท ได้ กาหนดไว้
นอกเหนือไปจากนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท
ยังได้ จดั ให้ มีนโยบายที่เกี่ยวโยงกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบตั ิในแต่ละเรื่ อง เพื่อเป็ นการกาหนดชี ้ชัดถึงแนว
ปฏิ บัติ ที่ ชัด เจน อัน จะพัฒ นาน าไปสู่การสร้ างวัฒ นธรรมองค์ ก รในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สนับ สนุน การกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดี
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่ อ งนโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส โดยกาหนดมาตรการและขันตอนในการแจ้
้
ง
เบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทในประเด็นเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมายหรื อผิดจรรยาบรรณ
การรายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อการขาดการควบคุมภายในองค์กร และปกป้องสิทธิของบุคคลที่เป็ นผู้แจ้ งเบาะแส
โดยการนี ้ บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยน และ/หรื อ การแจ้ งเบาะแส ซึง่ ดูแลโดยบุคคลภายนอกซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ วยความเชื่อที่วา่ ช่องทางนี ้จะเป็ นหลักประกันพื ้นฐานให้ แก่พนักงานหรื อผู้ร้องเรี ยนในเรื่ องการรักษาความลับและความ
เป็ นส่วนตัว
ส่วนนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวโยงกับจรรยาบรรณทางธุรกิ จ ที่ประกาศและบังคับ ใช้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ใน
เว็บไซต์ ของบริ ษัท เช่น นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายสิ่งแวดล้ อม นโยบายด้ านความรั บผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายใต้ หมวดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน และการซื ้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
ภายใต้ หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ > การกากับดูแลกิจการ (https://www.siamcitycement.com/th/investor/governance)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีการสื่อสารอย่างสม่าเสมอ และหลายช่องทางเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคนเข้ าใจ มีกลไกเพียงพอที่เ อื ้อให้ มีการปฏิบตั ิจริ งตามนโยบายต่าง ๆ ข้ างต้ น อาทิ เช่น ทางระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร (INSEE Portal) ระบบโทรทัศน์ภายในองค์กร การพบปะระหว่างผู้บริ หารและพนักงานประจา
ไตรมาส (Town Hall) เป็ นต้ น
และเพื่อความทันสมัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดและกากับดูแลให้ มีการพิจารณา
ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
รวมตลอดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้ องอยู่เสมอเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้ พร้ อมทังท
้ าการสื่อสาร อบรมและจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มต่าง ๆ รวมทังด
้ าเนินการติดตามประเมินผลเป็ นประจาทุกปี ในการนี ้ ได้ มีการพัฒนาระบบ E-Learning Program
เพื่อเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ ในเรื่ องนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อย่างถูกต้ องและเคร่งครัด
ผลจากการปฏิ บัติ ต ามนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่า งเคร่ ง ครั ด และสม่ า เสมอ ส่ง ผลให้ ใ นปี 2562 บริ ษั ท
ได้ รับรางวัลต่าง ๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
• ผลประเมิ น การกากับ ดูแลกิ จการของบริ ษั ทจดทะเบี ยนไทย (Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies - CGR) ประจาปี 2562 ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากการสารวจโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต จากโครงการ
แนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่วันที่ 18
สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563
9.2

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการและการจัดการ ให้ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน
อย่างเพียงพอและเหมาะสมอยูเ่ สมอ เพื่อเสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแต่งตัง้
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คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาประเด็นสาคัญเฉพาะเรื่ องอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อกลัน่ กรองข้ อมูลและเสนอแนวทาง
ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบต่อไป
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทปั จจุบนั ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการแต่ละชุด และรายชื่อผู้บริ หาร ปรากฏในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
รายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการแต่ละชุด รวมทังการประชุ
้
มซึ่งปรับ
ใช้ หลักปฏิบตั ิที่ 3 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏในหัวข้ อ 9.7
9.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการอิ ส ระ กรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง คณะกรรมการบริ ษั ท ดูแ ลให้ ก ารสรรหาและคัด เลือ ก
มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
สาหรับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ซึ่งปรับใช้ หลักปฏิบตั ิที่ 3 และ 4
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏในหัวข้ อ 9.7
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

คณะกรรมการบริ ษัทมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของ
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ทงในเงิ
ั ้ นลงทุน และดูแลกิจการของบริ ษัทย่อยในประเทศไทยโดยที่
บริ ษั ท ย่ อ ยทั ง้ หมดมี บ ริ ษั ท เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นทั ง้ หมดแต่ เ พี ย งผู้ เดี ย ว จึ ง ไม่ มี ข้ อตกลงระหว่ า ง บริ ษั ท กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นอื่ น
(shareholders’ agreement) สาหรับบริ ษัทร่ วม (บริ ษัท ลานนา รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)) เป็ นการลงทุนในระยะเวลา
ยาวนาน จึงไม่มีข้อตกลงระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้น แต่มีการเสนอตัวแทนไปเป็ นกรรมการบริ ษัท เพื่อร่ วมพิจารณาในเรื่ อง
สาคัญ ส่วนบริ ษัทร่วมทุนในประเทศกัมพูชา (บริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ ) ซึง่ บริ ษัท ถือหุ้นข้ างน้ อย มีการทา
ข้ อตกลงระหว่างบริ ษัท กับผู้ถือหุ้นอื่น โดยให้ สิทธิในการคัดค้ านหากบริ ษัทไม่เห็นด้ วยกับการดาเนินงานเรื่ องสาคัญ เพื่อ
ดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัท อย่างมีความรอบคอบ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการนาประเด็นที่เกี่ยวข้ องของ
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม มาพิจารณา เพื่อให้ เกิดการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัท อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รายละเอียดการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและกิจการอื่นที่ บริ ษัท ไปลงทุน ซึ่งปรับใช้ หลัก
ปฏิบตั ิ 3.6 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏในหัวข้ อ 9.7
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในและซือ้ ขายหลักทรั พย์ (Insider Trading Polic) เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเพื่อป้องกันกรณีการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive selfdealing) ซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยกาหนด
ช่วงเวลาห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปิ ดเผยรายงานด้ านการเงิน และไม่น้อย
กว่า 24 ชัว่ โมง หลังจากเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานด้ านการเงินดังกล่าว
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รายละเอียดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
ซึ่งปรับใช้ หลักปฏิบตั ิที่ 6 และ แนวปฏิบตั ิ 6.3.1 ตามนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560
ปรากฏในหัวข้ อ 9.7
9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับเงินค่าตอบแทนจากการสอบ
บัญชี (audit fee) จากบริ ษัท และบริ ษัทย่อยเป็ นเงินจานวน 13,366,167 บาท และได้ รับเงินค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
จานวน 2,559,848 บาท
9.7

ระดับความเข้ าใจและการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code
สานักงาน ก.ล.ต.) ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริ ษั ท น าหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี สาหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560 ซึ่ง ประกาศโดยสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ โดยในรายงานนี ้ มีการเสนอข้ อมูลตามหัวข้ อของแบบ
แสดงรายงานข้ อมูลประจาปี (56-1)
ในปี 2562 บริ ษัทได้ ทาการวิเคราะห์ความสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิตามหลักและแนวปฏิบตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี สาหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ยนปี 2560 ของสานัก งาน ก.ล.ต. และได้ น าเสนอผลวิ เ คราะห์ ดังกล่าวแก่ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยงเพื่อทบทวนพร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ บนั ทึก
เหตุผล และมาตรการทดแทนหรื อแผนดาเนินงานของบริ ษัท เพื่อให้ แน่ใจว่ากรณีที่มีความไม่สอดคล้ อง จะไม่มีผลกระทบต่อ
การกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรโดยรวม อาทิ กรณีกรรมการอิสระดารงตาแหน่งนานกว่า 9 ปี ติดต่อกัน ทังนี
้ ้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรองและประเมินการทางานของกรรมการอิสระ เพื่อให้ แน่ใจว่ากรรมการ
อิสระที่ดารงตาแหน่งเป็ นเวลานาน มีการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระต่อฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างแท้ จริ ง อีกทังมี
้
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษัทสาระสาคัญการดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษัท ในปี 2562 ตามแนวทางของหลักการกากับดูเเลกิจการที่ดี 2560 สรุปได้ ดังนี ้
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ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ า
ให้ แก่ กิจการอย่ างยั่งยืน

คณะกรรมการบริ ษัทในฐานะเป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้ องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี โดยเป็ นผู้ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิจการ อนุมตั ิวิสยั ทัศน์ และภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทังการจั
้
ดสรร
ทรัพยากรสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และมีสว่ นร่ วมในการพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป็ น
ประจาทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีจุดมุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน และกาหนดให้ มีการพิจารณาแผน
ธุรกิจและงบประมาณประจาปี ทกุ ปี เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ รวมทังก
้ าหนดให้ มีการติดตามให้ ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามแผนงานให้ เป็ นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท อย่างใกล้ ชิดด้ วย โดยจะต้ องมีการประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 68

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักว่าการประกอบธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนนัน้ นอกเหนือจากการดูแลบริ หารงาน
ให้ มีผลประกอบการที่ดีแล้ ว จะต้ องให้ ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ดาเนินงานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ผู้ถือหุ้น และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ และจัดให้ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่างๆ
โดยได้ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ปฏิบตั ิตาม และได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ฉบับนี ้และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ กากับดูแลให้ บริ ษัท มีระบบงานและกลไกที่เพียงพอที่ให้ ความเชื่อมัน่ ได้
ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัท ได้ ดาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายอื่น ๆ และแนวทางที่บริ ษัท ได้ กาหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ คณะกรรมการและคณะผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty
of care) และซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ต่อ องค์ ก ร (duty of loyalty) และดูแ ลให้ แ น่ใ จได้ ว่า การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และข้ อบังคับต่าง ๆ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรื อแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ รวมทังมี
้ กระบวนการ
อนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญ (เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยั สาคัญ การทารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มา/จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้ น) เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ มีการปฏิ บตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับขันตอนการด
้
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทังหน่
้ วยงานกากับดูแลที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy)
กาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิ ตลอดจนขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นรายการ
ที่บริ ษัทกระทาเป็ นปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้ าทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่
หรื อมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท คณะผู้บริ หารจะต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้ เสียและ
รายงานการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่มีสว่ นได้ เสียให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจาทุก ปี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความใส่ใจเป็ นพิเศษในการบริ หารอย่างมีความรับผิดชอบ กล่าวคือ คณะกรรมการได้ มีการ
อนุมตั ิ คูม่ ืออานาจดาเนินการ (Manual of Authority) เป็ นข้ อปฏิบตั ิเพิ่มเติมเพื่อให้ การตัดสินใจของบริ ษัท มีการพิจารณา
ทบทวนและอนุมตั ิตามระดับความสาคัญ ทังกรณี
้
ทตี่ ้ องพิจารณาและอนุมตั ิโดยฝ่ ายปฏิบตั ิการ คณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็ นอย่างดี มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทและคณะผู้บริ หาร แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่างประธานกรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มที่ชดั เจน โดยแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เพื่อเป็ นการถ่วงดุลอานาจและเป็ นการบริ หารอย่างโปร่ งใส อีกทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทยัง
ได้ กาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มและคณะผู้บริ หารอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนได้ ติดตามดูแลให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มและคณะผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
อย่างใกล้ ชิด โดยขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ และคณะผู้บริ หาร จะครอบคลุม
ทังเรื
้ ่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทควรดูแลให้ มีการดาเนินการ เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทดาเนิน การร่ วมกับคณะผู้บริ หาร
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และเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะผู้บริ หารได้ ดาเนินการ
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท เช่น
วิสยั ทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริ หารความเสี่ยง ส่วนคณะผู้บริ หาร มีหน้ าที่นา
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดจนระบบการควบคุมดูแลและการกากับดูแลที่ดีซงึ่ คณะกรรมการพิจารณา
และให้ ความเห็นชอบไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ภายใต้ ระบบควบคุมภายใน
นโยบายจริ ยธรรมทางธุรกิจ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน

ในการดาเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริ ษัท นัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ
กิจการ (objectives) ที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ ทงกิ
ั ้ จการ ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวม
คณะกรรมการบริ ษัทรับผิดชอบดูแลให้ กิจการมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายหลักที่ชดั เจน เหมาะสม สาหรับใช้ เป็ นแนวคิด
หลักในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสือ่ สารให้ ทกุ คนในองค์กรขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้
จัดทาเป็ นวิสยั ทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and values) ดังนี ้
วิสัยทัศน์
เราจะสืบสานความไว้ วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อกันให้ กบั คู่ค้า พนักงาน และชุมชน
เราต้ องการสร้ างสิง่ ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยงั่ ยืนให้ กบั ทุกคน
ค่ านิยมองค์ กร
ทางานเป็ นทีม ทาสิง่ ถูกต้ อง กล้ าคิด กล้ าทา ห่วงใย ใส่ใจอนาคต
การกาหนดวัตถุประสงค์ หรื อเป้าหมายหลัก ดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษัทคานึงถึงสภาพแวดล้ อมและการเปลี่ยนแปลง
ปั จจัยต่าง ๆ และการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม ความต้ องการของลูกค้ าและผู้มี ส่ว นได้ เ สีย
ตลอดจนความพร้ อม ความชานาญ และความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และต้ องเป็ นสิง่ ที่สะท้ อนคุณลักษณะของ
การกากับกิจการที่ดี ความรับผิดชอบในผลการกระทา (accountability) ยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (integrity) ความ
โปร่ ง ใส (transparency) ความเอาใจใส่ ต่อ สัง คมและสิ่ง เวดล้ อ ม (due consideration of social and environmental
responsibilities) ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลส่งเสริ มการสื่ อสาร และเสริ มสร้ างให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์ ก รสะท้ อ นอยู่ใ นการตัด สิน ใจและการด าเนิ น งานของบุค ลากรในทุก ระดับ จนกลายเป็ น วัฒ นธรรมองค์ ก ร ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและ
ศักยภาพของกิจการ ซึ่งได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตังเป้
้ าหมายที่อาจนาไปสูก่ ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรื อขาด
จริ ยธรรม (unethical conduct)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ โดยต้ องคานึงถึงปัจจัยแวดล้ อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งที่ยอมรับได้ อีกทังได้
้
สนับสนุนให้ มีการจัดทา ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปานกลาง 3 - 5 ปี ด้ วย เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
กลยุทธ์และแผนงานประจาปี ได้ คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ ตามสมควร
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ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี นนั ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม ปั จจัยและ
ความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องตลอดสาย value chain รวมทังปั
้ จจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ (รายละเอียดโปรดดูในข้ อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม) ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท
ส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมและนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนอง
ความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสีย อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงอยู่บนพื ้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
อีกทังได้
้ กากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ ทวั่ ทังองค์
้ กร รวมทังดู
้ แลให้ มี
การจัดสรรทรั พยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดาเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงาน
ประจาปี
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้ างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่ อ งขนาดและ
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
กาหนดไว้
หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาและนาเสนอเพื่อพิจารณาใน
การกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ทังในเรื
้ ่ องขนาดและองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่
เหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและ
คุณลักษณะเฉพาะด้ าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษัท และ
สามารถเข้ าใจและตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รวมทังต้
้ องมีกรรมการที่ไม่ ได้ เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1
คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัท ดาเนินกิจการอยู่ ซึง่ ได้ พิจารณาตามตารางองค์ประกอบความรู้
ความชานาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้ มั่นใจว่าจะได้ คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สะท้ อนอานาจที่ถ่วงดุลกัน
อย่างเหมาะสม โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทในปั จจุบนั มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารในสัดส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนคณะกรรมการทังหมด
้
ปั จจุบนั มีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 10 คน จากกรรมการบริ ษัททังหมด
้
12 คน ซึ่งเป็ น
ขนาดคณะกรรมการที่เหมาะสมตามหลักการกากับกิจการที่ดี (ต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน)
และเหมาะกับขนาด ประเภท และความซับซ้ อนของธุรกิจของบริ ษัท และมีกรรมการที่เป็ นผู้หญิ งจานวน 2 คน ซึ่งหนึ่ง
ในนัน้ เป็ นกรรมการอิสระด้ วย จะเห็นได้ ว่ากรรมการส่วนใหญ่ ของบริ ษัท เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจึงสามารถ
ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการอย่างอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ บริ ษัท มีกรรมการอิสระซึ่งสามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่าง
อิสระ อย่างน้ อยในจานวนหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
แต่ไม่น้อยกว่าสามคน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
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ซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมการอิสระจานวนสามคน ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้ อบังคับ
ตลท. กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการอิสระมีจานวนสองในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึ่งเป็ นไปตามสัดส่วนอย่าง
ยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มกี ารเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย
และข้ อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ทดี่ ารงตาแหน่งกรรมการ
และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.2 ประธานกรรมการ และองค์ ประกอบการดาเนินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทังหมด
้
และโดยการนาของประธาน
กรรมการ ได้ ทาหน้ าที่กากับดูแลบริ ษัท อย่างเป็ นธรรม โปร่งใส โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และไม่เอื ้อ
ต่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึง่
การแบ่ งแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุ่ม
บริ ษัท ได้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เพื่อเป็ นการถ่วงดุลอานาจและ
เป็ นการบริ หารอย่างโปร่งใส และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีนนั ้ หน้ าที่หลักของประธานกรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ จาแนกได้ ดังนี ้
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ มีหน้ าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและเป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัท และทาให้ เกิดความเข้ าใจที่
สอดคล้ องกันระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ ในเรื่ องยุทธศาสตร์ ของกลุม่ บริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทน
ของคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแล และให้ คาแนะนาในการพัฒนายุทธศาสตร์ ของกลุม่ บริ ษัทและการจัดโครงสร้ าง
การบริ ห ารต่อประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หารกลุ่ม ผู้ซึ่ง มี ค วามรั บผิ ดชอบต่อ คณะเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารกลุ่ม และต่อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารของแต่ละบริ ษัทในกลุม่
ประธานกรรมการมีอานาจหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ นอกจากนี ้ยังได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติมตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องต่อไปนี ้ได้
1)
2)
3)
4)

เชิญประชุมและกาหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
ทาหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามารถเข้ าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการหรื อร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยได้
ดูแลให้ มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เป็ นตัวแทนหลัก
ของบริ ษัทในการสือ่ สารกับสือ่ สาธารณะ
5) เป็ นผู้รับระเบียบวาระการประชุม พร้ อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ โดยอาจตรวจสอบหรื อร้ องขอรายงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทและของกลุม่ บริ ษัท
6) สนับสนุนให้ มีการประชุมกับกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (โดยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและฝ่ ายจัดการไม่ได้
เข้ าร่วมประชุมด้ วย) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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อนึง่ ประธานกรรมการของบริ ษัท มิได้ เป็ นกรรมการอิสระ แต่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความอิสระจากฝ่ ายจัดการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่และสามารถใช้ ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยยึดประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ีมาโดยตลอด จึงเป็ นผู้ที่คณะกรรมการบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ามีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งประธานกรรมการอย่างยิ่ง
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
เพื่ อ ให้ เ รื่ อ งสาคัญ ได้ รั บ การพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดอย่า งรอบคอบ ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีคณะอนุกรรมการ เพื่อกลัน่ กรองงานต่าง ๆ ซึง่ เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ดีต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด กาหนดบทบาท หน้ าที่
รับผิดชอบ กระบวนการทางาน การประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และ
หน่ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ทัง้ ต้ อ งมี ค วามหลากหลายทางด้ า นทัก ษะวิ ช าชี พ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น และมี
ประสบการณ์ ที่เป็ น ประโยชน์ มีความรู้ ความเข้ าใจในลักษณะการประกอบธุ รกิ จของบริ ษัท นอกจากนีย้ ังพิจารณา
คุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้ มีความหลากหลายของกรรมการทังคณะ
้
ทังพื
้ ้นฐานการศึกษา อายุ เพศ และความหลากหลาย
ทางด้ านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน อาทิ ด้ านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมาย และบัญชีและ
การเงิน เป็ นต้ น และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท โดยต้ องมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 คน ที่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท (ปั จจุบนั มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารซึง่ มีประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จานวน 3 คนใน 12 คน)
วาระการดารงตาแหน่ ง
บริ ษัท กาหนดให้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งสอดคล้ องกับบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจานวนหนึง่ ในสามจะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทกุ ปี
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
หน้ าที่โดยทัว่ ไปของคณะกรรมการ ได้ แก่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท โดยมีความรับผิดชอบ
โดยตรงต่อการกาหนดทิศทางของธุรกิ จและการสอดส่องดูแล การควบคุมดูแลบุคคลซึ่งได้ รับการมอบหมายให้ เป็ น
ผู้รับผิดชอบการบริ หารจัดการกลุม่ บริ ษัท คณะกรรมการจะพิจารณาวาระต่างๆ ซึ่งกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อ
ระเบียบปฏิบตั ิที่มีอยู่ในขณะนันไม่
้ ได้ กาหนดให้ ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อจากหน่วยงานอื่น คณะกรรมการ
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับและตังมั
้ น่ อยู่กบั หลักการด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้ าที่ตอ่ ไปนี ้ เป็ นหน้ าที่
เฉพาะของคณะกรรมการบริ ษัท
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1) รับผิดชอบต่อการกาหนดทิศทางด้ านธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท รวมถึงการออกนโยบายและประกาศที่จาเป็ น
สาหรับกลุม่ บริ ษัท
2) อนุมตั ิแนวคิดหรื อยุทธศาสตร์ องค์กรของบริ ษัทและกลุม่ บริ ษัท
3) กาหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท โดยเฉพาะการกาหนดหรื อแก้ ไขระเบียบ
ปฏิบตั ิองค์กรรวมทังกฎบั
้ ตรที่เกี่ยวข้ อง
4) กาหนดวิธีดาเนินการทางบัญชีของบริ ษัทและกลุม่ บริ ษัท รวมทังหลั
้ กการเกี่ยวกับการควบคุมหรื อวางแผน
ทางการเงินที่จะบังคับใช้ สาหรับกลุม่ บริ ษัท
5) อนุมตั ิแผนทางธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัทและกลุม่ บริ ษัท
6) แต่งตังประธานกรรมการ
้
รองประธานกรรมการ รวมทังแต่
้ งตังกรรมการที
้
่วา่ งลงระหว่างวาระ
7) แต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8) แต่งตังสมาชิ
้
กของคณะเจ้ าหน้ า ที่บริ หารกลุ่ม ตามที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มเป็ นผู้นาเสนอชื่อและ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและมีข้อเสนอให้ แต่งตังตามข้
้
อเสนอดังกล่าว
9) กาหนดอานาจการลงนามผูกพันบริ ษัท
10) ทบทวนผลการดาเนินงานของบุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลการบริ หารงานกลุม่ บริ ษัท ภายใต้ การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อตามที่ระบุในระเบียบปฏิบตั ิขององค์กรและกฎบัตรที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังข้
้ อกาหนดหรื อมติของคณะกรรมการบริ ษัท
11) ทบทวนและนาเสนอรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และงบการเงินรวมของบริ ษัท รวมทังรายงานของ
้
ผู้สอบบัญชี ให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
12) กากับการจัดเตรี ยมการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น และดาเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13) ตรวจสอบให้ ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
14) ปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึง่ กฎหมายให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการกรณีการเพิ่มทุนของบริ ษัท
15) อนุมตั ิข้อเสนอชื่อเพื่อแต่งตังกรรมการผู
้
้ บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
และกาหนดให้ อานาจหรื อมอบหมายหน้ าที่เฉพาะด้ านต่อกรรมการผู้บริ หารหรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
16) อนุมตั ิองค์ประกอบของคณะกรรมการ ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และเสนอชื่อบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการใน
บริ ษัทร่ วม ตามที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มเป็ นผู้นาเสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาและมีข้อเสนอให้ แต่งตังตามข้
้
อเสนอดังกล่าว
17) แต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารของแต่ละบริ ษัทในกลุ่ม (นอกเหนือจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม)
ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และตามที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เป็ นผู้นาเสนอชื่อและคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาและมีข้อเสนอให้ แต่งตังตามข้
้
อเสนอดังกล่าว
18) อนุมตั ิกรอบการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทและกลุม่ บริ ษัท
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19) พิจารณาข้ อเสนอเรื่ องค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาและแนะนาให้ คณะกรรมการเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้ างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวนสามคน โดยได้ รับการแต่งตัง้ และคัดเลือกจาก
กรรมการอิสระที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
สาหรับรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยู่ภายใต้ หวั ข้ อ “โครงสร้ างการ
บริ หารจัดการ”
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกคนเป็ น “กรรมการอิสระ” โดยมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกาหนดของ ตลท. และ
กลต. อีกทังบริ
้ ษัท กาหนดเพิ่มเติมให้ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทมหาชนอื่นมากกว่าสองบริ ษัท เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทจะเห็นว่าการเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของ
หลายบริ ษั ท ในเวลาเดี ย วกัน นัน้ ไม่ท าให้ ค วามสามารถของกรรมการคนนัน้ ด้ อ ยลงในอัน ที่ จ ะปฏิ บัติ ห น้ า ที่ สมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และบริ ษัท เปิ ดเผยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายข้ อมูลประจาปี ด้วย
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนันต้
้ องเป็ นผู้ซงึ่ มีความรู้ทางด้ านการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัท
หมายถึงว่า อย่างน้ อยต้ องเคยปฏิบตั ิงานด้ านการเงินและการบัญชีขนพื
ั ้ ้นฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งคนต้ องเป็ นผู้ซงึ่ มีความชานาญอย่างเพียงพอในด้ านการบัญชีหรื อการบริ หารจัดการทางการเงิน
ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัท
ปั จจุบนั สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทังสามท่
้
าน เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิ นของ
บริ ษัทและมีความเข้ าใจในธุรกิ จของบริ ษัท เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่านที่จบ
การศึกษาด้ านบัญชี ได้ แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังประธานมี
้
วาระในการดารงตาแหน่ง 3 (สาม) ปี และไม่เกินวาระการเป็ นกรรมการบริ ษัท
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทังบริ
้ ษัท และกลุ่มบริ ษัท เพื่อให้ แน่ใจว่ารายงาน
เหล่านันมี
้ ความถูกต้ องและเพียงพอ และทาหน้ าที่ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะผู้บริ หาร
กลุ่ม (Group Executive Committee) ผู้รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ท ารายงานทางการเงิ น รายไตรมาสและ
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

ประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนาให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบในเรื่ องที่เกิดเป็ นประเด็นหรื อ
เป็ นปั ญหาโดยผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในระหว่างที่ผ้ สู อบบัญชีปฏิบตั ิงานตรวจสอบบริ ษัทและกลุม่ บริ ษัท
สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้ างของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ แน่ใจว่าสิง่ ที่กล่าวมานันมี
้ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ให้ ความเห็นชอบในเรื่ ององค์กรและคุณสมบัติของบุคคลากรในสังกัดฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท และ
กาหนดระดับของความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายในจากฝ่ ายบริ หารตลอดจนอนุมตั ิการแต่งตัง้
โยกย้ าย และการเลิกจ้ างบุคคลากรในสังกัดหรื อที่สงั กัดหน่วยงานอื่นที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบ
ภายใน
สอบทานการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและ
ข้ อบังคับของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอันว่าด้ วยเรื่ องของการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัท
พิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้ รับแต่งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท
รวมทังเสนอให้
้
เปลีย่ นแปลงผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และให้ คาแนะนาค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีนนั ้ เพื่อเป็ น
หลักประกันความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพึงคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
คือการให้ บริ การอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึ่งมีลกั ษณะที่อาจก่อให้ เกิดการขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์อนั กระทบต่อความเป็ นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบตั ิงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อความเป็ นอิสระในการปรึ กษาหารื อในเรื่ องที่สาคัญให้ คณะกรรมการตรวจสอบประชุมเป็ น
การส่วนตัวที่มีแต่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผ้ ูแทนของฝ่ ายบริ หารอยู่ใ นที่
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 (หนึง่ ) ครัง้
พิจารณารายการระหว่างกันอันอาจนาไปสูค่ วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึ่งการนี ้ให้ รวมถึงความถูกต้ อง
และความครบถ้ วนของการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงนันๆ
้ ของบริ ษัท ด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ แน่ใจว่า
รายการเกี่ยวโยงกันเหล่านันเป็
้ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของ ตลท. และมีความเหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท รายงานนี ้ให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ลงชื่อและรายงานดังกล่าวนี ้อย่างน้ อยต้ องมีข้อมูลดังต่อไปนี ้

• ความเห็นในด้ านความถูกต้ อง ครบถ้ วน และความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลในรายงานและในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท

• ความเห็นในด้ านความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นในด้ านความเหมาะสมของการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
• ความเห็นในด้ านการปฏิบตั ิตามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ประกาศ
และ ข้ อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว รวมทังกฎและข้
้
อบังคับของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ
ที่ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท

• ความเห็นในด้ านการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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• จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจานวนครัง้ ของการเข้ าประชุมของสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

• ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบนี ้
8) ดาเนินการให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ของตนเองเป็ นประจาทุกปี
9) สอบทานความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้ านการคอร์ รัป
ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
10) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประชุมอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน นอกจากการ
ประชุ ม ตามปรกติ ที่ ก ล่ า วมานี แ้ ล้ ว สมาชิ ก คณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ ง คนใดจะเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นการประชุมครัง้ พิเศษก็ ได้ ตามความจาเป็ นแห่งสถานการณ์ ส่วนวิธีการเรี ยก
ประชุมและระเบียบวิธีในการประชุมให้ เป็ นไปตามที่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกัน
2) องค์ ป ระชุม ต้ อ งประกอบด้ ว ยสมาชิ กคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนเกิ น กึ่ ง หนึ่งของจ านวนสมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบทังหมด
้
3) ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มของบริ ษัท เป็ นผู้ได้ รับเชิญเข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นการ
ถาวร แต่ป ระธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หารกลุ่ม ต้ องออกจากที่ป ระชุม ในระหว่างที่ มีก ารพูดในเรื่ อ งที่ป ระธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มมีส่วนได้ เสียอยู่ด้วย หรื อเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะประชุมโดยไม่มี
บุคคลอื่นนอกจากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเท่านันที
้ ่ร่วมอยูใ่ นที่ประชุม
4) ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้
การกากับของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
โครงสร้ างคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและความเสี่ย ง ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษัท อย่า งน้ อ ยสาม (3) คน ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้
สาหรับรายนามคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
แสดงอยูภ่ ายใต้ หวั ข้ อ “โครงสร้ างการบริ หารจัดการ”
คุณสมบัติกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงานของกลุม่ บริษัท
รวมถึงเข้ าใจหลักการและการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริ หารและจัดการความเสีย่ ง
ปั จจุบนั สมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง ของบริ ษัท ทุกคนเป็ นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความ
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เข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัท อีกทังมี
้ ประสบการณ์ในการเป็ นกรรมการในบริ ษัทชันน
้ าที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง มีวาระในการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
บริ ษัท
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง ได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
เสีย่ ง ดังนี ้
1) ก าหนดและเสนอขอบเขตการก ากับ ดูแ ลกิ จ การของกลุ่ม บริ ษั ท ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท อนุมัติ และ
มอบหมายให้ คณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ดาเนินงานและติดตามการปฏิบตั ิงาน
2) สอบทานการบริ หารและการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญ ของกลุ่มบริ ษัท ที่ดาเนินการโดยคณะเจ้ าหน้ าที่
บริ หารกลุม่
3) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัท
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง จะจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย 4 (สี่) ครัง้ ต่อปี สมาชิกของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง อาจเรี ยกประชุมพิเศษตามที่ต้องการ วิธีการเรี ยกประชุมและ
ขันตอนการด
้
าเนินการประชุม ต้ องได้ รับการยอมรับจากสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
เสีย่ ง
2) องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยสมาชิกจานวนเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนสมาชิกทังหมด
้
3) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ หรื อตัวแทนที่ได้ รับมอบหมาย และหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ควบคุม กากับดูแลของกลุ่ม อาจได้ รับเชิ ญเข้ าประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง เพื่อ
รายงานการติดตามในเรื่ องของความเสี่ยงหลัก ๆ และแผนบริ หารและจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัท
ตามกาหนดการที่กาหนดไว้ ในนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ทัง้ นี ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม และ
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในและควบคุม กากับดูแลของกลุ่ม ต้ องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มี
การหารื อในเรื่ องที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ และหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในและควบคุม กากับ
ดูแลของกลุม่ มีสว่ นได้ เสียอยู่ด้วย หรื อเมื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ประสงค์จะประชุม
โดยไม่มีบคุ คลอื่นนอกจากสมาชิกเท่านัน้
4) ให้ เ ลขานุก ารของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและความเสี่ย ง เก็ บ รั ก ษารายงานการประชุม ตามที่
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ งกาหนด
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
โครงสร้ างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท จานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดย
อย่างน้ อยหนึง่ ในนันต้
้ องเป็ นกรรมการอิสระ
สาหรั บ รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนและเลขานุก ารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทนแสดงอยูภ่ ายใต้ หวั ข้ อ “โครงสร้ างการบริ หารจัดการ”
คุณสมบัติกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
สมาชิ กของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้ องเป็ นผู้ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ การทางานที่
เกี่ยวข้ อง และมีความเข้ าใจในธุรกิจ และการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท อย่างถี่ถ้วน
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน มี ว าระในการด ารงต าแหน่ ง เท่ า กั บ วาระการด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการบริ ษัท
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีดงั ต่อไปนี ้
1) ด้ านการสรรหา องค์ ประกอบและโครงสร้ าง
(1) ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริ ษัท รวมทังโครงสร้
้
างของคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่ วม ทังหมดภายในกลุ
้
ม่ บริ ษัท และโครงสร้ างของคณะอนุกรรมการของบริ ษัท การทบทวน
ดังกล่าวให้ กระทาทุกปี และเสนอผลการทบทวนดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อพิจารณา
(2) พิจารณา ประเมิน และเสนอแนะบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมแก่การได้ รับการเสนอเข้ ารับเลือกตัง้
และ/หรื อ เข้ ารับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งต่อไป เพื่อให้ คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ิ หรื อพิจารณาและนาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ (แล้ วแต่
กรณี) ในกรณีที่เป็ นการแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลงโดยคณะกรรมการของบริ ษัท
เนื่องจากมีกรรมการพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ เสนอชื่อดังกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
การประชุมคณะกรรมการครัง้ ถัดไป
(3) กาหนด ประเมิน และเสนอแนะบุคคล ผู้ที่มีศกั ยภาพอันเหมาะสมแก่ตาแหน่งที่สาคัญๆ ภายในกลุม่
บริ ษัท เช่น

•
•
•
•
•

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
สมาชิกของคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของแต่ละบริ ษัทในกลุม่
กรรมการของบริ ษัทย่อย

ผู้แทนของบริ ษัทในการเป็ นกรรมการของบริ ษัทร่วม
(4) พิจารณาทบทวนข้ อเสนอของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ในเรื่ องบุคคลที่มีศกั ยภาพเหมาะสมที่จะ
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นสมาชิกในคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ หรื อเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท
ย่อย และทาการประเมินอย่างเป็ นอิสระในตัวบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวมานี ้ ในด้ านความ
เชี่ยวชาญ (expertise), ทักษะ(skill), ประสบการณ์ (experience), ผลการปฏิบตั ิงาน (performance)
รวมทังคุ
้ ณสมบัติสว่ นตัวและคุณสมบัติด้านวิชาชีพ ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ท าการเสนอแนะผู้ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ที่ เ ห็ น ว่า มี ค วามเหมาะสมต่อ คณะกรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ
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พิจารณาอนุมตั ิ
(5) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
2) ด้ านการพัฒนาผู้บริหารและการวางแผนสืบทอดตาแหน่ ง
(1) สอดส่องดูแลบุคคลต่าง ๆ ที่มีศกั ยภาพ และกระบวนการของการพัฒนา และแผนการพัฒนาบุคลากร
สาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง และสาหรับเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ ทู ี่มีโอกาสที่จะได้ รับ
การเลือ่ นขันเลื
้ อ่ นตาแหน่งไปเป็ นผู้บริ หารระดับสูงภายในกลุม่ บริ ษัท
(2) ทบทวนแผนงานการสร้ างผู้สืบทอดการดารงตาแหน่งสาหรั บสมาชิกในคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะอนุกรรมการ ซึง่ การทบทวนดังกล่าวให้ กระทาเป็ นรายปี
(3) ทบทวนแผนการสร้ างผู้สืบทอดการดารงตาแหน่งสาหรับสมาชิกในคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย และ
สาหรับผู้ที่เป็ นผู้แทนของบริ ษัทที่เข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทร่ วม ซึ่งการทบทวนดังกล่าวให้ กระทา
เป็ นรายปี
(4) ทบทวนแผนการสร้ างผู้สบื ทอดการดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงภายในกลุม่ บริ ษัท ซึง่ การทบทวน
ดังกล่าวให้ กระทาเป็ นรายครึ่งปี และให้ กระทาร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
(5) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
3) ด้ านการกาหนดค่ าตอบแทน
(1) จัดให้ มีการทานโยบายและแผนเกี่ยวกับค่าตอบแทนของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัท เพื่อให้ กลุม่ บริ ษัท และบริ ษัท
ต่าง ๆ ภายในกลุม่ บริ ษัท ใช้ ในการรับบุคลากร รักษาบุคลากรให้ ทางานอยูภ่ ายในกลุม่ บริ ษัท และสร้ าง
เสริ ม ให้ พ นัก งานมี ค วามมุ่ง หวัง และค่า นิ ย มหลัก ที่ เ ป็ น อย่า งเดี ย วกัน กับ ของ กลุ่ม บริ ษั ท และใน
ขณะเดียวกันสร้ างความเชื่อมโยงเพื่อให้ คา่ ตอบแทนมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
(2) พิ จ ารณากลั่ น กรองและเสนอค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยให้ แก่ ก รรมการของบริ ษั ท และสมาชิ ก ใน
คณะอนุกรรมการแต่ละคน รวมทังประธานคณะกรรมการของบริ
้
ษัท และนาเสนอค่าตอบแทนดังกล่าว
เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
(3) อนุมตั ิผลการปฏิบตั ิงานและค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ คณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของแต่ละบริ ษัทในกลุม่ รวมทังโบนั
้ สและการปรับอัตราเงินเดือนประจาปี
สาหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในประเทศไทย
(4) ทบทวนงบประมาณค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนประจาปี รวมถึงการจ่ายโบนัสประจาปี
ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศตามที่เลขาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ
(5) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้ องประชุมอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ ในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม)
เดือน สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ท่านใดท่านหนึง่ จะเรี ยกประชุมคณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นการประชุมครัง้ พิเศษก็ได้ ตามความจาเป็ นแห่งสถานการณ์ ส่วน
วิธีการเรี ยกประชุมและระเบียบวิธีในการประชุม ให้ เป็ นไปตามที่สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนตกลงกัน
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2) องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จานวนเกินกึ่งหนึง่ ของ
จานวนสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทังหมด
้
3) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม ได้ รับเชิญเข้ าประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ น
ประจา แต่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม ต้ องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการพูดในเรื่ องที่ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ มีสว่ นได้ เสียอยู่ด้วย หรื อเมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประสงค์
จะประชุมโดยไม่มีบคุ คลอื่นนอกจากสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เท่านันที
้ ่ร่วมอยู่
ในที่ประชุม
4) ให้ เ ลขานุก ารคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน มี ห น้ า ที่ จ ดบัน ทึก รายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายใต้ การกากับของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
คณะเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ 5 คน ประกอบด้ วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ (Group
CEO), ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ งานการเงิน (Group CFO), ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จากัด (มหาชน) (CEO SCCCTH), ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด (CEO SCCVN)
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทรัพยากรบุคคล (Group HR and Talents)
รายนามคณะผู้บริ หาร ปี 2562 แสดงอยูใ่ นหัวข้ อ “โครงสร้ างการบริ หารจัดการ”
คุณสมบัติ
เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทังในด้
้ านธุรกิจ การบริ หารจัดการ มีความเป็ นผู้นาที่ดีมที กั ษะในการวางแผน
กลยุทธ์ มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถในการบริ หารจัดการให้ บรรลุตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของ
บริ ษัท
บทบาทหน้ าที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารกลุ่ม ท าหน้ าที่ เ ป็ นประธานของคณะเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ม โดยได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ จาก
คณะกรรมการบริ ษัท ผ่านการสรรหาและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ มีความรับผิดชอบโดยรวม ต่อการบริ หารจัดการและผลประกอบการของกลุม่ บริ ษัท ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1) ประสานงานและสอดส่องดูแลกิจกรรมของคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดการ การ
บริ หารและการสอดส่องดูแลการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท และสามารถดาเนินการตามเป้าหมายทาง
ธุรกิจและบรรลุงบประมาณประจาปี ได้
2) ออกคาสัง่ เรื่ องสายการบังคับบัญชาสาหรับสมาชิกของคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทุกคน รวมถึงสาหรับ
ผู้บริ หารสูงสุดของแต่ละบริ ษัทในกลุม่
3) ริ เ ริ่ ม พัฒ นาและบริ ห ารจัด การขัน้ ตอนการวางแผนกลยุท ธ์ แ ละแผนการเงิ น ของกลุ่ม บริ ษั ท ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิแล้ ว
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4) ตรวจสอบติดตามและควบคุมการดาเนินการตามแผนทางธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มบริ ษัทที่ได้ รั บ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยการตัดสินใจทางธุรกิจทังปวง
้ ต้ องสอดคล้ องกับตารางอานาจอนุมตั ิ
5) จัดประชุมและเป็ นประธานการประชุมคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
6) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นตัวแทนหลักของบริ ษัท ในการสือ่ สารกับสือ่ สาธารณะ
7) สอดส่องดูแลการทางาน และทบทวนผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ ของผู้บริ หารสูงสุดของแต่ละบริ ษัท เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
8) เสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตังใหม่
้ หรื อแต่งตังแทน
้
ในตาแหน่งสมาชิกคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ (ยกเว้ น
ตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม) ตาแหน่งผู้บริ หารสูงสุดของแต่ละบริ ษัท หรื อเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
การเงินของแต่ละบริ ษัทในกลุม่ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
9) เสนอชื่ อ ผู้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ สาหรั บ คณะกรรมการของบริ ษั ท ย่อ ย และบริ ษั ท ร่ ว มเพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
10) นาเสนอแผนการสืบทอดตาแหน่งสมาชิกเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ (ที่ไม่ใช่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ) และ
ผู้บริ หารสูงสุดของแต่ละบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
เป็ นประจาทุกปี
11) อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ ดารงตาแหน่งคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษัท (ยกเว้ นตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
การเงินของบริ ษัทย่อย) ตามที่ผ้ บู ริ หารสูงสุดของแต่ละบริ ษัทเป็ นผู้เสนอชื่อเพื่อพิจารณา
12) การปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการและของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มอาจ
มอบหมายให้ สมาชิกของคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เป็ นผู้ดาเนินการ (ในกรณีดงั กล่าวประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารกลุม่ มีหน้ าที่ตรวจสอบดูแลการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว)
13) เสนอเรื่ องต่างๆ ตามที่ระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร กาหนดให้ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
14) ดาเนินการให้ มีการส่งต่อหรื อสือ่ สารข้ อมูลระหว่างคณะเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารกลุม่ และคณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
การประชุมของคณะเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม
1) ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม สามารถเรี ยกประชุมได้ บ่อยครัง้ ตามที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัท โดยมีการประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
2) สมาชิ ก คณะเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห ารกลุ่ม อาจแจ้ ง เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรและระบุเ หตุผล เพื่ อ ขอให้ ป ระธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เรี ยกประชุมเพิ่มเติมได้
3) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ จะต้ องจัดตารางการประชุมคณะเจ้ าหน้ าบริ หารกลุม่ ล่วงหน้ าตลอดทังปี
้ โดย
สมาชิกคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทุกคนมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
4) คณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ มีหน้ าที่เสนอวาระการประชุมต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หารกลุม่ ล่วงหน้ า เพื่อให้
การเรี ยกประชุมของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ สามารถกาหนดวาระการประชุมได้ พร้ อมกัน
5) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มอาจตัดวาระการประชุมใดๆ ออกไป หากมีการเสนอข้ อมูลการประชุม ไม่
ครบถ้ ว นหรื อ ล่าช้ า อย่า งไรก็ ต ามประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารกลุ่มอาจเลือ กเลื่อ นการพิ จ ารณาวาระไป
พิจารณาในการประชุมครัง้ ถัดไป
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6) การประชุมสามารถทาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามความจาเป็ น และหากสมาชิ กทุกคนของคณะ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
7) ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารกลุ่ม ท าหน้ า ที่ป ระธานในที่ป ระชุม และกรณี ไม่สามารถปฏิ บั ติห น้ าที่ ได้ ให้
มอบหมายสมาชิกของคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ คนใดคนหนึง่ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม และสามารถ
เชิญบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาได้
8) นอกเหนื อ จากการประชุม ปกติ แ ล้ ว ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ม อาจเรี ย กประชุม เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ การ
ปรึกษาหารื อในเรื่ องสาคัญ
หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการบริ ษัท ดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือ กมี
กระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน จึงได้ แต่งตัง้ และมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ น
ผู้ดาเนินการ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลัน่ กรอง และคัด
สรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัท มีความเข้ าใจธุรกิจเป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะการประกอบ
ธุ ร กิ จ และแผนในอนาคตที่ค ณะกรรมการกาหนดไว้ ได้ เพื่ อ ให้ ได้ กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บ ริ หารระดับสูงที่มี
คุณสมบัติสอดคล้ องกับองค์ ประกอบที่กาหนดไว้ และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจ ารณา ก่อน
คณะกรรมการบริ ษัทจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น สาหรับกรณีการแต่งตังกรรมการ
้
ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับข้ อมูลอย่าง
เพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ สาหรับตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
บริ ษัทมีการสรรหาโดยบริ ษัทที่ ปรึ กษาด้ านการสรรหา ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทังในและต่
้
างประเทศ โดยผ่าน
กระบวนการสัมภาษณ์และคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้กลัน่ กรองเพื่อให้ เกิดความ
มัน่ ใจว่ากรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังมี
้
ความโปร่ งใสและชัดเจน ปราศจากอิทธิ พลของผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมหรื อฝ่ ายจัดการ และสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั
บุคคลภายนอก และให้ โอกาสผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการพิจารณาเป็ นประจาทุกปี
กรรมการแต่ละรายต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง และในทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้
กรรมการและผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสมให้ ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ กรรมการทุกคนที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงนัน้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อบังคับ บริ ษัท ข้ อกาหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การแต่งตังกรรมการทดแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามัญประจาปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ไม่ใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ผู้ถือหุ้นจะใช้ คะแนนเสียงที่ต นมีอยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวเป็ น
กรรมการในแต่ละครัง้ ที่ใช้ คะแนนเสียงเท่านัน้
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3. หากมีการเสนอชื่ อเพื่อรั บเลือกตัง้ มากกว่าจานวนกรรมการที่ว่างลง บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานคณะกรรมการเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ถ้ าตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกผู้ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่วา่ งลงจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลื อน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทาการในนาม
ของคณะกรรมการได้ เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่วา่ งทังหมดเท่
้
านัน้
กรรมการซึ่งได้ รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งแทนตามที่กล่าวข้ างต้ นให้ อยู่ในตาแหน่งได้ เพี ยงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทนเท่านัน้
การสรรหากรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ คดั สรรบุคคลที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ โดยพิจารณารายชื่อจากบริ ษัทที่ปรึ กษาด้ าน
การสรรหาบุคคลากร และจากผู้ที่ถกู เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี)
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนปรับนิยามกรรมการอิสระให้ มีคณ
ุ สมบัติที่เข้ มกว่าที่
กฎหมายกาหนด ซึง่ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ กาหนดไว้ วา่ กรรมการอิสระต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่
(ร้ อยละ 1) ของจานวนหุ้นที่มีออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท หรื อบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรเปลีย่ นสัดส่วนการถือหุ้นจากร้ อยละหนึง่ (ร้ อยละ 1) เป็ นร้ อยละศูนย์จดุ ห้ า (ร้ อยละ 0.5)
“กรรมการอิสระ” ของบริ ษัทต้ องคุณสมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละศูนย์จุดห้ าของจานวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท หรื อบริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นฝ่ ายบริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัท
ย่อยลาดับเดียวกันโดยมี บริ ษัทใหญ่ร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมา แล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทัง้ นีล้ กั ษณะ
ต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้
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ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิ จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นฝ่ ายบริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นัย หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อ ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้
หรื อรั บความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรั บหรื อให้ ก้ ูยืม คา้ ประกัน การให้ สินทรั พย์เป็ นหลักประกัน
หนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัท หรื อตัง้ แต่ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ก้ ารคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน และหลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี ด้ ังกล่าวให้ นับรวมภาระหนีท้ ี่ เ กิ ด ขึน้ ในระหว่างหนึ่ง ปี ก่อ นวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุม และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้ นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
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เงินเดือนประจาหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
หลักปฏิบัติ 3.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดาเนินการตามกระบวนการที่โปร่งใสและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี โดยต้ องนาเสนอนโยบาย
วิธีการ หลักเกณฑ์ในการให้ ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการแต่ละตาแหน่ง และต้ องมีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเพี ย งพอที่ จะจูงใจให้ คณะกรรมการน าพาองค์ กรให้ ดาเนิ น งานตามเป้า หมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว อี ก ทัง้
ต้ องหลีกเลีย่ งการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร
ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท มีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้ องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ
บริ ษัท โดยมีการเปรี ยบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ ประโยชน์และคุณค่าที่ได้ รับจากกรรมการแต่ละคน รวมถึงการเป็ นสมาชิกและการมีบทบาทหน้ าที่เพิ่มขึ ้นใน
คณะอนุกรรมการด้ วย
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น ครัง้ ที่ 26 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ได้
อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ นาเสนอ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ เปิ ดเผยนโยบาย
และหลักเกณฑ์ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ รู ปแบบและจานวนค่าตอบแทนที่สะท้ อนถึงภาระหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทังค่
้ าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อยด้ วย (ถ้ ามี) ซึง่
ปั จจุบนั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ แู ทนของบริ ษัท ในการเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทร่วม
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ เป็ นผลตอบแทนที่จูงใจ
และเหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ดูแลให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุ่ม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งประเมินจากผลประกอบการของบริ ษัท
ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริ หาร ซึง่ มีการเสนอผล การประเมิน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบเป็ นประจาทุกปี และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็ นผู้สอื่ สารผลการพิจารณาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ได้ รับทราบ
สาหรั บ โครงสร้ าง คุณ สมบัติ บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนในส่ว นที่ เ กี่ ย วกับ
ค่าตอบแทนกรรมการ ปรับใช้ ตามหลักปฏิบตั ิ 3.2
หลักปฏิบัติ 3.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทกาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 ครัง้ ต่อ
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 86

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

เดือน ซึ่งบริ ษัทมีการกาหนดวันประชุมล่วงหน้ าเป็ นรายปี ก่อนเริ่ มปี ใหม่ และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการ
ดังกล่าวพร้ อมทังวาระที
้
่สาคัญตามรอบระยะเวลาของการประชุมแต่ละครัง้ เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่วม
ประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครั ง้ ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม ร่ วมกัน
พิจารณากาหนดเรื่ องที่จะเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท โดยต้ องพิจารณาให้ แน่ใจว่าได้ รวมเรื่ องสาคัญไว้ แล้ ว
โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อ บริ ษัท เข้ าสูว่ าระการประชุม โดยบริ ษัทจะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ กรรมการได้ มี
เวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมการประชุม
จ านวนครั ง้ ของการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดไว้ เ หมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน
7 ครัง้ และมีการส่งรายงานผลการดาเนินงานและแผนการพัฒนาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะผู้บริ หาร
ดาเนินการ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถกากับควบคุมและดูแล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
กรรมการทังคณะเข้
้
าร่ วมการประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 94 ของการประชุมคณะกรรมการ
ทังหมดที
้
่จดั ในปี 2562 โดยรายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการเป็ นรายบุคคลแสดงอยู่ในหัวข้ อโครงสร้ างการ
จัดการ
ประธานกรรมการได้ จดั สรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนาเสนอเรื่ องและอภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบ
โดยทัว่ กัน ประธานกรรมการส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนได้ ให้ ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่
นาสูท่ ี่ประชุม รวมทังประเด็
้
นการกากับดูแลกิจการ ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่ มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนและจะต้ องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนัน้ ๆ
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม เชิญฝ่ ายจัดการหรื อผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมโดยตรงและเพื่อมีโอกาส
รู้จกั ผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
บริ ษัทได้ จดั ให้ กรรมการได้ รับข้ อมูลและเข้ าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการและการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท เพื่อสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที่และเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบตั ิ งานดังนันสามารถมั
้
น่ ใจได้ ว่า
กรรมการทุกคนมีความเข้ าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
และทุกคนได้ อทุ ิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อเสริ มสร้ างให้ บริ ษัท มีคณะกรรมการบริ ษัทที่เข้ มแข็ง ทุก
คนได้ แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้ ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา และมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการจากัดจานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งได้ ไม่
เกิน 5 แห่ง ไว้ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ซึง่ ในปั จจุบนั
ไม่มีกรรมการคนใดดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง สาหรับการดารงตาแหน่งอื่นของผู้บริ หาร
ระดับสูง บริ ษัท ไม่มีนโยบายที่อนุญาตให้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นมากกว่า 2 บริ ษัท ทังนี
้ ้ ไม่นบั รวมบริ ษัท
ย่อย บริ ษัทในเครื อ และบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องเข้ าไปกากับดูแลการบริ หารจัด การเพื่อรักษา
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ผลประโยชน์ของบริ ษัท และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการและเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัทถือนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ น ผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่อ
อภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารกลุม่ ทราบถึงผลการประชุมนันด้
้ วย เมื่อครบรอบปี การดาเนินงาน 2562 หลังจากการรวบรวมข้ อมูลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทัง้ รายคณะและรายบุคคล ประธานกรรมการได้ จัดให้ มีการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 1 ครัง้ เพื่อมีการหารื อและนาข้ อเสนอแนะมาจัดทาแผนพัฒนาและ
ติดตามผล
หลักปฏิบัติ 3.6 การกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและกิจการอื่นที่บริษัท ไปลงทุน
การกากับดูแลกิจการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมในเบื ้องต้ นนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทา
การสรรหาและกลัน่ กรองบุคคลที่เหมาะสม โดยนาเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทาการพิจารณาอนุมตั ิ
และเสนอต่อบริ ษัทย่อยและกิ จการอื่นที่ บริ ษัท ไปลงทุน โดยการแต่งตัง้ กรรมการ การแต่งตัง้ ผู้บริ หารสาคัญที่จะเข้ า
รับผิดชอบบริ หารงานและกิจการในบริ ษัทย่อย มีจานวนและตาแหน่งที่สอดคล้ องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ในบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วม
โดยการนี ้ กรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หาร ที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทตามที่กล่าวมาข้ างต้ น จะมีภาระหน้ าที่
ในการบริ หารจัดการงานและกิจการของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตาม แนวนโยบายและ
ทิ ศ ทางที่ บริ ษัท ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทจะกาหนดนโยบายให้ กรรมการและ/หรื อ ผู้ บริ หารทาหน้ าที่อ ย่างดีที่สุดเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทย่อย และให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท ในฐานะบริ ษัทแม่ โดยกาหนดขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับแต่งตังอย่
้ างชัดเจน ซึง่ จะมีการทบทวนเป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม และ
มีการติดตามดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายด้ วย
ส าหรั บ การตัด สิ น ใจในการด าเนิ น กิ จ การที่ ส าคัญ ในกลุ่ม บริ ษั ท บริ ษั ท ก าหนดขัน้ ตอนและผู้มี อ านาจอนุมัติ ต าม
ความสาคัญและมูลค่าของโครงการ หรื อกิจการ และมีการเสนอให้ คณะกรรมการชุดย่อ ยพิจารณากลัน่ กรองในกิจการที่
สาคัญ เพื่อให้ การทางานของฝ่ ายจัดการมีความคล่องตัวและโปร่ งใส อีกทังง่
้ ายแก่การสื่อสาร โดยคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นผู้อนุมตั ิเอกสารที่กาหนดขันตอนและผู
้
้ มีอานาจดังกล่าว
ส่วนในการดาเนินกิจการโดยทัว่ ไป บริ ษัทจะกาหนดแนวนโยบายด้ วยการสื่อสารผ่านการพิจารณากาหนดงบประมาณ
ประจาปี รวมถึงการทบทวน และการรายงานผลการดาเนินกิ จการเป็ นรายไตรมาส ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท
ย่อ ย ซึ่ง มี ตัว แทนที่ ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ เป็ น กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่อ ยเข้ าร่ ว มประชุม นอกจากนี ้ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีวาระประจาในการพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยด้ วย จึงมัน่ ใจได้
ว่าบริ ษัท มีกลไกการกากับดูแลและระบบควบคุมภายในบริ ษัทย่อยที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ ที่มีผลให้ การทารายการ
ระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษัท
ย่อยได้ รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ มีการกาหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ ของบริ ษัทย่อยให้ เป็ นรูปแบบและโครงสร้ างในลักษณะเหมือน
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หรื อใกล้ เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนกาหนดวางแบบผังองค์กรให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้จดั การ
ในแผนกและฝ่ ายต่างๆ ในบริ ษัทย่อยจะต้ องแจ้ งรายงาน ตลอดจนปรึ กษาหารื อ และแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ร่ วมกับผู้บริ หาร
และผู้จดั การของบริ ษัท ที่ดแู ลและรับผิดชอบในสายงานหรื อสายธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ฉะนัน้ มาตรการ และ/หรื อ ระบบในการ
ควบคุมกิจการภายในบริ ษัทย่อย จึงมีลกั ษณะสอดคล้ องหรื อเป็ นแบบเดียวกับระบบของบริ ษัท โดยกาหนดกลไกการ
กากับดูแลกิจการให้ ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทย่อย จะต้ องทางานทังเชิ
้ งรุกและรับร่วมกันกับผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่
ของบริ ษัท ซึ่งได้ มีการติดตามดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทา
รายการระหว่างกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การทารายการสาคัญต่างๆ
ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ร่ วมกันพิจารณาผลงาน ปั ญหาและแนวทางปรับปรุ งแก้ ไข ซึ่งการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการนันมี
้ การ
ประเมินแบบคณะและแบบรายบุคคล โดยได้ กาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้ เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
และน าประเด็ น ในการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการมาหารื อ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
คณะกรรมการ โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสรุปได้ ดังนี ้
เลขานุการบริ ษัทจัดทาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานกากับดูแลกาหนด และนาเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง เพื่อให้ ความเห็นชอบก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จากนัน้ เลขานุการบริ ษัทสรุปผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการ รวมถึงข้ อดีและข้ อที่ควรปรับปรุ ง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาและดาเนินการ
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็ นร้ อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้ อ (ระดับการประเมิน 0 = ควรปรับปรุง ไปจนถึง 4 = ดี
เยี่ยม) ผลการประเมินประจาปี 2562 ผลการประเมินของ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและหลักในการปฏิบตั ิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริ ษัท มีคา่ เฉลีย่ ในระดับดีเยี่ยม
การประเมินผลงานกรรมการเป็ นรายบุคคลนัน้ ใช้ กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น ซึง่
ผลประเมิ นพบว่า กรรมการของบริ ษัท มี คุณ สมบัติและได้ ปฏิ บัติภาระหน้ าที่ และความรั บ ผิ ดชอบอย่างดีเยี่ยมและ
เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ นาผลการประเมินดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาการ
ปฎิบตั ิหน้ าที่และพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการอย่างเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 3.8 การอบรมและพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทถือนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมการให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบ
การกากับดูแลกิจการของบริ ษัท อย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริ หารและฝ่ ายจัดการ เลขานุการบริ ษัท และบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้ องกับ
การกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ทั ง้ การเข้ ารับการอบรม
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หลักสูตรต่าง ๆ ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) สถาบันในต่างประเทศ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
ของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายในบริ ษัท
ทังนี
้ ค้ ณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท มากกว่าร้ อยละ 80 ได้ เข้ าร่ วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่กรรมการ / ผู้บริ หารระดับสูง ดังนี ้
ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

รวมการเข้ าอบรมจนถึงสิน้ ปี 2562

1

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

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

2
3

นายวันชัย โตสมบุญ
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

4

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

5

ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

6

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

7

นายประดาป พิบลู สงคราม

8

นายชริ นทร์ สัจจญาณ

- DAP 7/04, DCP 7/01, AACP 19/15, CGI 10/15
- 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
- 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
- Institute of Business and Industrial Development (IBID1), DAP
134/17
- 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
- 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
- DCP 196/14, BMD 2/16, FBG 5/16

9

นายเอเดน จอห์น ไลนัม

- DAP 166/2019

10

นายศิวะ มหาสันทนะ

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

ลาดับ

รายชื่อผู้บริหารระดับสูง

รวมการเข้ าอบรมจนถึงสิน้ ปี 2562

1

นายเอเดน จอห์น ไลนัม

- DAP 166/2019

2

นายศิวะ มหาสันทนะ

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

3

นายมาร์ ก อนาโตล ชมิดต์

- DAP 166/2019

4

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

- DCP 265/2018, SBM 6/2019

ในการแต่งตังกรรมการใหม่
้
บริ ษัทจะจัดให้ มีการส่งมอบเอกสารและข้ อมูลสาคัญที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการใหม่ อาทิ คูม่ ือกรรมการ ระเบียบปฏิบตั ิองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการ
เข้ าใหม่โดยการแนะนาลักษณะธุรกิจ นโยบายและแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ให้ แก่กรรมการใหม่เพื่อให้ มี
ความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ซึง่ เชื่อมัน่ ได้ วา่ กรรมการใหม่ได้ รับการแนะนาและมีข้อมูลที่เป็ น
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ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ รายงานให้ ทราบเป็ นประจาทุกปี ถึงแผนพัฒนาและการ
สืบ ทอดงาน ซึ่ง จะมี การร่ วมจัดท ากับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นประจาทุก ปี เพื่ อ ให้ มีการ
เตรี ยมพร้ อมและเป็ นแผนที่ต่อเนื่องในการสืบทอดตาแหน่ง ที่สาคัญในระดับฝ่ ายจัด การ รวมทังต
้ าแหน่งที่สาคัญต่างๆ
สาหรับทุกบริ ษัทในกลุม่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ และผู้บริ หารระดับสูง
หลักปฏิบัติ 3.9 การดาเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกาหนดประชุมและวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้ กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการแม้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัท จะกาหนดไว้ ให้ มีการประชุมเป็ นรายไตรมาส แต่ในปี
2562 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั ง้ เพื่อให้ เหมาะสมกับภาระหน้ าที่และ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อีกทังยั
้ งได้ กาหนดให้ ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานให้ คณะกรรมการทราบทุก
เดือน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและ
ทันการณ์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีกลไกให้ กรรมการแต่ละคน คณะอนุกรรมการแต่ละชุด รวมทังคณะเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารกลุม่
และฝ่ ายจัดการสามารถเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อ บริ ษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ อย่างอิสระ และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการได้ ร้ ู จักผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม เลขานุการบริ ษัท
หรื อผู้บริ หารอื่นที่ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการบริ ษัทอาจจัดให้
มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัทและประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษัท
สนับสนุนให้ เลขานุการบริ ษัทได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องด้ านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบตั ิ
หน้ าที่เลขานุการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ รวมถึงหลักสูตรรับรอง (certified programme) ต่างๆ ที่เลขานุการบริ ษัทควรเข้ า
รับการอบรมด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ในการให้
คาแนะนาเกี่ยวกับด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ อ งทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังประสานงานให้
้
มีการ
ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ เปิ ดเผยคุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทใน
รายงานประจาปี
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หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดาเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการ
ผู้บริ หารระดับสูงและบุคคลากรของบริ ษัท ให้ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กร
ไปสูเ่ ป้าหมาย
การสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติชองรายชื่อผู้ถกู เสนอชื่อ เพื่อหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและ
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิ
สาหรับผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทย่อย คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีอานาจทบทวนและอนุมตั ิรายชื่ อ
บุคคลซึง่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เป็ นผู้นาเสนอ และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบตาม
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ กาหนดให้ ตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุ่มงานการเงิน นอกจากมีประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมแล้ ว ต้ องผ่านการอบรม ตามประกาศ ตลท. เรื่ องคุณสมบัติผ้ รู ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และ
การเงิน (CFO) ด้ วย ซึง่ CFO ของบริ ษัทได้ ผา่ นการอบรม CFO’s Oreintation Course แล้ ว
เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession plan)
เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ และผู้บริ หารระดับสูง และให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบปี ละ 2 ครัง้
การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการอบรมและพัฒนาแก่กรรมการ ผู้บริ หารและบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้ องกับ
การกากับดูแลกิจการ รวมทังการอบรมและพั
้
ฒนาด้ านต่างๆ ที่เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดการพัฒนาผู้บริ หาร ปรากฏในหัวข้ อ 8.5 แนวทางและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักปฏิบัติ 4.2 โครงสร้ างค่ าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ กาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนที่
เป็ นเครื่ องจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หลักขององค์กรและสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนได้ อ นุมัติ ค่าตอบแทนที่ เ ป็ น
เงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสัน้ ได้ แก่ โบนัส และผลการดาเนินงานระยะยาว ได้ แก่ โครงการให้ สิทธิผ้ บู ริ หารในการ
ซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อก่อให้ เกิดความผูกพันต่อองค์กร (EJIP) ซึง่ มีระยะเวลา 7 ปี ตังแต่
้ ปี 2559-2565 โดยมีการจัด
สัดส่วนอย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ ในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนได้ คานึงถึง ระดับค่าตอบแทนที่สงู กว่าหรื อเท่ากับ
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ระดับอุตสาหกรรม และผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการกาหนดและสื่อสารนโยบาย
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับทังองค์
้ กรอย่างชัดเจน
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ โดยมี
ส่วนร่วมในการให้ ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ ซึง่ เป็ นเกณฑ์การประเมินผลงานทีจ่ งู ใจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ หารกิจการของ
บริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งได้
สือ่ สารให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทราบเกณฑ์การประเมินเป็ นการล่วงหน้ า
การประเมินประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ นันท
้ าเป็ นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ รับ
มอบหมายให้ เป็ นผู้ประเมิน และนาเสนอผลการประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารได้ ร่วมพิจารณาด้ วยเสมอ
การอนุมตั ิคา่ ตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ได้ พิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ และปั จจัยอื่น ๆ
ประกอบด้ วย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบหลัก เกณฑ์ แ ละปั จ จัย ในการประเมิ น ผลงาน ตลอดจนอนุมัติ โครงสร้ าง
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง และติดตามให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ประเมินผู้บริ หารระดับสูงให้ สอดคล้ องกับ
หลักการประเมินดังกล่าว
สาหรับการประเมินประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ของบริ ษัทและคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ รวมทังฝ่
้ ายจัดการของบริ ษัท
นัน้ พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษั ท โดยวัดผลประกอบการของบริ ษัท จากงานที่สาคัญ ความสามารถ การ
พัฒนาตนเอง การปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท รวมทังการน
้
าผลสารวจ
ความคิดเห็นจากพนักงานมาใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
การตรวจสอบและประเมินผลการทางานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่ วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห ารกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทนจะน าเสนอผลการประเมิ นการ
ปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในปี ปัจจุบนั
ประกอบไปด้ วยปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ
2. ผลการปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ และเป้าหมายที่ได้ ทาการตกลงไว้ ลว่ งหน้ า เช่น
2.1 งานที่สาคัญ (KPIs)
2.2 ภาระหน้ าที่หลัก (Critical Task)
2.3 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (Leadership Competency)
นอกจากนัน้ ยัง ได้ น าการปฏิ บัติ ต ามนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การและจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของ บริ ษั ท มาใช้
ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้ วย
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หลักปฏิบัติ 5

ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1 การสร้ างนวัตกรรม
การส่ งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนต์ นครหลวง
บริ ษัทตระหนักดีถึงการให้ ความสาคัญกับนวัตกรรม อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและของเทคโนโลยี ซึ่งทาให้
เกิดความคาดหวังของลูกค้ า คู่ค้า และผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียสาคัญ ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ หรื อสร้ างคุณค่าร่วมกันทังแก่
้ กิจการ ลูกค้ า คูค่ ้ า ตลอดจนสังคม และสิง่ แวดล้ อม โดยการเปลีย่ นแปลงนันอยู
้ บ่ น
พื ้นฐานของหลักจริ ยธรรมที่ดีในการดาเนินธุรกิจ
โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับกิ จกรรมการ
สนับสนุน ส่งเสริ มให้ เกิดนวัตกรรมในองค์กรอย่างยัง่ ยืนที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
ด้ านการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงาน การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรด้ านนวัตกรรม และการส่ งเสริ มให้ เกิด
นวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่
จากการส่งเสริ มให้ บริ ษัทเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม กลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของนวัตกรรม
อันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้ อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริ ษัทได้ มีการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการสร้ างนวัตกรรมอันเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจัด
เสวนาและประชุมเชิงปฏิบตั ิการอย่างสม่าเสมอตลอดทังปี
้ การนาเสนอผลงานด้ านนวัตกรรมในการปรับปรุ งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ (นวัตกรรมหลัก) รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความคิดริ เริ่ มของกลุม่ พนักงานนักคิดรุ่น
ใหม่เพื่อค้ นหารูปแบบธุรกิจใหม่ในการสร้ างรายได้ และเป็ นกลไกที่จะช่วยตอบสนองความต้ องการของตลาดในโลกยุคใหม่
ที่เปลี่ยนแปลงไป (นวัตกรรมใหม่) โดยในปี 2562 บริ ษัท ได้ ก่อตังกลุ
้ ม่ พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อช่วยผลักดันให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม
ให้ แก่ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
ด้ านการอานวยการและการสนับสนุนการเป็ นองค์ กรนวัตกรรมอย่ างยั่งยืน (Innovation Infrastructure)
บริ ษัทตระหนักดีถึงการสร้ าง สนับสนุนนวัตกรรมให้ เกิดขึ ้นในองค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยในการนี ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุ่ม ได้ เข้ ามาเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับ การกาหนดนโยบาย การบริ หารและการดาเนินงานของกิ จกรรมส่ง เสริ ม
นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการให้ การสนับสนุน อานวยความสะดวกต่อพนักงานในการริ เริ่ ม และดาเนินโครงการนวัตกรรม
ต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาหรื อวิจยั เพื่อให้
ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการสร้ างสรรค์ ให้ สามารถเกิดขึ ้นได้ จริ งในรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model)
บริ ษัท ถือว่านวัตกรรมเป็ นเรื่ องสาคัญ ที่จะช่วยสร้ างคุณค่าร่ วมให้ มากขึ ้นเพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ ลูกค้ า คู่ค้า และผู้มีสว่ น
ได้ เสียสาคัญที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทจะมุ่งเน้ นการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการทางานร่ วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ อง เพื่อส่งเสริ มให้ ได้ มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
หลักปฏิบัติ 5.2 การประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทคานึงถึงและให้ ความสาคัญต่อการสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย (Create Value for all Stakeholders)
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อย่างต่อเนื่อง บริ ษัทมีแนวทางการปฏิบตั ิวา่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต้ องได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัทและต้ องมีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือและความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่าง
บริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ สังคม ผู้ถือ
หุ้น หรื อนักลงทุน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ และที่สาคัญต้ องไม่มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ น
การละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย และกาหนดมาตรการชดเชยกรณีผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีกลไกที่ทาให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมีแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) ความรับผิดชอบต่ อพนักงานและลูกจ้ าง
พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นรากฐานของความสาเร็ จ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ บริ ษัท มีนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังจริ
้ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท และปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน อัน
ได้ แก่การกาหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็ นธรรม การกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการไม่ใช้ แรงงานผิด
กฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานสตรี มีครรภ์ การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดหรื อมากกว่าตามความ
เหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน การอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริ ม
ความก้ าวหน้ า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้ านอื่น ๆ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงาน ตลอดจนนโยบายด้ านการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางานโดยเปิ ดเผยถึงการ
ปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่รับทราบเสมอ อันได้ แก่ นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ทุกคน ถือเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการที่จะ
ขับเคลือ่ นและผลักดันให้ บริ ษัท ไปสูเ่ ป้าหมายที่กาหนดไว้ บุคลากรทุกคนถือเป็ นหนึ่งในปั จจัยแห่งความสาเร็ จขององค์กร ใน
การที่จะเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบั บริ ษัท พร้ อมทังการปฏิ
้
บตั ิงานต้ องเป็ นไปตามค่านิยม และวัฒนธรรม
ขององค์กร โดยมิได้ มงุ่ หวังในเรื่ องของผลสาเร็ จในการทางานเท่านันแต่
้ ต้องถึงพร้ อมด้ วยจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิงานโดยเน้ น
การทางานเป็ นทีม, ทาสิง่ ถูกต้ อง, กล้ าคิด กล้ าทา และห่วงใย ใส่ใจอนาคตตามค่านิยมขององค์กร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดการบริ หารค่าตอบแทนบนหลักการและพื ้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาค โดยปั จจัยที่ใช้ ใน
การบริ หารการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประกอบไปด้ วย ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน,
อัตราการจ่ายของตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบริ ษัท โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์งาน การประเมินค่า
งาน, การสารวจตลาดแรงงานและโครงสร้ างค่าตอบแทนเป็ นเครื่ องมือในการช่วยพิจารณา รวมทัง้ การพิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานประจาปี ถือเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ใช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงานเพื่อ
สนับสนุนและเป็ นขวัญและกาลังใจให้ กับพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานสูงกว่ามาตรฐานที่บริ ษัทกาหนดไว้ ทังนี
้ บ้ ริ ษัท จะ
พิจารณาจ่ายโบนัสให้ กับพนักงานทุกคนขึน้ อยู่กับผลประกอบการของบริ ษัทในแต่ละปี เพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ตลอดปี ที่ผา่ นมา
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสแล้ ว บริ ษัทได้ จดั ให้ มีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงานทุกคนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้ จ่ายในการ
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ดารงชีพ และคงมาตรฐานการครองชีพให้ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจได้ เช่น เงินสบทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ, ค่าครองชีพ,
รถรั บส่งพนักงาน, เงิ นกู้ฉุกเฉิ น, ประกันชี วิต, ประกันสุขภาพ, เงิ นช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยนบุตร เป็ นต้ น ทัง้ นีบ้ ริ ษั ทได้ มีการ
ทบทวนและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของบริ ษัทอยู่เป็ นระยะเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดาเนินชีวิตให้
สอดคล้ องกับยุคสมัยมากขึ ้น เช่น เปิ ดทางเลือกให้ พนักงานสามารถเลือกประกันสุขภาพประเภทความคุ้มครองกรณี ผ้ ูป่วย
นอกแบบกาหนดจานวนต่อครัง้ ต่อปี หรื อแบบคุ้มครองต่อปี ไม่กาหนดจานวนครัง้ เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ จัดให้ มีการจัดอบรมพนักงานให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการเงิน และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพอยู่เสมอ
รวมทังได้
้ จดั ให้ มีโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) อีกด้ วย
2) ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยให้ แก่ลกู ค้ า โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และคานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้ อมูลลูกค้ า
การบริ การหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้ าและบริ การ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ าเพื่อการพัฒนาปรับปรุ ง
สินค้ าและบริ การ รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขาย (sales conduct) ต้ องกระทาอย่างมีความ
รับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า ซึง่ มีบริ บทสอดคล้ องตามวิสยั ทัศน์ด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยพันธกิจหลักของบริ ษัท มุง่ มัน่ ให้ พนักงาน ผู้รับเหมา และลูกค้ าทุกคนต้ องมีความรู้ ความ
เข้ าใจ และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขันตอนการท
้
างาน เพื่อความปลอดภัยของทังตนเองและผู
้
้ อื่น ทุกกิจกรรมต้ องได้ รับการ
ดาเนินการภายใต้ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล ปั จจัยเชิงบูรณาการเพื่อความสาเร็ จ
อย่างยัง่ ยืนตามแนวเจตนารมณ์ของบริ ษัท คือ การสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้ างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย
และให้ ฝังแน่นในกลุ่มคนขององค์กร และต้ องถ่ายทอดไปสู่กลุ่มลูกค้ าเพื่อให้ พวกเขามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามกระบวน
ต่างๆ ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และควบคุมความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นในเรื่ องการสื่อสาร แบ่งปั นข้ อมูล ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ เช่น เกี่ยวกับกฎระเบียบและขัน้ ตอนการทางาน
การประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็ นอันตรายในสถานประกอบการ การซ่อมบารุงไซโลอย่างไรให้ เกิดความปลอดภัย
ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างเป็ นประจาสม่าเสมอ ทังยั
้ งรณรงค์ในเรื่ องการขับขี่อย่างปลอดภัยสาหรับกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นแฟรนไชส์ปีละสอง
ครัง้ เพื่อให้ เกิดการส่งมอบสินค้ าและบริ การที่มีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล อีกทังบริ
้ ษัทยังมีข้อกาหนดให้ ผ้ ูขนส่ง
ต้ องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สัญลักษณ์ เครื่ องหมายด้ านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการบริ หาร
จัดการด้ านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในพื ้นที่ของลูกค้ าแฟรนไชส์
3) ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ มีกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและเงื่อนไขสัญญาหรื อข้ อตกลงที่เป็ นธรรม การช่วยให้ ความรู้
พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้ บริ การ ให้ ได้ มาตรฐาน ชี แ้ จงและดูแลให้ คู่ค้าเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลคูค่ ้ า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
และเพื่อเป็ นการคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสยั ทัศน์ และแนวทางการดาเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริ ษัท จึงมีการกาหนด
หลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกคูค่ ้ าอันเป็ นหนึง่ ในผู้มีสว่ นได้ เสีย จากคุณสมบัติเบื ้องต้ นของคูค่ ้ า ดังนี ้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ความสมเหตุสมผลด้ านราคาและคุณภาพ
นโยบายด้ านการให้ บริ การ
การจัดการด้ านความปลอดภัยในการทางาน
การปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การบังคับใช้ แรงงาน
การต่อต้ านการทุจริ ตติดสินบน
การจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
การต่อต้ านการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นต้ น

นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดวิธีการจัดการด้ านการจัดซื ้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ และแนวทางการสร้ างความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ า การคัด
สรรคู่ค้าต้ องเป็ นไปอย่างมีศกั ยภาพ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการบริ หารอย่างมีความรับผิดชอบในระบบห่วงโซ่อปุ ทาน หากคู่ค้า
รายใดไม่ผ่านคุณสมบัติที่กาหนดไว้ บริ ษัทจะวางแผนปฏิบตั ิให้ แก่ค่คู ้ าเพื่อแก้ ไขข้ อจากัดดังกล่าวให้ ลลุ ่วงและติดตามผล
ประเมินความคืบหน้ า พร้ อมทังให้
้ ความช่วยเหลือต่อคูค่ ้ าเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถและปรับปรุงผลการทางานให้ ดี
ยิ่งขึ ้นไป เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท ที่ขยายไปยังคูค่ ้ า
บริ ษัทได้ จัดทาจรรยาบรรณของคู่ค้า (SCCC Supplier Code of Conduct) เมื่อปี 2555 เพื่อกาหนดเงื่อนไขการร่ วมกันทาง
ธุรกิจ โดยคู่ค้าจะต้ องลงนามตอบรับคามัน่ ยืนยันการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวเพื่อเป็ นพันธสัญญาระหว่างกันก่อน
เริ่ มทาธุรกิจกับบริ ษัท
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับคู่ค้า อันเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียสาคัญในการดาเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยในปี 2558 คณะกรรมการ
บริ หารมีมติเห็นชอบให้ มีการทบทวนนโยบายการจัดซื ้อจัดหา เพื่อเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานจัดซื ้อจัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่
สร้ างความคุ้มค่าสูงสุด ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการจัดซื ้อจัดหาเป็ นไปอย่างมีระบบ เป็ นธรรม โปร่ งใสในทุกขันตอน
้
ทัง้
การประกวดราคา การประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ า และสนับสนุนให้ คคู่ ้ าดาเนินการธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
4) ความรับผิดชอบต่ อชุมชน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการนาความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้ างเสริ มประโยชน์ต่อ
ชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้ าและความสาเร็ จในระยะยาว
บริ ษัทมุ่งมัน่ สร้ างคุณค่าร่ วม (Create Shared Value) และความผูกพันที่ดีต่อชุมชนรอบโรงงาน ในเขตอาเภอแก่งคอยและ
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยบริ ษัท ได้ จดั กิจกรรม เข้ าไปมีสว่ นร่ วมและให้ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ในทุกชุมชนรอบโรงงานรวมทังสาธารณชนโดยรวมใน
้
3 ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสริ มการศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ กาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการ
ปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นทราบอย่างสม่าเสมอ
5) ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทจะไม่สร้ างหรื อก่อให้ เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งครอบคลุมการใช้ วตั ถุดิบ การใช้ พลังงาน (สาหรับการผลิต ขนส่งหรื อในสานักงาน) การใช้ น ้า การใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื น้ ฟู ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้ รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อย
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และจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก เป็ นต้ น
บริ ษัทนาระบบบริ หารงานด้ านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม มาใช้ ในการปฏิบตั ิงานควบคู่ไปกับ
ดาเนินธุรกิ จผลิตปูนซี เมนต์ ของบริ ษั ท โดยนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม (ISO: 14001) มาใช้ เพื่อให้ เกิ ดการพัฒนา
สิ่งแวดล้ อมควบคู่กบั พัฒนาธุรกิจ อีกทังยั
้ งช่วยให้ บริ ษัทลดค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุดิบและพลังงาน การบาบั ดมลพิษ
เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ให้ กบั องค์กร
6) การแข่ งขันทางการค้ าอย่ างเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มี การประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่ งใสและไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่
เป็ นธรรม บริ ษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดารงการค้ าขายและส่งเสริ มให้ มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม โดยบริ ษัทจะไม่กระทา
การใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นหรื อขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันทางการค้ า หรื อที่อาจทาให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงของคูแ่ ข่ง ซึง่ แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท
7) การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มนั่ ใจได้ วา่ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และ
สนับสนุนให้ บริ ษัทอื่น ๆ และคูค่ ้ ามีและประกาศนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและ คอร์ รัปชัน รวมทังมี
้ นโยบายไม่รับของขวัญ
ซึ่งได้ กาหนดนโยบายให้ พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัท ปฏิเสธการรับของขวัญของที่ระลึกหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ในทุก
กรณี รวมทังได้
้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัป
ชันของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
บริ ษัท ได้ การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตในปี 2560 และจะมีการยื่นขอต่อ
การรับรองในปี 2563
หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทังทรั
้ พยากรทางการเงิน ทรัพยากรที่ใช้ ในกระบวนการ
ผลิต ทรัพย์สินทางปั ญญา ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด้ านสังคมและความสัมพันธ์ ต่าง ๆ โดยกาหนดเป็ น
นโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ สง่ เสริ มการใช้ ทรัพยากรเชิงอนุรักษ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรที่ไม่อาจทดแทนได้
และนาวัสดุทตุ ิยภูมิ (secondary materials) กลับมาใช้ ใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มนั่ ใจได้ ว่าการประกอบธุรกิจของบริ ษัทดาเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดมัน่ ในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการดาเนินธุรกิจ โดยได้ คานึงถึงความจาเป็ นและผลกระทบการนาทรัพยากร
ต่าง ๆ มาใช้ และผลกระทบต่อกันและกันในการใช้ ทรัพยากรแต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอด
สาย value chain มาโดยตลอด โดยตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตา่ งกัน ทาให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่
ต่างกันด้ วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริ ษัทต้ องคานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ ้นต่อทรัพยากร
บนพื ้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มนั่ ใจว่า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการได้ มีการทบทวน พัฒนา
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ดูแลการใช้ ทรั พยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและ
ภายนอกอยูเ่ สมอ
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการให้ ความรู้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผย
ถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ
หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของกิจการ โดยกากับดูแลให้ บริ ษัท ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการใช้ เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้ บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผู้ให้ บริ การด้ านเทคนิค
การจัดการและพัฒนาระบบข้ อมูลแก่บริ ษัทในกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็ นผู้ดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริ ษัทในกลุม่
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีนโยบายในเรื่ องการจัดสรรและการบริ หารทรั พยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ แก่
นโยบายการใช้ งานทรัพย์สินด้ านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ เพียงพอต่อการดาเนิน
ธุรกิ จ และการกาหนดแนวทางเพื่อรองรั บในกรณี ที่ไม่สามารถจัดสรรทรั พยากรได้ เพียงพอตามที่กาหนดไว้ โดยได้ มีการ
กาหนดหลัก เกณฑ์และปั จจัย ในการกาหนดลาดับความสาคัญของแผนงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ความเร่ งด่วน ในการใช้ งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้ องกับรู ปแบบธุรกิจ (business model) ในการนี ้ บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด ได้
ให้ บริ การครอบคลุมตังแต่
้ การวางแผนกลยุทธ์ทางด้ านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและดิจิตอลเพื่อให้ สอดคล้ องและส่งเสริ มกล
ยุทธ์ ทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจนไปถึงการดูแลและพัฒนาระบบที่มีอยู่ให้ สามารถดาเนินงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานทังภายในและภายนอกองค์
้
กรตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ในการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ การบริ หารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริ หาร
และจัดการความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศด้ วย เช่ น การบริ หารความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จ (business continuity
management) การบริ หารจัดการเหตุการณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ( incident
management) การบริ หารจัดการทรัพย์สนิ สารสนเทศ (asset management) เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึง่ บริ ษัท อินทรี ดิจิตอล
ได้ ดาเนินการอย่างยอดเยี่ยมจนได้ รับประกาศนียบัตร ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวัลการบริ หารข้ อมูลความปลอดภัย
ยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ซึ่งคลอบคลุมระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ในการ
รั กษาความลับ (confidentiality) การรั กษาความน่าเชื่ อถื อ (integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล(availability) รวมทัง้
ป้องกัน มิให้ มีการนาข้ อมูลไปใช้ ในทางมิชอบ หรื อมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต
หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้ มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1 ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (confidentiality) เพื่อไม่ให้ เกิดข้ อมูลรั่วไหล การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความ
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พร้ อมใช้ ข องข้ อ มูล (availability) รวมทัง้ การจัด การข้ อ มูลที่ อ าจมี ผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ (market sensitive
information) นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริ ษัท มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
ทังของในประเทศและในระดั
้
บสากล จึงได้ กาหนดให้ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้ การดาเนินงาน
ของบริ ษัทเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจและการดาเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานและสร้ างความมัน่ ใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริ ตอย่าง
สมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง กลัน่ กรอง
ในการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิความเสีย่ งที่ยอมรับได้ การระบุความเสีย่ ง (ความเสีย่ งด้ านกลยทุธ์ (strategic risk) ความเสีย่ ง
ด้ า นการปฏิ บัติ ง าน (operational risk) ความเสี่ย งด้ า นการเงิ น (financial risk) และความเสี่ย งด้ า นการปฏิ บัติ ต าม
กฎระเบียบข้ อบังคับ (compliance risk) ที่ได้ พิจารณาปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายในองค์ กรที่ อาจส่งผลให้ บริ ษัท ไม่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลัก กลยุทธ์ และความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ของกิจการ สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสีย่ งของ
ทุกคนในองค์กรให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ ้นของความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้ เพื่อ
จัดลาดับความเสีย่ ง และมีวิธีจดั การความเสีย่ งที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญในการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริ หารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
และให้ ความสาคัญกับสัญญาเตือนภัยล่วงหน้ าและดูแลให้ มีการทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประจาอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
หลักปฏิบัติ 6.2 การจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็ นกรรมการอิสระ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of
Audit Committee) (รายละเอียดปรากฏตามหลักปฏิบตั ิ 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิ ผล บทบาทหน้ าที่ของ
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ) ซึง่ คลอบคลุมหน้ าที่ตามที่ระบุในหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี สาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกลไกหรื อเครื่ องมือที่จะทาให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย เช่น เอื ้ออานวยให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรี ยกผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ข้อมูล การได้
หารื อร่ วมกับผู้สอบบัญชี การแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ อีกทังได้
้ จดั ให้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ หน้ าที่
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 100
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เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้ อมทัง้
รายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ ในรายงานประจาปี
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเรื่ องการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง ปรากฏในหัวข้ อการควบคุมภายในและการบริ หาร
จัดการความเสีย่ ง
หลักปฏิบัติ 6.3 การจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูลและโอกาสของบริ ษัท และ
การทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร
การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลและการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธี
ปฏิ บัติ ใ นการรั ก ษาความลับ (confidentiality) การรั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ (integrity) และความพร้ อมใช้ ข องข้ อ มูล
(availability) รวมทังการจั
้
ดการข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนที่ปรึกษาภายนอกที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ติ าม
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
เพื่อปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่ องมาตรการป้องกัน กรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ข้อมูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนด
เป็ นนโยบายการกาหนดวันห้ ามซื ้อขายหุ้นบริ ษัท (Blackout Period Policy) ซึง่ ต่อมาได้ มีการปรับปรุงเป็ น นโยบายการใช้
ข้ อมูลภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่
ส่วนรู้ ข้อมูลภายในทาการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัท ในช่วง 30 วัน ก่อนวันเผยแพร่ ข้อมูลงบการเงิน และข้ อมูลสาคัญทาง
การเงิน และไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานด้ านการเงินดังกล่าว ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าไม่มีการ
แสวงหาประโยชน์ จากข้ อมูลที่ยังมิได้ มีการเปิ ดเผยต่อ สาธารณชนอันจะนาไปสู่การเอาเปรี ยบบุคคลภายนอก และ
กรรมการและผู้บริ หารต้ องแสดงรายงานและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัทรับทราบเพื่อจัดทาสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หาร
เป็ นรายบุคคลให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ และเปิ ดเผยข้ อมูลการถือครอง
หลักทรัพย์ดงั กล่าวในรายงานประจาปี โดยได้ แจ้ งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อกาหนด
ดังกล่าวด้ วย
นโยบายข้ างต้ นยังเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทในเรื่ องการใช้ ทรัพย์สนิ และข้ อมูลของ
บริ ษัทอีกด้ วย
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทกาหนดเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในว่า “การนาเอาข้ อมูลภายในจากเอกสารข้ อมูลที่ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ มาใช้ ประกอบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื ้อ ขาย หรื อถือครองหลักทรัพย์ บริ ษัท เป็ นเรื่ องที่
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 101
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ผิดจริ ยธรรมและผิดกฎหมาย และส่งผลให้ มีการดาเนินการทางวินยั และทางอาญา”
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายใน ให้ ปรึกษาฝ่ ายกฎหมายและกิจการบริ ษัท บริ ษัทจะมีการทบทวนรายชื่อบุคคล
ภายในให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั กาหนดแนวทางการรักษาข้ อมูลภายใน และทาการแจ้ งแนวทางและนโยบาย
ข้ างต้ นให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการทบทวนรายชื่อผู้ใช้ ข้อมูลภายในซึง่ เป็ นบุคคลที่รับรู้และถือครองข้ อมูลสาคัญและที่ยงั ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั และทาการแจ้ งแนวทางและนโยบายข้ างต้ นให้ ทกุ คนในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิและได้ ตระหนักถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายและข้ อกาหนดดังกล่าวด้ วย โดยติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 102
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รูปรายงานข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์โดยกรรมการและผู้บริ หาร ปี 2561 และ ปี 2562 มีดงั นี ้
การถือหุ้น บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) โดยกรรมการและผู้บริ หาร
รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
2. นายวันชัย โตสมบุญ
3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
4. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
5. นายเบนจามิน เฮอร์ เรนเดน เบิร์กส
6. นายสตีเฟน แพทริก กอร์
7. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์
8. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
9. นายประดาป พิบลู สงคราม
10. นายชรินทร์ สัจจญาณ
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
11. นายเอเดน จอห์น ไลนัม
12. นายศิวะ มหาสันทนะ
ผู้บริหาร
13. นายมาร์ ก อนาโตล ชมิดต์
14. นายฟิ ลลิป ริชาร์ ท
15. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

31 ธันวาคม 2562
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วน
การถื
อหุ้น
กรรมการ/ คู่สมรส
ร้ อยละ
ผู้บริ หาร
และ
บุตรที่ยัง
ไม่ บรรลุ
นิติภาวะ

31 ธันวาคม 2561
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วน
การถือ
กรรมการ/ คู่สมรส
หุ้น
ผู้บริ หาร
และ
บุตรที่ยัง ร้ อยละ
ไม่ บรรลุ
นิติภาวะ

รวม
จานวนหุ้น
เพิ่ม/ลด
ระหว่ างปี
(หุ้น)

98.456
45,598
-

-

0.0330
0.0153
-

89,723
38,483
-

-

0.0301
0.0129
-

8,733
7,115
-

216,926

-

0.0728

211,992

-

0.0711

4,934

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของปี 2561 และ ปี 2562 คานวณจากทุนจดทะเบียน 2,980 ล้ านบาท ซึง่ เรียกชาระแล้ ว 2,980 ล้ านบาท

การทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นอกจากการควบคุมดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในแล้ ว การดูแลเรื่ องการทารายการที่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริ ษัท เป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ ดแู ลให้ มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์ รวมทังดู
้ แลให้ มีแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้ การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขันตอนการด
้
าเนินการและ
การเปิ ดเผยข้ อมูล ตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท ได้ กาหนดเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ว่า “ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เป็ น
สถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัว จากการกระทาของเรา ทังด้
้ านการเงินหรื อรู ปแบบอื่น แต่ผลประโยชน์ดงั กล่าวส่งผล
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 103
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กระทบหรื อขัดแย้ งกับผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท พนักงานควรหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ที่พนักงานคิดว่าอาจเป็ นการขัด
ผลประโยชน์ หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และพนัก งานควรรายงานให้ หัวหน้ างานทราบเพื่ อแก้ ไข
สถานการณ์อย่างเหมาะสมและโปร่งใส”
ทังนี
้ ้ บริ ษัท กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ บุคลากรที่เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับการอนุมตั ิหรื อตัดสินใจสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างมีหน้ าที่เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่ตนหรื อญาติของตนเข้ าทาธุรกรรมกับบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อยในรอบระยะ 12 เดือนที่ผา่ นมา การเปิ ดเผยข้ อมูล
นี ้ต้ องทาปี ละ 1 ครัง้ การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวนี ้สามารถกระทาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้ อนนัน้ ได้ มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ ว และบริ ษัท พบว่าพนักงานมีความ
ตระหนักมากขึ ้นในความสาคัญในเรื่ องความโปร่งใส และการไม่ยงุ่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิให้ กรรมการต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยทุกครัง้ และคณะกรรมการบริ ษัทยังได้
ดูแลให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้ กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็นได้
อย่างอิสระ และงดเว้ นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้ นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริ หารจะต้ อง
รายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้ องเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงและส่งรายงานให้ เลขานุการบริ ษัทจัดทารายงาน
สรุปให้ คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ ด้ วย
หลักปฏิบัติ 6.4 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่ อต้ านการทุจริตการคอร์ รัปชัน
บริ ษัท ได้ ประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันตังแต่
้ ปี 2555 และปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรดังอุดมการณ์ที่ไม่
อนุญ าตให้ มี ก ารให้ สิน บนหรื อ คอร์ รั ป ชั น อย่า งเด็ ด ขาดมาโดยตลอด และในปี 2558 ได้ ร่ ว มลงนามในค าประกาศ
เจตนารมณ์ แ นวร่ ว มปฏิ บัติ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต และได้
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต จากโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชั น และได้ กาหนดระเบียบปฏิบตั ิไว้ ในนโยบาย
ดังนี ้
1) ผู้นาองค์ กรปฏิบัติให้ เป็ นแบบอย่ าง ในเรื่องต่ อไปนี ้
(1) คณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานมีหน้ า ที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับท้ องถิ่นว่าด้ วยการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และจะต้ องไม่เกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ แม้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่
ธุรกิจ ครอบครัว เพื่อน หรื อผู้อื่น และต้ องยึดมัน่ ในจริ ยธรรมอย่างเคร่งครัด
(2) บริ ษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ การช่วยเหลือในการสนับสนุนพรรคการเมือง กลุม่
การเมือง รวมถึงบุคคลในทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม และห้ ามมิให้ บุคคลหนึ่งบุคคลใด
สนับสนุนและบริ จาครวมถึงการทาธุรกรรมที่ส่งผลให้ เกิดการสนับสนุนทางการเมือง ซึ่งผู้มีอานาจ
อนุมตั ิธุรกรรมตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทจะไม่สามารถอนุมตั ิธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
สนับสนุนทางการเมืองในทุกรูปแบบ
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(3) กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ต้ องสะท้ อนถึงความมุง่ มัน่ ต่อนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
(4) การจัดซื ้อจัดจ้ าง ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างเคร่ ง ครัด เพื่อ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทกุ ขันตอน
้
2. สินบน ค่ าอานวยความสะดวก เงินที่จ่ายคืนอย่ างลับ ๆ และเงินบริจาค
(1) ห้ ามเสนอ สัญญาว่าจะให้ สนิ บน หรื อตกลงที่จะรับสินบน
(2) ห้ ามทาหรื อจัดการ การจ่ายค่าอานวยความสะดวกหรื อ “จ่ายเงินคืนอย่างลับ ๆ หรื อไม่ถกู กฎหมาย”
หากพนักงานได้ รับการร้ องขอให้ กระทาการดังกล่าว หรื อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชาระเงิน พนักงาน
ควรแจ้ งให้ ผ้ จู ดั การสายงาน เจ้ าหน้ าที่กากับดูแลและปฏิบตั ิตาม หรื อที่ปรึกษากฎหมายทราบ
(3) ห้ ามเสนอหรื อบริ จาคในนามของกลุม่ บริ ษัท โดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มีอานาจตามที่ได้ กาหนดไว้
ใน Manual of Authority การบริ จาคที่ถกู ต้ องตามกฎหมายและจริ ยธรรมสามารถกระทาได้ แต่ต้อง
เป็ นไปตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ และ/หรื อ โครงการความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(CSR) ของกลุ่มบริ ษัท นอกจากนี ้ องค์กรเหล่านันจะต้
้
องเป็ นนิติบุคคลที่ได้ รับอนุญาตและถูกต้ อง
ตามกฎหมาย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบริ จาคจะไม่ถกู นาไปใช้ ในการติดสินบน
3 การตรวจสอบ
(1) จัดให้ มีกลไกที่โปร่งใสสาหรับการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม
(2) จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกัน
สถานการณ์การคอร์ รัปชัน รวมถึงทบทวนและประเมินความเสีย่ งด้ านการคอร์ รัปชันในการปฏิบตั ิงาน
อย่างน้ อยปี ละครัง้
4 การฝึ กอบรม และการสื่อสาร
(1) จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องให้ บุคลากรของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดความรู้ และ
ความเข้ าใจอย่างแท้ จ ริ งเกี่ ยวกับมาตรการต่อ ต้ านการคอร์ รัป ชัน รวมถึ ง ให้ สามารถแจ้ งเบาะแส
ข้ อเสนอแนะและข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ยวกับการคอร์ รัปชันได้ อย่างทัว่ ถึง โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งและ
รายงานเบาะแสอย่างชัดเจน
(2) จะต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการ การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
และสือ่ สารไปยังพนักงาน คู้ค้า ลูกค้ า และสาธารณะชนผ่านทางช่องทางการสือ่ สารทังภายในและภาน
้
นอกบริ ษัท
5 การปกป้ องคุ้มครอง
(1) พนักงานที่ปฏิเสธการรับหรื อการให้ สินบน หรื อพนักงานที่รายงานการกระทาไม่สจุ ริ ตของบุคคลอื่น
อาจกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริ มการเปิ ดเผยและสนับสนุน
ให้ ทกุ ท่านทาการแจ้ งพฤติกรรมอันมิชอบ หากว่าการรายงานนันกระท
้
าโดยสุจริ ต ถึงแม้ ท้ายที่สดุ แล้ ว
จะปรากฎว่าเป็ นการสาคัญผิดก็ตาม
(2) บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความมัน่ ใจว่าจะไม่มใี ครได้ รับผลร้ ายใด ๆ จากการปฏิเสธการมีสว่ นร่วมในการ
ติดสินบนหรื อคอร์ รัปชัน หรื อเนื่องมาจากการรายงานโดยสุจริ ต อันเกิดจากการสงสัยว่ามีการติดสินบน
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หน้ า 105

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

จริ งหรื อมีความเป็ นไปได้ วา่ มีการติดสินบนหรื อมีการคอร์ รัปชันในเรื่ องอื่น ๆ เกิดขึ ้นหรื ออาจจะเกิดขึ ้น
ในอนาคต ผลร้ ายดังกล่าว รวมถึง การเลิกจ้ าง การลงโทษทางวินยั การคุกคาม หรื อการปฏิบตั ิอื่นใดที่
เป็ นภัยอันเป็ นผลมาจากการรายงานการกระทาโดยมิชอบ
(3) หากท่านเชื่อว่าท่านได้ รับผลร้ ายใด ๆ ให้ แจ้ งผู้จดั การในสายงานของท่าน และเจ้ าหน้ าทีก่ ากับดูแล หรื อ
ที่ปรึกษากฎหมายโดยทันที โดยจะมีการสอบสวนเรื่ องดังกล่าว และหาทางแก้ เยียวยา
นอกเหนือจากการตรวจสอบ การฝึ กอบรมและการสือ่ สารตามที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว การติดตามผลการปฏิบตั ิการป้องกัน
การมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชันรวมถึงการกาหนดให้ กรรมการและพนักงานทุกคน มีหน้ าที่รับผิดชอบและปฏิบตั ิตาม
นโยบายนี ้อย่างเคร่ งครัด โดยมีแนวปฏิบตั ิเรื่ องของการบันทึกข้ อมูลทางการเงิน รวมถึงจัดให้ มีทบทวนเอกสารหลักฐาน
การแสดงเหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้ แก่ บคุ คลภายนอกอย่างเคร่ งครัด และกาหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ ตรวจสอบการแสดงข้ อมูลที่ไม่สอดคล้ องต่อความเป็ นจริ ง
และพฤติการณ์ที่อาจนาไปสูก่ ารทุจริ ตเป็ นประจาทุกปี
รายละเอี ย ดสามารถดูเ พิ่ ม เติ ม ได้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ภายใต้ ห มวด นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ > การก ากับ ดูแ ลกิ จ การ
(https://www.siamcitycement.com/th/investor/governance)
หลักปฏิบัติ 6.5 กลไกในการรับเรื่องร้ องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ มีกลไกและกระบวนการจัดการ โดยมีการบันทึก ติดตามความคืบหน้ า แก้ ไขปั ญหา
และรายงานข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสีย และดูแลให้ มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้ อร้ องเรี ยนที่มีความสะดวกและมี
มากกว่าหนึง่ ช่องทาง รวมทังเปิ
้ ดเผยช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ ใน website และรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีนโยบายและแนวทางที่ชดั เจนในกรณีที่มีการชี ้เบาะแส โดยได้ กาหนดให้ มีช่องทางในการ
แจ้ งเบาะแส รวมทังมี
้ กระบวนการตรวจสอบข้ อมูล การดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทังดู
้ แลได้ ให้ มี
มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผ้ แู จ้ งเบาะแสที่แจ้ งเบาะแสด้ วยเจตนาสุจริ ต
คณะกรรมการบริ ษัทได้ สนับสนุนให้ มีนโยบายรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยให้ ผ้ มู ีสว่ น
ได้ เสียสามารถรายงานและแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด การฝ่ าฝื นกฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ การ
ปฏิบัติงาน การทาธุรกรรม หรื อกิ จกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง ผ่านทางช่องทางที่เรี ยกว่า INSEE
Speak Up ซึ่งดูแลโดยบุคคลภายนอกที่เป็ นมืออาชีพ โดยข้ อมูลที่ได้ รับแจ้ งมาจะได้ รับการตรวจสอบตามกระบวนการสืบ
หาข้ อเท็จจริ ง และกระบวนการสอบสวนตามนโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส ผลของการตรวจสอบหรื อการ
สอบสวนได้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับ ตัวอย่างการกระทาความผิด
ดังกล่าว ได้ แก่ การทุจริ ต การทุจริ ตเกี่ยวกับงบการเงิน การติดสินบนและคอร์ รัปชัน การลักทรัพย์ การประพฤติมิชอบ การ
ใช้ ทรัพย์สนิ และข้ อมูลบริ ษัท ในทางที่ผิด การฝ่ าฝื นนโยบายการให้ หรื อรับของกานัล การเลี ้ยงรับรอง และสินน ้าใจ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ผู้รายงานและแจ้ งเบาะแสจะได้ รับการคุ้มครองจากการตอบโต้ โดยเฉพาะในกรณีที่การร้ องเรี ยนนันมาจากเหตุ
้
สงสัย
และได้ มีการรายงานด้ วยเจตนาสุจริ ต และได้ รับการพิสจู น์ภายหลังพบว่าไม่มีมลู เหตุตามข้ อร้ องเรี ยน โดยผู้รายงานและ
แจ้ งเบาะแส สามารถร้ องขอความคุ้มครองเป็ นกรณีพิเศษได้ หากพบว่ามีการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการ
เปิ ดเผยข้ อมูล
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ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up มี 4 ช่องทาง ครอบคลุม 5 ประเทศ ดังนี ้
1. สายด่วน:

ประเทศไทย 001 800 441 0657
ประเทศเวียดนาม 120 324 19
ประเทศบังกลาเทศ 000 800 091 031
ประเทศศรี ลงั กา 011 242 2173
ประเทศอินโดนีเซีย 001 803 441 476
2. Email:
inseespeakup@expolink.co.uk
3. เว็บไซต์:
wrs.expolink.co.uk/inseespeakup
4. แอพพลิเคชัน่ บนมือถือ: “SpeakingUp”

รหัสการเข้ าถึง:72235
รหัสการเข้ าถึง:72235
รหัสการเข้ าถึง:72235
รหัสการเข้ าถึง:72235
รหัสการเข้ าถึง:72235

รหัสการเข้ าถึง: InseeSpeakup

กระบวนการดังกล่าวจึงเป็ นช่องทางที่ทาให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ สามารถรายงานหรื อร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจทาให้ เกิด
ความเสียหายต่อบริ ษัท หรื อที่ถกู ละเมิดสิทธิ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งมีผ้ รู ับเรื่ องร้ องเรี ยน มีกระบวนการสอบสวน มี
การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท มีกระบวนการจัดการเรื่ องที่ร้องเรี ยน มีนโยบายหรื อแนวทางในการปกป้องพนักงาน
หรื อผู้รายงานหรื อแจ้ งเบาะแสอย่างชัดเจน มี การพัฒนาขันตอนการสื
้
บหาข้ อเท็จจริ งในแต่ละเบาะแสที่ได้ รับแจ้ ง และจัด
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 รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ แ จ้ ง
เบาะแสต่างๆ นอกจากนี ้ ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการบริ ษัทได้ ที่
Email: companysecretary@siamcitycement.com
บริ ษัท มีความมุง่ มัน่ ที่จะดารงไว้ ซงึ่ มาตรฐานระดับสูงในเรื่ องของการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั คามัน่ ว่า บริ ษัท จะเป็ นองค์กร
ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรม และความโปร่งใส เช่นนี ้ การแจ้ งเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรื อฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทาง
ธุ ร กิ จ นัน้ สามารถช่ว ยให้ บริ ษัท มั่น ใจว่าบุค ลากรของบริ ษัท ได้ รั บ การคุ้มครองจากสภาพแวดล้ อ มในการทางานที่
เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1 การจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่าง ๆ
ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องอย่างโปร่ งใส ครบถ้ วนและทันเวลา ทังในส่
้ วนของข้ อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่
ข้ อมูลทางการเงิน เช่น ผลงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ นโยบายการ
กากับดูแลกิจการ นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายสิง่ แวดล้ อมและสังคม และการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานและกฎข้ อบังคับที่กาหนดโดย
ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูล มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริ หาร
สูงสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จดั ทาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีกระบวนการจัดทารายงานทางการเงิ นที่มีคุณภาพ และมั่นใจได้ ว่าข้ อมูลที่แสดงใน
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รายงานทางการเงินมีความถูกต้ อ ง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีอิสระ และต้ องมีการรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผู้สอบบัญชี
อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจาปี โดยในการให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูลทาง
การเงินนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาปั จจัย เรื่ องผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็น
ของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทังข้
้ อสังเกตของ
ผู้สอบบัญชีผา่ นการสือ่ สารในช่องทางอื่น ๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษัทแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สะท้ อนฐานะการเงิน
และผลการด าเนิน งานอย่างเพี ยงพอ รวมทัง้ สนับ สนุน ให้ บ ริ ษัท จัด ท าค าอธิ บายและการวิ เคราะห์ ข องฝ่ ายจัดการ
(management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั
ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตร
มาสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว และในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดเกี่ยวข้ องกับ
กรรมการรายใดรายหนึง่ เป็ นการเฉพาะกรรมการรายนันต้
้ องดูแลให้ การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้ วนถูกต้ อง
หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่ องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยร่ วมกับฝ่ ายจัดการเพื่อหาทางแก้ ไขโดยเร็ วหากเริ่ มมีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพ
คล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3 การแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน
ในการอนุมัติ ก ารท ารายการใดๆ หรื อ การเสนอความเห็ น ให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ ค ณะกรรมการต้ อ งมั่น ใจได้ ว่า
การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงินหรื อความสามารถใ น
การชาระหนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มนั่ ใจได้ วา่ กิจการมีแผนในการแก้ ไขปั ญหาหรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาทางการ
เงินได้ และติดตามอย่างใกล้ ชิด และดูแลให้ กิจการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ รวมถึงเจ้ าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญหา โดยให้
ฝ่ ายจัดการรายงาน สถานะอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องมัน่ ใจได้ วา่ การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการ
แก้ ไขปั ญหาทางการเงินของบริ ษัท ไม่วา่ จะด้ วยวิธีการใดจะต้ องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4 การจัดทารายงานความยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการ
เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทังความรั
้
บผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้ รับการยอมรับใน
ประเทศหรื อในระดับสากล ซึง่ ได้ กาหนดไว้ เป็ นนโยบายและเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สาคัญและสะท้ อนการปฏิบตั ิที่จะนาไปสู่การสร้ างคุณค่าแก่
กิจการอย่างยัง่ ยืนอยูเ่ สมอ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้ าที่ในการ
สือ่ สารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการทาหน้ าที่ “ผู้แถลงข่าว” ของบริ ษัท โดยต้ องเป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ เข้ าใจธุรกิจของบริ ษัท รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้ เป็ น
อย่างดี ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ทาหน้ าที่นี ้ต้ องทาหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงได้ กาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เป็ นผู้ที่รับผิดชอบในการให้ ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) และแนว
ปฏิบตั ิการสื่อสาร (Communication Policy) ลงในนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท และจัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” (Investor Relations หรื อ IR) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ สามารถเข้ าพบผู้บริ หาร
ของบริ ษัทได้ ตามความเหมาะสม เป็ นข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ ว โดยข้ อมูลที่เปิ ดเผยต้ องถูกต้ อง ไม่ทาให้ สาคัญ
ผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และต้ องมัน่ ใจได้ ว่าการสื่อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภายนอก
เป็ น ไปอย่างเหมาะสม เท่า เทีย มกัน ทัน เวลา ใช้ ช่ อ งทางที่เ หมาะสม ปกป้อ งข้ อ มูลลับ และข้ อ มูลที่มีต่อผลต่อราคา
หลักทรัพย์ รวมทังมี
้ การสือ่ สารให้ เข้ าใจตรงกันทังองค์
้ กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
ในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและโปร่ งใส ผู้
ถือหุ้นจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารสาคัญครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั และได้ รับความสะดวกในการศึกษาสารสนเทศของ บริ ษัท
และที่สาคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องไม่มีการเพิ่ มวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญใด ๆ โดยไม่แจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า
ในการสร้ างสัมพัน ธ์ กับ นัก ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสีย บริ ษั ท มอบหมายให้ ผ้ ูรับ ผิ ดชอบงานเกี่ ยวกับ นัก ลงทุนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้รับผิดชอบเกี่ ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนดูแลจัดกิจกรรมอย่าง
เหมาะสมอยูเ่ สมอ เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการทากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (รายละเอียดสามารถดูได้ จาก
หัวข้ อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของรายงานประจาปี )
หลักปฏิบัติ 7.5 ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทคือ นายเกษม มาไกรเลิศ ในปี 2562 บริ ษัทได้ มีการพบปะนักวิเคราะห์
ประมาณ 50 คน อีกทังได้
้ มีการทาจดหมายข่าวรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท อย่างสม่าเสมอ
และในกรณีที่นกั ลงทุนต้ องการติดต่อสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท สามารถติดต่อได้ ที่ช่องทางต่อไปนี ้
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ที่อยู่

ฝ่ ายการเงินและการควบคุม
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ 11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 2 797 7165
อีเมล์ kasem.makrailert@siamcitycement.com

คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้ มีหลักปฏิบตั ิ
ในการให้ ข้อมูล นโยบายหรื อหลักปฏิบัติการจัดการข้ อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรั พย์ รวมทั ง้ กาหนดหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ ชดั เจน เพื่อให้ การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม่าเสมอ
เช่น การพบปะนักวิเคราะห์ เกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษัท การทาจดหมายข่าวเพื่อนาเสนอฐานะการเงินของบริ ษัท
เป็ นต้ น
หลักปฏิบัติ 7.6 การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การเผยแพร่ ข้อมูล
นอกจากการเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของ ตลท. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1)
และรายงานประจาปี แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษัท ที่ www.siamcitycement.com ซึง่ มีการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอและครบถ้ วนตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
บริ ษัท มุง่ มัน่ ที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือ
หุ้น (รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน) อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัท ต้ องไม่กระทาการอันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น บริ ษัท มีนโยบายในการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิพื ้นฐานตามกฎหมายและส่งเสริ ม สนับสนุน
อานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้ แก่ การเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ด้ วยตนเองหรื อโดยการมอบฉันทะ การเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทุกรูปแบบ
และการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและ
หนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท ประเด็นที่กาหนดในกฎหมาย
และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณา
และ/หรื อการอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลสนับสนุนการมีสว่ นร่ วมของผู้ถือหุ้น โดยได้ กาหนดให้ มีหลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ น
วาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวาระต้ องแจ้ งเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือ
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หุ้นทราบ อีกทังได้
้ กาหนดให้ มีกระบวนการในการที่จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถมีส่วนร่ วมในการสรรหา และแต่งตัง้
กรรมการ ซึง่ ได้ กาหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลาย
คนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 14,900,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท) ซึ่งเป็ นจานวนหุ้นที่ต่ามาก อันเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถ
เลือกตังกรรมการที
้
่เป็ นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น รวมทังได้
้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถาม
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ า และเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ บนเว็บไซต์ ของ
บริ ษัท ด้ วย
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ชื่อบุคคล
เพื่อดารงตาเหน่งกรรมการ และส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15
มกราคม 2563 โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ าที่ชดั เจน และเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
https://www.siamcitycement.com/th/investor/annual ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้ น
ได้ มีการกาหนดวาระการประชุมไว้ เป็ นเรื่ อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ดูแลให้
บริ ษัท แจ้ งกาหนดการประชุมพร้ อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อ ตลท. และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ของ
บริ ษัท ก่อนวันประชุมนานเพียงพอ ซึ่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้ องได้ จัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทังฉบั
้ บ
และเผยแพร่พร้ อมกับฉบับภาษาไทย
หลักปฏิบัติ 8.2 การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ บริ ษัท มีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี ้แจงและเหตุผลประกอบใน
แต่ละวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการ
จากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต้ อง
ประกอบด้ วย
1) วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น
2) วาระการประชุม โดยระบุวา่ เป็ นวาระเพือ่ ทราบหรื อเพื่ออนุมตั ิ รวมทังแบ่
้ งเป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจน เช่น ใน
วาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้ แยกเรื่ องการเลือกตังกรรมการและการอนุ
้
มตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการเป็ นแต่ละ
วาระ
3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึง่ รวมถึง
(1) วาระอนุมตั ิจา่ ยปั นผล - นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและ
ข้ อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้ งดจ่ายปั นผล ควรให้ เหตผุลและข้ อมูลประกอบเช่นกัน
(2) วาระแต่งตังกรรมการ
้
- ระบุ ชื่อ อายุ ประวัตกิ ารศึกษาและการทางาน จานวนบริ ษัทจดทะเบียนและ
บริ ษัท ทัว่ ไปที่ดารงตาแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการทีเ่ สนอและ
ในกรณีที่ เป็ นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ ให้ ระบุข้อมูลการเข้ าร่วม
ประชุมปี ที่ผา่ นมา และวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
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(3) วาระอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
แต่ละตาแหน่งและค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทังที
้ เ่ ป็ นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
(4) วาระแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี - ชื่อผู้สอบบัญชี บริ ษัทที่สงั กัด ประสบการณ์ทางาน ความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่น
4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด
5) ข้ อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนน การนับและแจ้ งผลคะแนนเสียง สิทธิ
ของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแสดงก่อนเข้ าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและแผนที่ของสถานที่
จัดประชุม เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื ้อ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของตน
การกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ได้ คานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เป็ นช่วงเวลาการประชุมที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง มีระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึง และ
เพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเดินทางเข้ าร่วมการประชุมได้ อย่างสะดวก
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลไม่ให้ มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุม หรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นจนเกินควร
และได้ ดแู ลให้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุม อีกทังเผยแพร่
้
หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะ
บนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.siamcitycement.com) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีทางเลือกและได้ รับการอานวยความสะดวกจากบริ ษัท
ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ กาหนดให้ ผ้ ถู ื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐาน
แสดงตนเกินกว่าที่กาหนดไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในการมอบฉันทะด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระ
ของบริ ษัท หรื อบุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ
ข และเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
เข้ า ร่ ว มประชุ ม จึ งได้ จัดให้ มี การติ ดต่อประสานงานระหว่างบริ ษั ท กับผู้ถื อหุ้นประเภทสถาบันและ/หรื อคัสโตเดี ย น
(custodian) ที่เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ นกั ลงทุนต่างประเทศในการตรวจสอบรายชื่อ จานวนหุ้น และเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะก่อนการประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ สง่ เสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัท ได้ นาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
Barcode มาใช้ ทงการลงทะเบี
ั้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว
ถูกต้ อง แม่นยา และเพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและตังค
้ าถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้
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เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้ าร่ วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุน
การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษา
ข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ กรรมการทุกคน รวมทัง้ คณะผู้บริ หารและกรรมการบริ ษัทย่อยที่เกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
บริ ษัท ดาเนินการประชุมอย่างโปร่ งใสและมีกลไกที่ สามารถตรวจสอบได้ ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานมอบหมายให้
เลขานุการบริ ษัท แจ้ งจานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะหลักเกณฑ์
และ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ ที่ประชุมทราบ รวมทังการจั
้
ดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีการบันทึกคาถามคาตอบและผล
คะแนนในแต่วาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่ วม
ประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้ วย
ก่ อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานเปิ ดให้ ผ้ ู ถื อหุ้นแสดงความคิ ดเห็ น ให้ ค าแนะน า หรื อซักถาม ประธาน
คณะกรรมการและสมาชิกคณะผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ตอบคาถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพื่อ
ดาเนินการต่อไปตามเหมาะสม
ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมได้ จดั ให้ มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้ สทิ ธิในการแต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตังกรรมการ
้
การลงคะแนนเสียงดาเนินตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ผู้ถือหุ้นมีอิสระ
ในการอนุมตั ิ ปฏิเสธ หรื องดเว้ นการออกเสียงในแต่ละเรื่ องของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง หนึง่ หุ้นนับเป็ นหนึง่ เสียง ในกรณีที่นบั คะแนนได้ เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และส่งเสริ มให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจ
นับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ในแต่ละ
วาระให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงาน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้ องและ
ครบถ้ วน โดยได้ ดูแลให้ บริ ษัท ได้ แจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภท
คะแนนเสียงเป็ น “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรู ปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสิ ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชีแ้ จงขันตอนการลงคะแนน
้
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อน
ดาเนินการประชุม รวมทังการเปิ
้
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
้
น หรื อซักถาม มีการบันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้น เห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงอย่างไร รวมทังมี
้ การบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชุมด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยดูแลให้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้

• รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม ไม่เข้ าร่วมการประชุม
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• วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่
ละวาระ

• ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุมที่สาคัญ
9.8 การปฏิบัติตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
การปฏิบตั ิตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ ในเรื่ องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุม่
อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
มี ดังนี ้
1. โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทกลุม่ บริ ษัท ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรื อการถือหุ้นแบบปิ รามิดในบริ ษัทกลุม่ บริ ษัท
และไม่มี โครงสร้ างแบบกลุ่ม ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารท ารายการระหว่า งกัน ในลัก ษณะที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งของ
ผลประโยชน์
2. บริ ษัทมีห้ นุ free float เกินกว่าร้ อยละ 15 ของหุ้นที่ออกแล้ วทังหมด
้
3. บริ ษัทเปิ ดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารทังทางตรงและทางอ้
้
อมไว้ ในรายงานประจาปี ทกุ ปี และ
คณะกรรมการของบริ ษัท ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ วทังหมด
้
4. คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยโครงสร้ างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่ งใสโดยแจกแจงกลุม่ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยของบริ ษัท ได้ อย่างชัดเจน อีกทังมี
้ การเปิ ดเผยการถือหุ้นของกรรมการ
และผู้บริ หารทังทางตรงและทางอ้
้
อมไว้ ในรายงานประจาปี ทกุ ปี
5. ในกรณีที่มีการซื ้อคืนหุ้นของบริ ษัท บริ ษัท จะไม่ละเลยต่อการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
6. บริ ษัท ไม่มีการกีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน
7. บริ ษัท ไม่ละเลยต่อการเปิ ดเผยถึงข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นรายอื่น (ถ้ ามี)
8. ปั จจุบนั บริ ษัทมีห้ นุ ประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ
หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
9. ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่มีรายการที่เป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัทที่ไม่ใช่บริ ษัทย่อย
10. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ไม่มีประวัติการถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์
11. ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่มีกรณีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกัน หรื อหลักเกณฑ์
การซื ้อขายสินทรัพย์
12. บริ ษัทได้ จดั ทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปี โดยมีการเปิ ดเผย GRI
Index
13. แนวทางการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียด้ านต่าง ๆ เช่น
1) คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
จึงดูแลให้ มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในสถานที่
ทางาน และเปิ ดเผยสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุหรื ออัตราการหยุดงานหรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางาน
อย่างสม่าเสมอ ในปี 2562 การเกิดอุบตั ิเหตุถึงขึ ้นหยุดงานของพนักงานและคูธ่ ุรกิจ จานวน 0.29 ราย
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ต่อหนึง่ ล้ านชัว่ โมงการทางาน และอุบตั ิเหตุถึงขันเสี
้ ยชีวิตของคูธ่ ุรกิจ จานวน 2 ราย
2) การกาหนดวิธีการและแนวปฏิบตั ิในการไม่ละเมิดต่อเจ้ าหนี ้คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อภาระ
ความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้ าหนี ้ทุกกลุ่ม บริ ษัท ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างความเชื่อถือ และเป็ น
ธรรมให้ แก่เจ้ าหนี ้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตามพันธสัญญา และเงื่อนไขการชาระหนี ้ต่าง ๆ ที่ตกลงไว้ อย่างเคร่ งครัด และครบถ้ วน ทังใน
้
แง่การชาระคืนเงินกู้ และดอกเบี ้ยตามกาหนดเวลา ดูแลหลักทรัพย์ค ้าประกัน รวมถึงภาระผูกพันและ
หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น
(2) บริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ให้ มี โครงสร้ างที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ เจ้ าหนี ม้ ั่น ใจในฐานะการเงิ น และ
ความสามารถในการชาระหนี ้ที่ดีของบริ ษัท
(3) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดได้ หรื อตามที่ตกลงไว้ บริ ษัท จะแจ้ งให้
เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ าโดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
3) การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร พนักงานและบุคคลอื่นใดที่กระทาการในนามของบริ ษัท เคารพและปกป้อง และหลีกเลี่ยงการ
ล่วงละเมิดสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ
บุคคลอื่นใดที่กระทาการในนามของบริ ษัท จะต้ องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บริ ษัท เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้ ในหลักในการปฏิบตั ิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของ
องค์กร รวมถึงกาหนดไว้ ในนโยบายที่เกี่ยวข้ อง เช่น นโยบายการใช้ งานทรัพย์สนิ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม นโยบายการจาแนกชันความลั
้
บและจัดการข้ อมูล เป็ นต้ น
14. ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ไม่ใช่การเงินเพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจและได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
ในบริ การ บริ ษัท จัดให้ มีศนู ย์บริ การอินทรี ที่ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ รวมถึงการให้ คาปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ ปัญหา การบริ การหลังการขาย รวมถึ งรับข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ เมื่อเกิดปั ญหา และจัดให้ มี
กระบวนการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ า คือจัดให้ มีการสารวจวัดผลของคุณภาพบริ การต่อ
ความผูกพันระยะยาวของลูกค้ า (Net Promoter Score หรื อ NPS) เพื่อนามาปรั บปรุ งการท างานและการ
ให้ บริ การเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้ าให้ สงู ขึ ้น และความรู้ สึกโดยรวมว่าจะสนับสนุน บริ ษัท ต่อไป
หรื อไม่ ในระดับใด ลูกค้ าของบริ ษัท จึงมัน่ ใจได้ ว่า การบริ การหลังการขาย การดูแลใกล้ ชิดต่อคุณภาพสินค้ า
ทาให้ สินค้ าของบริ ษัท เข้ าไปอยู่ในใจของลูกค้ า จนเกิดความภักดีต่อตราสินค้ าของบริ ษัท จากระดับการเป็ น
ผู้สนับสนุนองค์กร (Net Promoter Score หรื อ NPS) ของปี 2562 ซึง่ รักษาระดับที่ดีไว้ อย่างต่อเนื่อง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี ้วัดด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในเว็บไซต์ของบริ ษัท
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10.

การพัฒนาอย่ างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่ อสังคม

ตลอดระยะเวลา 50 ปี ของดาเนินธุรกิจของ บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ได้ ที่ยึดมัน่ การดาเนินกิจการอยู่บน
พื ้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดาเนินธุรกิจ และด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน เพื่อเสริ มสร้ างคุณค่าร่วม ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียสาคัญทุกฝ่ าย ซึ่งบริ ษัทเชื่อว่าจะเป็ นรากฐานของ
การเจริ ญก้ าวหน้ าและเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ เป็ นแนวทางหลักในการดาเนินงาน ทังหมด
้
7 ประการสาคัญ
ดังนี ้
1. การประกอบกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส เคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิ
อย่างเท่าเทียมเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย อาทิ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า และชุมชน
2. การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุ ษยชนอย่ างเท่ าเทียมกัน ตามหลักสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย
แรงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. การดูแลและใส่ ใจในลูกค้ า (Customer) และผู้จัดหาสินค้ า (Supplier) โดยรับฟั งความคิดเห็น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ องการของลูกค้ า และสร้ างความสัมพันธ์ ความผูกพันกับผู้จดั หาสินค้ าอย่างยัง่ ยืนเพื่อเสริ มสร้ างมูลค่าร่วมกัน
4. ความใส่ ใจในสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน ส่งเสริ มและให้ ความสาคัญกับการปกป้องสิง่ แวดล้ อม และลด
ผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม และชุมชน โดยยึดมาตรฐานสูงสุดในการบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม
5. การใส่ ใ จในชุ ม ชนและการพั ฒนาสัง คม โดยการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในทุกชุมชนในพืน้ ที่
ประกอบการ และสาธารณชนโดยรวม
6. การก ากั บ ดูแ ลและรายงาน ให้ มีการติดตามดูแลและรายงานกิ จกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญต่อการดาเนินงาน รวมถึง
ทางด้ านสังคม ให้ สาธารณชนรับทราบทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อรับฟั งข้ อคิดเห็นของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และนาข้ อเสนอแนะ
เหล่านันมาพิ
้
จารณา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. การต่ อต้ านทุจริ ต และคอร์ รัปชัน โดยจะดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส และมีจรรยาบรรณ รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนด ระเบียบปฏิบตั ิตา่ ง ๆ อย่างเคร่งครัด
การให้ ความสาคัญและการส่ งเสริมความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทเชื่ อว่า การได้ รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้ เสียสาคัญถือเป็ นรากฐานสาคั ญของการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัท
กาหนดให้ มีช่องทางการสือ่ สารระหว่างกันอย่างเปิ ดกว้ างและสม่าเสมอ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูล ความคิ ดเห็น และความผูกพันที่
ดีตอ่ กันอันจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก ดังต่อไปนี ้
-

รากฐานสาคัญให้ ธุรกิจของเราดาเนินงานได้ อย่างเข้ มแข็ง
ทาให้ ธุรกิจสามารถกาหนดนโยบาย แผนงานต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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-

ความเห็นของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทางาน หรื อในการแก้ ไขปั ญหา
ช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ และสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัท

บริ ษัทได้ มีการกาหนด และวิเคราะห์ความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสีย รวมถึงการสื่อสารสร้ างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ เสีย
สาคัญไว้ เป็ นแนวทาง และมีการนาข้ อมูล ความเห็นของผู้มีส่วนได้ เสียเหล่านัน้ มาใช้ ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ และ
กิจกรรมทางธุรกิจให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
โดยสรุปบริ ษัทมีเป้าหมายและแนวทางการสร้ างความผูกพันกับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียสาคัญ ดังนี ้
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หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาปี 2562
จากแนวทางการดาเนินธุรกิจที่อยูบนพื ้นฐานของหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม สังคม และ
หลักธรรมาภิบาลที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทาให้ บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ได้ รับการคัดเลือกจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ เป็ นบริ ษัทที่อยู่ในรายชื่ อหุ้นยัง่ ยืน หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาปี
2562 ในกลุ่มบริ ษั ทจดทะเบียนที่่มีมูลค่าหลักทรั พย์ ระหว่าง 30,000-100,000 ล้ านบาท โดยตลาดหลักทรั พย์ ฯ ได้ ทาการ
ประเมินและวัดผลจากการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยื นที่่ครอบคลุมทังมิ
้ ติด้านสิ่งแวดล้ อม มิติด้านสังคม และมิติเศรษฐกิจ
รวมถึงบรรษัทภิ บาล (Environment, Social Governance : ESG) ตัง้ แต่การกาหนดนโยบาย การตัง้ เป้าหมาย และการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ เพื่อมุง่ สร้ างระบบนิเวศของการลงทุนอย่างยัง่ ยืน
การดาเนินธุรกิจด้ วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
บริ ษั ท ปูน ซี เ มนต์ น ครหลวง จ ากัด (มหาชน) ยึด หลัก ธรรมาภิ บ าลที่ ดีใ นการด าเนิน ธุ ร กิ จ โดยให้ ค วามสาคัญ กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย ในช่วง
ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ มีการพัฒนาการบริ หารจัดการและส่งเสริ มธรรมาภิบาลที่สาคัญ ดังนี ้
ผลการประเมินมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ ระดับ “ดีเลิศ” เป็ นปี ที่ 4 ติดต่ อกัน
ในปี 2562 บริ ษัทได้ รับผลการประเมินมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ ระดับ ‘ดีเลิศ’ ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 4 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
การเป็ นสมาชิ ก แนวร่ วมปฏิ บั ติ ใ นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น (CAC - Collective Action Coalition against
corruption)
บริ ษัทได้ รับการรับรองให้ เป็ นสมาชิก “แนวร่ วมปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน” เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 18
สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยในปี 2562 บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญในการสื่อสารและจัดอบรมเกี่ ยวกับ
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยมุ่งเน้ นให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิหน้ าที่และดาเนินธุรกิจกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
อย่างโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฎหมาย
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) - กุญแจสาคัญในการดาเนินธุรกิจในภูมิภาค
ในปี 2562 บริ ษัทได้ บงั คับใช้ ค่มู ือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัททังในประเทศไทยและในภู
้
มิภาค
เช่น ศรี ลงั กา เวียดนาม บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั อบรมคูม่ ือจรรยาทางธุรกิจให้ กบั พนักงานที่เข้ า
ใหม่ในทุกระดับ เพื่อให้ พนักงานเข้ าใจถึงแนวปฏิบตั ิในการทาธุรกิจกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ และเพื่ อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานของ
บริ ษัทจะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและสอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล
และเพื่อเป็ นการสนับสนุนความมุ่งมัน่ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าและการทางานร่ วมกับพันธมิตรของบริ ษัท ด้ วยความโปร่ งใส
ซื่อสัตย์ สุจริ ต บริ ษัท ได้ มีการกาหนดนโยบาย “No-Gift Policy” โดยขอความร่ วมมือ จากพนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัท
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ปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรื อผลประโยชน์อื่นใด และในกรณีที่ได้ มีการรับของมา พนักงานจะต้ องรายงานการรับของ
ในช่องทาง “E-Gift Disclosure” เพื่อแสดงความโปร่งใสของพนักงานเอง
ช่ องทางร้ องเรียนและแจ้ งเบาะแสในระดับภูมิภาค (INSEE Speak Up)
ในปี 2562 บริ ษัทยังคงดาเนินการให้ บริ การช่องทางร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส ที่เรี ยกว่า "INSEE Speak Up" ครอบคลุมในทุก
ประเทศที่บริ ษัทมีการดาเนินการอยู่ ช่องทาง INSEE Speak Up ให้ บริ การโดยบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ และมีการจัดตัง้
คณะกรรมการกลั่น กรองข้ อ ร้ องเรี ย น เพื่ อ ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ และสอบสวนเรื่ อ งที่ มี ก ารร้ องเรี ย นเข้ า มาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางาน การกากับดูแล และวัฒนธรรมของบริ ษัท INSEE Speak Up ยังคงให้ ความสาคัญกับคุณค่าขององค์ กรใน
การ “ทาสิ่่งถููกต้ อง” และสร้ างวัฒนธรรมการรายงานเมื่อเห็นการกระทาที่ผิดกฎหมายหรื อพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ ตามที่่
กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การควบคุมกากับดูแล
ในปี 2562 บริ ษัทได้ มีการกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบของการควบคุมกากับดูแล ในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบใน
ประเทศไทย และบริ ษัท ย่อยในต่างประเทศ นอกเหนือไปจากการจัดระบบการควบคุมกากับดูแลแล้ ว บริ ษัท ได้ ทารายงาน
ติดตามผลการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านต่าง ๆ รวมทังรายงานข้
้
อมูลจากการเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ประจาปี ของ
ผู้บริ หารและพนักงาน และรายงานการเข้ าทารายการระหว่างกันให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบทราบประจาไตรมาส
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการจัดหลักสูตรฝึ กอบรมด้ านการควบคุมกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ เป็ นไปตามแนวทาง นโยบาย และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลีกเลีย่ งความ
เสีย่ งที่จะมีการฝ่ าฝื นกฎหมาย นอกจากนีบริ
้ ้ ษัทยังพัฒนาการสือ่ สารและสือ่ การเรี ยนรู้ให้ เข้ าถึงง่ายเพื่ออานวยความสะดวกแก่
พนักงาน โดยเน้ นการสือ่ สารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น
โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคม และชุมชนที่สาคัญในปี 2562
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและใส่ใจในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมโดย
ด าเนิ น การอยู่บ นพื น้ ฐานของหลัก ธรรมาภิ บ าล (Corporate Governance) เพื่ อ มุ่งที่ จ ะสร้ างคุณ ค่า ร่ วม (Create Shared
Value) และความผูกพันที่ดีกบั ผู้มีสว่ นได้ เสียสาคัญทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยื น โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาสังคมทัง้
ในระดับประเทศและระดับชุมชนโดยรอบหน่วยผลิตในพื ้นที่่ต่าง ๆ และในทุกประเทศที่บริ ษัทได้ เข้ าไปดาเนินการ ทังที
้ ่่เป็ น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดาเนินธุรกิจ (CSR-In Process) รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการดาเนินธุรกิจ (CSR-After Process) โดยอาศัยความรู้ ความชานาญ และทรัพยากรของบริ ษัทเป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
รางวัล ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม CSR-DIW Continuous Award 2019 จัด โดยกรมโรงงานอุต สาหกรรม กระทรวง
อุต สาหกรรม มอบให้ โ รงงานในกลุ่ม บริ ษั ท ปูน ซี เ มนต์ น ครหลวงที่่ จัง หวัด สระบุุรี ทัง้ โรงงานผลิ ต ปูน ซี เ มนต์ ทุก โรงงาน

ส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้ า 119

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

โรงงานผลิตอินทรี มอร์ ต้าร์ และโรงงานอินทรี อีโคไซเคิล บริ ษัท สยามซิตพาวเวอร์
ี ้้
จากัด (โรงไฟฟ้ าจากลมร้ อน) ถือเป็ นเครื่ อง
ยืนยันในความสาเร็ จด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สาคัญของบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
โครงการความรับผิดชอบต่ อสังคมที่สาคัญ
โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคมในระดับประเทศ (CSR at Large)
• โครงการโรงเรียนสีเขียว (INSEE Green School)
บริ ษัทได้ ร่วมมือกับกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนในการสร้ างสถานศึกษาให้ กบั เด็ก เยาวชนในพื ้นที่หา่ งไกล
ความเจริ ญ และมีความขาดแคลน โดยได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ 10 ซึ่งในปี 2562 บริ ษัทได้ ก่อสร้ าง
สถานศึกษาแห่งใหม่ที่บ้านห้ วยปุ้ม อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา โดยมุง่ หวังให้ เป็ นสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพแก่เด็ กใน
ชุมชน และเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อม โดยโรงเรี ยนตารวจตระเวน
ชายแดน อินทรี อาสาที่บ้านปุ้มนี ้ ถือเป็ นอาคารเรี ยนแห่งที่ 31 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของโครงการฯ มีเด็กที่อาศัย
อยูใ่ นพื ้นที่หา่ งไกลความเจริ ญมากกว่า 52,000 คน ที่ได้ รับประโยชน์จากโครงการนี ้ และเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้
ผ่านการมีสว่ นร่ วมจากหลากหลายภาคส่วน เช่น จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงพนักงานของบริ ษัทใน
การไปออกค่าย “อินทรี อาสา” เพื่อช่วยสร้ างโรงเรี ยน
• สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (INSEE Green Park)
เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7
รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อสะท้ อนถึงค่านิยมองค์กรของกลุม่ บริ ษัท ที่ใส่ใจชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม บริ ษัทจึงได้ จดั สร้ างสวนมิ่งมงคลฯ ขึ ้นบนพื ้นที่ติดกับถนนมิตรภาพ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้
เป็ นสวนสาธารณะเพื่อประชาชนได้ ใช้ ออกกาลังกายและทากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็ นจุดพักรถให้ กบั ประชาชน
ที่เดินทาง ช่วยสร้ างคุณค่าให้ กบั ประชาชนในท้ องถิ่นในการนาสินค้ า OTOP มาจาหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนเป็ น
สวนสาธารณะต้ นแบบด้ านความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เป็ นห้ องเรี ยนสีเขียวขนาดใหญ่ที่ให้ ความรู้ และส่งเสริ ม
จิตสานึกรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมให้ กบั ประชาชน และเยาวชนทัว่ ไป โดยสวนมิ่งมงคลฯ ถือ เป็ นสวนสาธารณะต้ นแบบทีไ่ ด้ รับ
รางวัล Thailand Energy Awards จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Awards ในปี 2558 ระดับดีเด่นด้ าน
อนุรักษ์ พลังงาน ประเภทอาคารสร้ างสรรค์ เพื่อ การอนุรักษ์ พลังงานอาคารออกแบบ สาหรั บภูมิอากาศร้ อนชืน้
(Tropical Building)
• โครงการ “อินทรีปะการัง สร้ างสรรค์ อย่ างยั่งยืน”
บริ ษัทได้ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ ปี 2559 ใน
การดาเนินโครงการ ”อินทรี ปะการัง สร้ างสรรค์อย่างยัง่ ยืน ” ซึ่งเป็ นโครงการเพื่อฟื น้ ฟููทรั พยากรสัตว์ น ้าตามแนว
ชายฝั่ งทะเล ให้ มีความอุดมสมบูรณ์ขนอย่
ึ ้ ้ างเป็ นรู ปธรรม โดยนาคอนกรี ตผสมเสร็ จที่เหลือจากการนาไปส่งให้ ลกู ค้ า
มาเทใส่แบบหล่อที่เตรี
่ ยมไว้ เพื่อทาเป็ นบ้ านปะการังเทียมตามแนวคิด CSR ที่เรี ยกว่า การสร้ างคุณค่าร่วม (Creating
Shared Value) เพื่อให้ ได้ ประโยชน์ทงด้
ั ้ านลดการกาจัดของเสียและเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้ า 120
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คืนความสมบูรณ์ให้ ท้องทะเลไทย โดยในปี 2562 ทางบริษัทได้ ทาการผลิตปะการังเทียมจากเศษคอนกรี ต เหลือคืน
่่ งมอบให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้ นาไปวางใต้ ท้อง
จากลูกค้ า จานวน 105 แท่ง และมีแผนงานทีจะส่
ทะเลบริ เวณเกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี ในช่วงต้ นปี 2563 เพื่อเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของปลาและสัตว์ทะเลต่อไป
• โครงการ “อินทรีผ้ เู ชี่ยวชาญ แบ่ งปั นความรู้” (INSEE Share) ประกอบไปด้ วย 2 กิจกรรมหลักๆ คือ
“อินทรีห่วงใย...ปลอดภัยไปด้ วยกัน”
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภั
่
ยของบริ ษัทเป็ นวิทยากรไปดาเนินการอบรม ให้ ความรู้และสร้ างความ
ตระหนักเกี่ ยวกับความปลอดภัยในการทางานและชี วิตประจาวัน ให้ กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่่จะต้ องฝึ กงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (PPE) ให้ ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการกู้ชีพด้ วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR ) การใช้ ถงั ดับเพลิง การหนีไฟ และการ
ขับขี่ปลอดภั
่
ย รวมถึงการจัดอบรมให้ กบั ช่างฝี มือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน รวมจานวน 10 แห่ง โดยปี 2562 นี ้ เป็ นปี ที่ 3 ของโครงการมีผ้ ผู า่ นการอบรมไปแล้ วกว่า 2,000 คน
“อินทรีก่อสร้ าง 4.0”
โครงการฝึ กทักษะฝี มือด้ านงานก่อสร้ าง การใช้ วสั ดุกุ ่อสร้ างต่าง ๆ เช่น ปูนซีเมนต์อิฐมวลเบาอบไอน ้า และวัสดุทด
แทนไม้ คอนวูด โดยได้ รับความรู้ ทัง้ ภาคทฤษฎี และปฏิบัติหลักสูตรวิชาชีพ 18 ชั่วโมง เพื่อเสริ มสร้ างทักษะฝี มือ
สามารถ นาไปต่อยอดและสร้ างโอกาสในการทาอาชี พเสริ ม เพิ่มรายได้ ให้ ผ้ ูมีรายได้ น้อยเป็ นการสนองตอบต่อ
นโยบายภาครัฐในการพัฒนาทักษะฝี มือแรงงานด้ านวิชาชีพก่อสร้ างเพื่อยกระดับฝี มือแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0
โดยมีครููวิทยาลัยเทคนิค ช่างโยธาในสังกัด อบต. และช่างก่อสร้ างทัว่ ไปที่ผ่่ านการอบรมในปี นีแล้
้ ้ วกว่า 500 คน
• โครงการสนับสนุนการแข่ งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่ างก่ อสร้ างทักษะงานปูน และงานคอนกรีต
บริ ษัทให้ การสนับสนุนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ใน
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา สาขาช่างก่อสร้ าง ทักษะงานปูนและงานคอนกรี ต ทังในระดั
้
บ
ภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะสร้ างประสบการณ์การทางานจริ งให้ กบั นักศึกษาวิทยาลัย
เทคนิค สาขาช่างก่อสร้ างทัว่ ประเทศ ให้ มีฝีมือที่ได้ มาตรฐาน โดยปี 2562 นี ้ บริ ษัทสนับสนุนการดาเนินงานแข่งขัน
รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ เงินรางวัล และของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท รวมทังจั
้ ดฝึ กอบรมให้ นกั ศึกษา
ได้ เรี ยนรู้การใช้ งานไฮดรอลิกซีเมนต์ หรื อปูนอินทรี เพชรพลัส ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนเข้ าสูส่ นามการแข่งขันอีกด้ วย
• โครงการฉลาดคิดพิชิตเยอะ...Think Waste Wise
เป็ นโครงการที่บริ ษัท อินทรี อิโคไซเคิล จากัด และบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ร่ วมกับ กรมส่งเสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อเผยแพร่ ความรู้ และส่งเสริ มด้ านการจัดการ
ขยะที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ มีการนาขยะกลับไปใช้ ประโยชน์สงู สุดและลดปริ มาณขยะให้ น้อยลงให้ กับเยาวชน
โดยในปี 2562 ได้ เริ่ มดาเนินโครงการกับ 3 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โรงเรี ยนนิคมทับ
กวางสงเคราะห์ 2 อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรุ ี และโรงเรี ยนบ้ านเขาตะแบก อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี กิจกรรม
ส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้ า 121

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

หลักของโครงการครอบคลุม การให้ ความรู้ ด้านการบริ หารจัดการขยะ สื่อการเรี ยนรู้ รวมทังสนั
้ บสนุนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
เช่น ถังขยะสี การจัดตังธนาคารขยะ
้
เป็ นต้ น ตลอดจนการนาตัวแทนครูู และนักเรี ยน ไปศึกษาดูงู านโรงเรี ยนปลอด
ขยะที่ประสบความสาเร็ จ
• โครงการหมู่บ้านสีเขียว (INSEE Green Village)
เป็ นโครงการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทากับชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ร่ อบโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทที่จงั หวัด สระบุรี
ซึง่ ดาเนินการมาตังแต่
้ ปี 2554 โดยได้ มีการขยายผลโครงการภายใต้ บริ บทและความต้ องการของหมูบ่ ้ านที่แตกต่าง
กันออกไป กิจกรรมประกอบด้ วย การอบรมให้ ความรู้ “สีเขียว” การปลูกต้ นไม้ เพิ่มพื ้นที่สเี ขียว การจัดการระบบน ้าดืม่
น ้าใช้ การคัดแยกขยะและจัดตังธนาคารขยะของหมู
้
บ่ ้ าน
ในปี 2562 ได้ ขยายกิจกรรมเพิ่มเติมคือการจัดการขยะพลาสติกเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดขยะตังแต่
้ ต้น
ทางและเน้ นการจัดการขยะแบบครบวงจร กิจกรรมนี ้มีผ้ เู ข้ าร่วมทังสิ
้ ้น 35 ครัวเรื อน และจะขยายผลอย่างต่อเนื่องใน
ปี ต่อ ๆ ไป อีกหนึง่ กิจกรรมคือ “เรื อนเพาะชากล้ าไม้ เพื่อการฟื น้ ฟูเหมืองแร่ ปูนอินทรี ” ซึง่ ดาเนินการเป็ นปี ที่ 2 โดยต้ น
กล้ าที่ผลิตได้ จะถูกส่งมอบสู่โครงการฟื น้ ฟูเหมืองแร่ ของปูนอินทรี หลังสิ ้นสุดการทาเหมือง ถือเป็ นการสร้ างรายได้
ให้ แก่ชมุ ชนได้ อีกทางหนึง่ กิจกรรม “บ้ านน่าอยู่ คูผ่ กั ปลอดสาร” ได้ ดาเนินการที่หมู่ 5 ตาบลทับกวาง เป็ นการส่งเสริม
การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยที่มีจากัดเพื่อจัดทาแปลงปลูกผักสวนครัว พร้ อมนาวัสดุเหลือใช้ มาดัดแปลงตกแต่งแปลง
ปลูก ซึ่งดาเนินการที่เป็ นปี ที่ 2 หมู่ที่ 2 และขยายผลไปยังหมู่ที่ 8 ตาบลทับกวาง กวาง โดยร่ วมมือกับบริ ษัท สยาม
ซิ ตี พ้ าวเวอร์ จ ากัด ให้ ค วามรู้ แนะแนวคิ ดเรื่ อ งการลดใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ าในครั ว เรื อ นจากการปรั บ พฤติก รรมใน
ชีวิตประจาวัน โดยจัดการประกวดการลดใช้ ไฟฟ้ า
• โครงการอินทรีอาสาพัฒนาโรงเรียนและศาสนาสถาน
เป็ นโครงการที่ถกู ออกแบบเพื่อส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมขอพนักงานปูนอินทรี โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง เช่น ด้ านงานช่าง งานไฟฟ้ า งานออกแบบโครงสร้ าง งานสี งานปรับปรุงภูมิทศั น์ เป็ นต้ น เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้ องการของโรงเรี ยน ชุมชน หรื อศาสนาสถานต่าง ๆ รอบพื ้นที่โรงงาน ในปี 2562 นี ้ ปูนอินทรี ได้ ดาเนินโครงการอินทรี
อาสาปรับปรุงโรงเรี ยน จานวน 3 แห่ง และวัดอีก 2 แห่ง
โครงการความรับผิดชอบต่ อสังคมและชุมชนของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวงในภูมิภาค
• โครงการ”เด็กคนหนึ่ง หนึ่งต้ นไม้ ” โดยอินทรีซีเมนต์ ลังกา
การเดินทางสีเขียว เพื่อมุง่ สูก่ ารสร้ างผู้นาในอนาคตที่รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
อินทรี ซีเมนต์ ลังกาได้ ขยายโครงการที่่เป็ นเอกลักษณ์ “เด็กหนึ่งคนหนึ่งต้ นไม้ ” ให้ มากยิ่งขึ ้นไปอี กในปี นี ้ ้ โดยการ
ร่ วมกับแผนการ โคลัมโบ (Colombo Plan) อินทรี ซีเมนต์ ลังกาจะร่ วมเฉลิมฉลองการเกิ ดของเด็ก ๆ ทุกคนด้ วยการ
มอบของขวัญซึ่งเป็ นการตังชื
้ ่อต้ นผลไม้ ต่าง ๆ เป็ นชื่อของเด็ก ๆ โครงการนี ้มุ่งหวังที่่จะสร้ างแรงบันดาลใจ และจุด
ประกายให้ กบั เยาวชนที่มี่ อายุรุ ะหว่าง 5-15 ปี
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โครงการของอินทรี ซีเมนต์ ลังกาในแผนงานโคลัมโบปี นี ้ ถูกขยายออกไปเพื่่อให้ เข้ าถึงเยาวชนมากยิ่งขึ ้นในพื ้นที่เขต
พุทธาราม (Puttalam) และอนุุราธปุระ (Anuradhapura) โดยร่ วมมือกับมูลนิธิทารานา (Tarana Foundation) และ
กองทุนเด็ก ศรี ลงั กา (Child Fund Sri Lanka) ในการสร้ างคุณค่ าร่ วมกันเพื่อให้ เกิ ดประโยชน์ กับนักเรี ยนในพื ้นที่่
อินทรี ซีเมนต์ ลังกายังได้ ดาเนินการร่ วมกับเขตการศึกษาพุ ทธาราม นักบวชและครูู ในชุมชนเพื่อดาเนิน การใน
้ ษัทยังได้ ให้ นกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้ ามามีส่วนร่ วมกับบริ ษัทในโครงการ โดยคาดหวังว่า
โครงการนี ้ บริ
นักศึกษาเหล่านี ้จะปฏิบตั ิตามในลักษณะเดียวกันเพื่อเป็ นผู้นาในอนาคต
โครงการนี ้เป็ นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการร่ วมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership - PPP)
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้ อมและคนรุ่ นหลังอย่างเป็ นรู ปธรรม ในปี นีบ้ ริ ษัทได้ เข้ าถึงเด็ก
นักเรี ยนประมาณ 4,660 จาก 11 โรงเรี ยนในเขตพุทธาราม และ 1,156 คน จาก 16 โรงเรี ยนในเขตอนุรุ าธปุระ ซึง่ ในปี
2561 บริ ษัทได้ ทากิจกรรมร่วมกับเยาวชนกว่า 706 คน ที่มาจากโรงเรี
่
ยนประถมศึกษา 10 แห่ง ในเขตอนุรุ าธปุระ
จุดเด่นของโครงการ คือ บริ ษัทได้ จดั ตังระบบติ
้
ดตามและข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information SystemGIS) ซึ่่งเป็ นระบบติดตามที่่ได้ รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็กศรี ลงั กาและ ‘ว้ อยซ์’ (Voice) พันธมิตรจากชุมชนท้ อง
ถิ่่น ในการติดตามการเจริ ญเติบโตของสวนผลไม้ ด้วยระบบดิจิทลั ผ่านแอปพลิเคชัน กูเู กิ ้ล แมพส์ (Google map) โดย
มีการสนับสนุนและประสานงานภายในอย่างใกล้ ชิ ดจากเด็กนักเรี ยน ผู้ปกครอง และคุณครูู ด้ านสิ่่งแวดล้ อมของ
โรงเรี ยนต่าง ๆ ที่เข้
่ าร่วมโครงการตามลาดับด้ วยโครงการ “เด็กหนึง่ คน หนึง่ ต้ นไม้ ” นี ้ อินทรี ซีเมนต์ ลังกา ได้ วางแผน
ที่จะนาเสนอไปยังโรงเรี ยนต่าง ๆ ทัว่ ทังศรี
้ ลงั กา ในปี ต่อ ๆ ไป เนื่องด้ วยการเป็ นองค์กรที่่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
่่
บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ในการสร้ างสิงแวดล้
อมที่ดี อย่างยัง่ ยืนในอนาคตให้ กบั คนรุ่นหลังต่อไป
• โครงการสร้ างชุมชนสุขภาพดีของอินทรีซีเมนต์ ลังกา
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะสนับสนุนชุมชนต่าง ๆ ที่ด้อยโอกาสในเขตพุทธาราม (Puttalam) และ Aruwakkalu โดยมี
เป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพ ยกระดับสาธารณสุขและความเป็ นอยู่ของชาวบ้ านหลายร้ อยคนที่อยูใ่ นพื ้นที่เหล่านี ้
โดยส่วนหนึง่ ของความพยายามนี ้ บริ ษัทจัดให้ มีศนู ย์การแพทย์สองแห่งสาหรับให้ คาปรึกษาด้ านการแพทย์ และจ่าย
ยาให้ กับ ชาวบ้ า นโดยไม่คิ ด ค่า ใช้ จ่ า ย โดยมี ก ารให้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ส องครั ง้ ต่อ สัป ดาห์ แ ก่ ชุ ม ชนในเขต
Eluwankulam พุทธาราม และชุมชนด้ อยโอกาสอื่่น ๆ อีกสองถึงสามแห่งในบริ เวณโดยรอบ นอกจากนีบริ
้ ้ ษัทได้ จดั ให้
มีหน่วยแพทย์ออกตรวจเยี่ยมปี ละครัง้ ในเขตพุทธาราม Aruwakkalu และกอลล์เพื่อให้ บริ การการตรวจรักษาและให้
คาปรึ กษาด้ านการแพทย์โดยไม่คิ ดค่าใช้ จ่ายแก่ชุมชนโดยรอบของบริ ษัทด้ วย และจากการขอความช่วยเหลือของ
แพทย์ประจาอินทรี ซีเมนต์ ลังกา Dr. S. Dematapitiya ได้ มี แพทย์เฉพาะทางอีกหลายท่านเสนอตัวเข้ าร่ วมเพื่อให้
การสนับสนุนโครงการนี ้ที่จดั เป็ นประจาทุกปี ของอินทรี ซีเมนต์ ลังกา อีกด้ วย
ผลงานที่เกิดขึ ้น : ชาวบ้ านกว่าร้ อยคนได้ รับบริ การทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ทุกสัปดาห์ภายใต้ โครงการ
นี ้
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• กิจกรรมเพื่อสังคมของ ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น กัมพูชา
บริ ษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ เริ่ มทากิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงต้ นปี 2560 เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเริ่ มการ
ก่อสร้ างโรงงาน และเป็ นเวลาหนึง่ ปี ก่อนที่จะมีการเปิ ดโรงงานอย่างเป็ นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 กิจกรรม
เพื่อสังคมที่่บริ ษัทนามาดาเนินการจะอยูบ่ นรากฐานของความต้ องการด้ านต่าง ๆ ของชุมชน ผ่านการประเมินความ
ต้ องการทังภายนอกและภายในชุ
้
มชน บริ ษัทได้ ดาเนินการในลักษณะนีเพื
้ ้ ่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่ากิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริ ษัท จะสามารถตอบสนองความต้ องการของชุมชนต่าง ๆ ได้ อย่างแท้ จริ ง
บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะให้ การบริ หารจัดการและการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติของกัมพูชู าเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิ ภาพตลอดจนมีการใช้ ทรั พยากรบุคคลที่่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมี อย่างมากมายในองค์กรเพื่อให้ บรรลุถึง
เป้าหมายนี ้ ้นอกจากนีบ้ ริ ษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางต่ าง ๆ ที่มีนวัตกรรมในการช่วยลดผลกระทบจากการ
ปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ด้วยโครงการอนุรุ ักษ์ น ้า (net water positive) และทาให้ ได้ ผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที่่มีคณ
ุ ภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนโดยไม่ให้ คนรุ่ นหลังได้ รับผลกระทบโครงการและกิจกรรม
เพื่อสังคมหลักของบริ ษั ทจะเกี่ยวกับเรื่ องการศึกษาการใช้ ถนนอย่างปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม สาธารณสุข และการ
พัฒนาด้ านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งเป็ นแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยื นของ
องค์การสหประชาชาติ
สุดท้ ายนี ้ ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่ มีความมุง่ มัน่ อย่างมากที่จะพัฒนาธุรกิจและดาเนินงานของบริ ษัท ด้ วย
การสร้ างความสมดุลระหว่างปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันในมิติของ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และด้ วยสิ่งเหล่านี ้ จึงทาให้ บริ ษัทได้ รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดด้ านกิจกรรมเพื่อสังคมของ
Eurocham ในเดือนมิถนุ ายน 2562
แผนงานด้ านการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (SD Roadmap)
บริ ษัทได้ มีการกาหนดแผนงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยกาหนดเป้าหมายระยะยาว และแผนงานสาคัญด้ านการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนทังหมด
้
6 หัวข้ อ ตังแต่
้ ปี 2552 เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียและเพื่อเสริ มสร้ างคุณค่าร่ วมเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้ อมให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายมากขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
ในช่วงที่ผา่ นมา แผนงานโดยรวมมีความก้ าวหน้ าไปในทิศทางที่นา่ พอใจ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้ ในบางหัวข้ อ และ
ในบางหัวข้ อที่มีผลงานต่ากว่าแผนงานที่กาหนดอันเนื่องจากปั จจัยภายนอกที่มีความท้ าทายมากขึ ้น และยากต่ อการควบคุม
อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงมีความใส่ใจ และมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ แผนงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
เรามีความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
• การลดปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ส่ อู ากาศ
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษัทมีอตั ราการปลดปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 693 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ ซึง่ ดีขึ ้นกว่า
ปี 2561 เล็กน้ อย โดยปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญยังคงมาจากการมุ่งเน้ นการใช้ เชือ้ เพลิงทดแทนทดแทน (Alternative
Fuels) ให้ มากขึ ้น จากโครงการรื อ้ ร่ อนขยะพลาสติกจากหลุมฝั งกลบขยะชุมชน (RDF Project) มาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง
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ทดแทน ซึ่งมีความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างดี และปั จจัย ขับเคลื่อนที่สาคัญอีกประการหนึ่ งมาจากนวัตกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมที่เรี ยกว่า ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค (Hydraulic Cement) ซึ่งมีอตั ราส่วนผสมของปูน
เม็ด (percent Clinker Factor) ที่ลดลง ทาให้ มีความเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้นและมีคณ
ุ สมบัติการใช้ งานทีด่ ขี ึ ้น
ซึง่ ได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าทุกภาคส่วนเป็ นอย่างดีในช่วงที่ผา่ นมา
โดยสรุ ปรวม ผลงานการลดการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ส่อู ากาศ ตัง้ แต่ปีฐาน 2550 ที่ผ่านมา บริ ษัท
สามารถลดได้ แล้ ว 57 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ หรื อลดลงแล้ วร้ อยละ 7.5 ซึง่ ถึงแม้ วา่ ยังห่างจากเป้าหมายที่ต้องการให้
ลดลงร้ อยละ 20 ภายในปี 2563 ก็ตาม บริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ใส่ใจที่จะดาเนินงานเรื่ องนี ้อย่างเต็มที่ต่อไป ด้ วยการคิด
ริ เริ่ มโครงการต่าง ๆ ตลอดจนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้แนวทางการดาเนินการเรื่ องนี ้กับองค์กรที่เกี่ยวข้ องในระดับสากล
• การส่ งเสริมจิตสานึกรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
แนวคิด “โลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” (Green Heart) ได้ ถูกกาหนดขึ ้น เพื่อรณรงค์กิจกรรมเสริ มสร้ างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้ อมให้ กบั พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า ตลอดจนชุมชน มาตังแต่
้ ปี 2552 ซึ่งมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้
บริ ษัทได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทยที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสี
เขียว ระดับ 5 “เครื อข่ายสีเขียว” (Green Industry Level 5 - Green Network) สาหรับทุกโรงงานผลิตตังแต่
้ ปี 2557
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทาให้ ได้ รับการต่ออายุมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับที่ 5 ในปี 2561 ซึง่ ทาให้ บริ ษัทได้ มี
โอกาสแบ่งปั นความรู้ ประสบการณ์ ให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ จานวนมาก ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชนที่มาเยี่ยมชม ดูงาน
ตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกเครื อข่ายอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมที่ส่ าคัญ ชื่อว่า B-DNA (Bio-Diversity
Network Alliance) ซึ่งได้ รับการสนับสนุนการจัดตังโดย
้ IUCN (International Union for Conservation of Nature)
และหน่วยงานสาคัญภาครัฐที่่ดูแู ลงานด้ านสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนบริ ษัทเอกชนชันน
้ าต่าง ๆ เพื่อจะเสริ มสร้ างความ
ร่ วมมือกันทุกฝ่ ายให้ มีความเข้ มแข็ง เพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศไทย ตลอดจน
สนับสนุนเป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ
• การมีส่วนร่ วมและการพัฒนาชุมชน
บริ ษัทกาหนดให้ ทกุ หน่วยผลิตของทุกบริ ษัท ในกลุม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงประเทศไทย ต้ องมีการจัดทาแผนงาน
การสร้ างความผูก พัน กับ ชุ มชน เป็ นประจ าปี ทุก ปี โดยครอบคลุม ทัง้ CSR-In Process กับ CSR-After Process
รวมถึงให้ มีการสื่อสารที่ดีกบั ชุมชน การเปิ ดกว้ างส่งเสริ มให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่ วมในการกาหนดโครงการ และการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ
โดยในปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้ กบั กลุม่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ทรี่ ับผิดชอบงานด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ทงหมด
ั้
เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ตลอดจนเยี่ยมชมดูงานชุมชนตัวอย่างที่มีความเข้ มแข็งและประสบความสาเร็ จด้ านการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยื น
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นอกจากนัน้ โรงงานผลิต ปูน ซี เ มนต์ ข องบริ ษัท ที่ จังหวัด สระบุรี ยัง ได้ รั บ รางวัล CSR-DIW Continuous Awards
ประจาปี 2562 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็ นตัว ชี ้วัดความสาเร็ จสาคัญอย่างหนึ่งของงานด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้ างความผูกพันกับชุมชนของบริ ษัท
• การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝั งกลบให้ เป็ นศูนย์
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาขยะและของเสีย ซึ่งจะส่งผลกระทบสาคัญต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และ
สุขอนามัยของผู้คน
โดยได้ มีการกาหนดนโยบายการลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝั งกลบให้ เป็ นศูนย์ และมีการขับเคลื่อนด้ วยแนวคิด
3Rs ได้ แก่ Reduce Reuse Recycle โดยโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานคอนวูด โรงเตรี ยมเชื ้อเพลิงทดแทนของ
บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายนี ้แล้ วตังแต่
้ ปี 2554 ซึ่งปั จจุบนั ความท้ าทายของบริ ษัทอยูท่ ี่ธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จ
ซึ่งเศษของเสียที่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่มาจากคอนกรี ตที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อเกินกว่าความต้ องการแล้ วเหลือคืนกลับมาให้ บริ ษัท
ต้ องบริ หารจัดการ โดยนอกเหนือจากการจัดการตามแนวคิด 3Rs และการขอความร่วมมือจากลูกค้ าแล้ วนัน้ บริ ษัท
ได้ ติดตังเครื
้ ่ องรี ไซเคิลคอนกรี ตให้ กบั หน่วยผลิตที่มีปริ มาณการผลิตสูงในเขตกรุงเทพและภาคตะวันออก รวมทังหมด
้
14 หน่วยผลิต ซึ่งสามารถช่วยลดปริ มาณของเสียที่จะนาไปฝั งกลบได้ มาก และยังเป็ นการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คณ
ุ ค่ามากขึ ้น เช่น การนาวัสดุหินและทรายกลับมาใช้ ใหม่ได้ อีกด้ วย
โดยภาพรวมผลงานการจัดการของเสียของอินทรี คอนกรี ต ตัง้ แต่ปีเริ่ มต้ น 2552 ถึงปี 2562 ที่ผ่านมานัน้ บริ ษัท
สามารถลดปริ มาณของเสียคอนกรี ตได้ แล้ ว ร้ อยละ 62.2 หรื อลดลงจากร้ อยละ 2.89 ของปี ฐาน 2552 เหลือเพียง
ร้ อยละ 1.09 ในปี 2562 ที่ผา่ นมา
• การพัฒนาสินค้ าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและสังคม ภายใต้ ระบบการรับรองฉลากหัวใจสีเขียว (Green Heart
Label) ตามมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO14021
โดยในช่วงที่่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการพัฒนาและแนะนาปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกออกสูต่ ลาด ซึ่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนี ้ มี
อัต ราส่วนของปูน เม็ดน้ อ ยกว่าปูนซีเมนต์ ป อร์ ตแลนด์ ช่ ว ยลดการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ ลดการใช้ พลัง งานใน
กระบวนการผลิต ส่งผลให้ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ อีกด้ วย โดยบริ ษัทได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
จากลูกค้ าทุกภาคส่วนทังภาคเอกชนและภาคราชการ
้
และมีสดั ส่วนยอดขายที่สงู ขึ ้นอย่างมากในช่วงปี 2562 ที่ผ่าน
มา บริ ษัทได้ ผลักดันการขายปูนซีเมนต์ ชนิดถุง ภายใต้ แบรนด์ อินทรี เพชรพลัส ซึ่งเป็ นปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก ทั่ว
ประเทศและทดแทนการจัดจาหน่ายปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ เพื่อเป็ นการเน้ นย ้าถึงความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาตลาด
ปูนซีเมนต์ท่เป็
ี่ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
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นอกจากปูนซีเมนต์ชนิดบรรจุถงุ แล้ ว บริ ษัทยังได้ พฒ
ั นาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปนู อินทรี เพชร Quick Cast ซึง่ เป็ น
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแบบผงเพื่อจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าที่ผลิตชิ ้นส่วนคอนกรี ตสาเร็ จรูป โดยมีจดุ เด่นเรื่องการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของชินงานได้
้้
ดยี ิ่งขึ ้น ซึง่ ได้ รับผล ตอบรับจากตลาดเป็ นอย่างดี
โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานัน้ บริ ษัทมียอดขายรวมทังหมดจากผลิ
้
ตภัณฑ์หวั ใจสีเขียวคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
48 จากรายได้ รวมของกลุ่ม บริ ษั ทในประเทศไทย ซึ่ง ท าให้ บริ ษัท สามารถบรรลุเ ป้าหมายสัดส่วนยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมภายใต้ ฉลากหัวใจสีเขียว (Green Heart Label) ที่ร้อยละ 40 ก่อนถึง
เป้าหมายที่กาหนด 2563
• การจัดการและการอนุรักษ์ นา้
ทรัพยากรน ้า ถือเป็ นทรัพยากรที่บริ ษัทตระหนักดีถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ และการใช้ อย่างรู้ คุณค่า โดยปี ที่
ผ่านมาบริ ษัทสามารถลดอัตราการใช้ นา้ ต่อการผลิตได้ แล้ วถึงร้ อยละ 20 คือ จาก 276 ลิตรต่อตันซีเมนต์ ปีฐาน
2555 ลดลงเหลือน้ อยกว่า 220 ลิตรต่อตันซีเมนต์ได้ แล้ วในปี 2561 ที่ผา่ นมา ซึง่ บริ ษัทจะพยายามรักษาอัตราการใช้
น ้าในระดับนี ้ไว้ ตอ่ ไปในอนาคต
โดยบริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายใหม่ของการอนุรักษ์ น ้า เป็ นการมุง่ เน้ นการใช้ น ้าผิวดิน (Surface Water) มากขึ ้น โดย
มีเป้าหมายให้ ได้ มากกว่าร้ อยละ 50 ของปริ มาณการใช้ น ้าทังหมด
้
ภายในปี 2566 เมื่อเทียบกับอัตราการใช้ น ้าผิว
ดินของปี ฐาน 2561 ร้ อยละ 25
ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีอตั ราการใช้ น ้าผิวดินเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 29 หรื อมีการนาน ้าผิวดินมาใช้ ได้ เพิ่มมาก
ขึ ้น 323,607 ลูกบาศก์เมตร
จากการที่่บริ ษัทได้ มีการขยายกิจการจากประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคในช่วงที่ผ่านมานัน้ ทาให้ บริ ษัทกาลังศึกษาประเด็น
สาคัญด้ านความยัง่ ยืนที่บริ ษัทควรมุง่ เน้ น พร้ อมกับกาหนดเป้าหมายในระยะยาว สาหรับทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวงขึ ้น
ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ รับการพิจารณาและประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการภายในปี 2563 นี ้ ้เพื่อเพิ่มพูนคุณค่าให้ กบั สังคมและ
สิง่ แวดล้ อมตลอดจนตอบสนองความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียสาคัญให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
การพัฒนามาตรฐานการจัดการด้ านความยั่งยืนสู่ระดับสากล
บริ ษัทมีความตัง้ ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริ หารจัดการด้ านความยัง่ ยืนให้ มีมาตรฐานเป็ นที่่ยอมรับในระดับสากล
จากการที่่ บริ ษั ท ได้ เ ข้ า เป็ นสมาชิ ก ของ WBCSD-CSI (World Business Council for Sustainable Development-Cement
Sustainability Initiative) ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2558 นัน้ ได้ ช่วยทาให้ บริ ษัทได้ เรี ยนรู้ และปรั บปรุ งการดาเนินงานด้ านความ
ยัง่ ยืนต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน CSI ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น การลดผลกระทบด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การจัดการเชื ้อเพลิงและวัตถุดิบ การจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน การจัดการน ้า การ
ส่งเสริ มความหลากหลายทางชีวภาพ และด้ านการรายงาน การเปิ ดเผยข้ อมูลผลงานด้ านความยัง่ ยืนที่ส่ าคัญ เป็ นต้ น รวมถึง
การได้ รับการตรวจสอบและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของ CSI ในปี 2561 ที่ผา่ นมา ซึง่ ผลการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืนของ
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บริ ษัท โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์เฉลีย่ และสูงกว่าเมื่อเทียบกับบริ ษัทสมาชิก CSI อืน่ ๆ
ทังนี
้ ้ ้CSI ได้ มีการปิ ดตัวลงในสิ ้นปี 2561 ที่่ผ่านมา ด้ วยความเห็นชอบของสมาชิก ซึ่งเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรี ต
ชัน้ นาของโลก โดยได้ มีการก่อตังองค์
้ กรความร่ วมมือในระดับสากลของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรี ตขึ ้นใหม่ ชื่อว่า
“Global Cement and Concrete Association” หรื อ มีชื่อย่อว่า GCCA โดยมุ่งหวังที่่จะเป็ นตัวแทนของอุตสาหกรรมนี ้ ้เพื่อ
สื่อสารในระดับโลก และทาให้ เห็นว่าธุรกิจปูนซีเมนต์ และคอนกรี ต เป็ นธุรกิจที่ดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบ พร้ อมไปกับ
การส่งเสริ มพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะเรื่ องการมุง่ เน้ นการลดการปลดปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก ตลอดจนการส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมเพื่อสร้ างคุณค่าให้ กบั สังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ซึ่งบริ ษัทได้ สมัคร
เข้ าเป็ นสมาชิกของ GCCA ตัง้ แต่ปี 2561 และได้ เข้ าร่ วมการประชุม และการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ ตามมาตรฐานที่่
GCCA กาหนดซึง่ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ส าหรั บ รายละเอี ย ดของข้ อ มูล ตัว ชี ว้ ัด ส าคัญ ด้ า นการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยื น ( SD Data) ในด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic
Performance Index) สังคม (Social Performance Index) และด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Performance Index)
ต่าง ๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท www.siamcitycement.com
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษั ท ปูน ซี เ มนต์ น ครหลวง จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้ มีร ะบบควบคุมภายในที่ เหมาะสมและเพี ยงพอเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิ จของบริ ษัทฯ โดยที่บริ ษัทฯ ได้ จัดตังหน่
้ วยงาน Group Internal Audit and Compliance ที่นาสมัยขึน้
เพื่อครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ ษัทในประเทศไทยรวมถึงบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ รั บผิดชอบกิจกรรมการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ยงและการดาเนินงานด้ านธรรมาภิบาลของกลุม่ บริ ษัท
โดยนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบตั ิที่ดี ที่สดุ ในโลกมาใช้ หน่วยงานนี ้มีวตั ถุประสงค์หลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของ
องค์กรภายใต้ การให้ คาแนะนาเชิงลึกและอยูบ่ นพื ้นฐานการควบคุมความเสีย่ งที่ดี ระบบการควบคุมภายในได้ ถกู ออกแบบ
เพื่อให้ เกิ ดความมั่นใจว่าการดาเนินงานมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานและสร้ างความมัน่ ใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริ ตอย่างสมเหตุสมผล
ยิ่งไปกว่านัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ หน่วยงาน Strategic Planning and Transformation เป็ นผู้ดแู ลการ
ประเมินความเสีย่ งเชิงธุรกิจและติดตามผลตามแผนการพัฒนาเพื่อลดความเสีย่ ง ซึง่ หน่วยงานนี ้มีการทากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานทางธุรกิจขององค์กรและลดความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์และการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ รับรองระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ อ้ างอิงตามมาตรฐานสากลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทางปฏิบตั งิ านที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ดังนี ้ คือ
1. การควบคุมภายในองค์ กร: บริ ษัทแสดงถึงความมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มการควบคุมภายในองค์กรตามกรอบโครงสร้ าง
การควบคุมภายใน โดยการทบทวนภาพรวมนโยบาย (policy landscape) ปรับปรุงวิธีการทางานให้ ทนั สมัย และ
สือ่ สารไปยังพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ แก้ ไขและปรับปรุงเอกสารหลักด้ านธรรมาภิบาล เช่น ระเบียบ
ปฏิบตั ิขององค์กร Manual of Authorities และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและพัฒนาการ
กากับดูแลองค์กรให้ ดยี ิ่งขึ ้น
1) ทบทวนและปรั บปรุ งนโยบาย ขัน้ ตอนและวิธีการปฏิบัติงานต่ างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั รวมทังสอดคล้
้
องกับ กฎหมาย ข้ อบังคับและข้ อกาหนดต่าง่ๆ โดยนโยบายที่เกี่ยวข้ อง
กับธรรมาภิบาลและการกากับดูแลองค์กรจะผ่านการพิจารณาและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท ส่วนนโยบาย
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานจะผ่านการพิจารณาและอนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ และสื่อสารให้ พนักงานรับทราบและ
เข้ าใจอย่างทัว่ ถึงและผ่านช่องทางการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ
2) สร้ างจิตสานึกของพนักงานให้ ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายในที่ดี โดยเริ่ มจากการสร้ าง
ความเข้ าใจในความหมายของความเสี่ยงในการดาเนินการ วิธีการประเมินความเสี่ยงและวิธีการจัดการความ
เสี่ย ง ซึ่ง ผู้ป ฏิ บัติ ง านจะสามารถออกแบบการควบคุมภายในเพื่อ จั ดการกับ ความเสี่ย งที่ เกิ ดขึน้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) นโยบายการรับเรื่องร้ องเรียนและแจ้ งเบาะแส บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส
โดยได้ จดั ทานโยบาย และจัดให้ มีช่องทางการรายงานชื่อว่า INSEE Speak Up โดยช่องทางนี ้มีการบริ หาร
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จัดการอย่างมืออาชีพจากหน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อแสดงถึงความโปร่ งใสและยุติธรรม ช่องทางนี ้จัดตังขึ
้ ้น
เพื่อให้ พนักงานในกลุม่ บริ ษัทและคู่ค้า สามารถแจ้ งรายงานและแจ้ งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทาผิดที่สงสัยว่า
เกิดขึ ้นทังในด้
้ านการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและการดาเนินงาน
เช่น การทุจริ ตเกี่ยวกับการคอร์ รัปชั่น การใช้ ข้อมูลและทรั พย์สินของบริ ษัทฯ ในทางที่ผิด เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เรื่ องที่
ร้ องเรี ยนเข้ ามาทางช่องทางนี ้จะได้ รับการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ งและนามาสูก่ ารสอบสวนตามกระบวนการ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นระยะ
2. การควบคุมการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมการดาเนินงานแบ่งเป็ นสองระดับ คือ ระดับกลุม่ บริ ษัท
และระดับบริ ษัทย่อย โดยในระดับกลุม่ บริ ษัท คณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ จะทาการทบทวนผลการปฏิบตั ิงานและผล
การดาเนินงานด้ านการเงินร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทย่อยแต่ละรายเป็ นรายเดือน ส่วนในระดับ
บริ ษัทย่อยจะมีการกระทาในลักษณะเดียวกัน โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของแต่ละบริ ษัทย่อยทาการทบทวนผล
การปฏิบตั ิงานและผลการดาเนินงานด้ านการเงินร่ วมกับฝ่ ายจัดการของบริ ษัทย่อย แล้ วนาเสนอให้ คณะเจ้ าหน้ าที่
บริ หารกลุ่มทราบ การประเมินผลการดาเนินงานด้ านการเงิน ทาโดยเปรี ยบเทียบกับงบประมาณที่คณะกรรมการ
บริ ษัทอนุมตั ิไว้ รวมทังเปรี
้ ยบเทียบกับผลการดาเนินงานของปี ที่ผา่ นมา
สายงานด้ านการเงินและการควบคุมมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับโครงการและการลงทุนอย่าง
ใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ การดาเนิน งานเป็ นไปตามงบประมาณที่ ได้ รั บ อนุมัติ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษัทอย่าง
สม่าเสมอ
บริ ษัทฯ มีการควบคุมให้ การดาเนินงานทางธุรกิจเป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิและการอนุมตั ิสอดคล้ องกับ
Manual of Authorities และฝ่ ายจัดการจะต้ อ งรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ หากมี การดาเนิ นงานที่ไม่
สอดคล้ องกับหลักการข้ างต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAP) มาใช้ ในการดาเนินงานเพื่อให้ มกี ารควบคุมภายในทีด่ ขี ึ ้น
และระบบดังกล่าวจะเตือนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้ อ งรับรู้ ถึงการทาธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ อย่างรวดเร็ ว
และจัดการกับปั ญหาเหล่านันได้
้ ทนั เวลา รวมถึงการรายงานผลดังกล่าวให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงรับทราบเพื่อวางแนวทาง
ป้องกันต่อไป
บริ ษัทฯ มีการทบทวนการเข้ าถึงระบบสารสนเทศหลักของบริษัทอย่างเคร่งครัดและสมา่ เสนอตลอดปี เพื่อให้ แน่ใจว่า
การอนุมตั ธิ ุรกรรมบนระบบมีการกาหนดแบ่งแยกตามหน้ าที่ (Segregation of Duties) ของพนักงานอย่างเหมาะสม
และจากัดการอนุมตั ิธุรกรรมที่อยูใ่ นการเฝ้ าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประเมิน ความเสี่ยง บริ ษั ทฯ ให้ ความสาคัญต่อการประเมินความเสี่ยงหลัก ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
การดาเนินงาน การเงิน และข้ อกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ได้ รับการประเมินจะถูกนาไปแสดงผลให้ ผ้ บู ริ หารได้ เห็นถึง
ความสาคัญ ความรุนแรง และผลกระทบกับบริ ษัทฯ
โดยในการประเมินความเสี่ยงนัน้ หน่วยงาน Strategic Planning and Transformation จะเป็ นผู้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อประเมินความเสีย่ งประจาปี ของบริ ษัทฯ ร่วมกับกลุม่ ผู้บริ หารระดับสูง กลุม่ ธุรกิจและหน่วยงานภายใน
ขององค์กรเพื่อบ่งชี ้ความเสีย่ ง โดยการแลกเปลีย่ นข้ อมูลความคิดเห็น พิจารณาระดับความรุนแรงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น รวมถึงหาข้ อสรุ ปทางกลยุทธ์ และวิธีดาเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนันๆ
้ ร่ วมกั น โดยแผนก
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บริ ห ารความเสี่ยงฯ จะรวบรวมข้ อ มูลเหล่านัน้ เพื่อ ท ารายงานการประเมิน ความเสี่ย งของแต่ ละกลุ่มธุ ร กิ จและ
หน่วยงานภายใน พร้ อมทังติ
้ ดตามผลการทางาน ความคืบหน้ าของโครงการต่างๆ ซึง่ ริ เริ่ มขึ ้นมาเพื่อแก้ ไขปั ญหาและ
จัดการความเสี่ยงให้ ได้ ตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ อย่างใกล้ ชิด ตลอดจนรายงานผลให้ ทางคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุม่ ทราบอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง ทาหน้ าที่สอดส่องดูแลความเสี่ยงหลักขององค์กรอย่างใกล้ ชิด ทังในเรื
้ ่ อง
กระบวนการจัดการความเสี่ยง มาตรการการบรรเทาความเสี่ยงและแผนงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ การ
ดาเนินงานด้ านการบริ หารความเสีย่ งบรรลุตามแผนงานการบริ หารความเสีย่ งที่ตงไว้
ั้
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในระบบประมวลข้ อมูลและรายงานใหม่ลา่ สุดทังระบบ
้
เพื่อรองรั บการเก็ บรั กษาข้ อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วน การประมวลข้ อมูลและการรายงานผลข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบัน ได้
ตลอดเวลา สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา ภายใต้ ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อการวางแผนงาน
และตัดสินใจในทางธุรกิจได้ อย่างฉับไว อันจะนามาซึง่ ความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ นอกจากนี ้ ระบบดังกล่าวยังสามารถ
เปลีย่ นกระบวนการทางานเป็ นระบบอัตโนมัติ เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคลและเพิ่มความถูกต้ องของข้ อมูล
และสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษั ทฯ เพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัท ฯ ได้ จดั ให้ มีบคุ ลากรอย่าง
เพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่ดีรวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายใน
เรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างใด อีกทัง้
มีการบริ หารจัดการความเสีย่ งที่พร้ อมรองรับได้ ทกุ สถานการณ์
การแต่ งตัง้ หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังนายรานจั
้
น ซาชาเดอวา ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ดารงตาแหน่ง Head of
Group Internal Audit and Compliance ของบริ ษัทฯ โดยนายรานจัน ซาชาเดอวา จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทด้ าน
บริ หารธุรกิจการเงินระหว่างประเทศและองค์กรและเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
สากล รัฐฟลอริ ด้า สหรัฐอเมริ กา อีกทังยั
้ ง เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายในจากหลาย
หน่วยงานชันน
้ า และมีความเข้ าใจในการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ นอกเหนือจากการพิจารณาและอนุมตั ิแล้ ว การแต่งตัง้ ถอดถอน หรื อโยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวจะต้ องผ่านการอนุมตั ิหรื อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้ าที่ความรับผิดชอบหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท มีดงั นี ้
• เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ของกลุม่ บริ ษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
• เป็ นผู้นาและดูแลกิจกรรมของฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ของกลุม่
บริ ษัท รวมถึงงานตรวจสอบภายในเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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• รายงานให้ ค ณะเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ม และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นประจ าทุก เดื อ นเกี่ ย วกับ ผลการ
ตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
• ดาเนินงานให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีอิสระที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ และ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามที่กาหนดในกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน
• รวบรวมและรายงานให้ คณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นประจาทุกไตรมาสเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานตามข้ อกฎหมายของกลุม่ บริ ษัทและความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง
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12. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกัน (มีความหมายเช่นเดียวกันกับคาว่า “รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) หมายถึงการทารายการระหว่างบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักว่า ขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทารายการ
ระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท เป็ นการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
หลักเกณฑ์ การพิจารณารายการระหว่ างกันและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทได้ กาหนดขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสอดคล้ องกับกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี สรุปดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิหลักการทัว่ ไป ตามมาตรา 89/12 พ.ร.บ. หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
อานาจฝ่ ายจัดการในการอนุมตั ิการเข้ าทารายการระหว่างกันประเภทธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติของ
กลุ่ม บริ ษั ท โดยหลัก การดัง กล่า วสอดคล้ อ งกั บ หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยสรุ ปคืออนุมตั ิพิจารณาบนผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ เสมือนการทา
รายการกับบุคคลภายนอก
2. คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน สาหรับกลุม่ บริ ษัท โดยวิธีปฏิบตั ิ สอดคล้ องกับ
ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการระหว่างกันและการเปิ ดเผยข้ อมูล
3. ฝ่ ายจัดการกาหนดระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทาให้ มั่นใจว่า การทารายการระหว่างกันเป็ นไปตาม
นโยบาย และจัดทารายงานสรุปเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทรายไตรมาส
4. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า รายการดังกล่าวคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัท
เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก และพิจารณาแนวโน้ มการทารายการในอนาคตให้ มีความเหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยครบถ้ วนตามที่ฝ่ายจัดการ
นาเสนอแล้ ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิ ดขึ ้นสาหรับงวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท ดังปรากฏตามตารางสรุปต่อไปนี ้
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ประเภท/
ลักษณะรายการ

1. บริษัท ตูรังกา รี ซอร์ สเซส พีทีอี จากัด (ตูรังกา)/
บริษัทย่อยทางอ้ อมของผู้ถือหุ้นใหญ่
(บริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จากัด)

รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื ้อถ่านหินเพื่อนามาใช้ ในการผลิตปูนซีเมนต์

2. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (กรุงศรี)/
บริษัทย่อยทางตรงของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด) และมีกรรมการ
ร่วมกันคือ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
ดอกเบี ้ยจ่ายโดยบริษัทย่อยจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
ดอกเบี ้ยรับโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการฝากเงินระยะสัน้
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ บริการในกิจกรรมบางประเภทที่ไม่ได้ ดาเนินการ
โดยพนักงานประจา

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เฮชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด (เฮชอาร์ โปร)/
บริษัทย่อยทางอ้ อมของผู้ถือหุ้นใหญ่
(บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด)
4. บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (ลานนา)/
บริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 44.99 และมีกรรมการบริษัทร่วมกันคือ
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
นายวันชัย โตสมบุญ
นายศิวะ มหาสันทนะ
5. บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น (ซีเอ็มไอซี)/
บริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 40 และมีกรรมการบริษัทร่วมกันคือ
นายวันชัย โตสมบุญ
นายเอเดน จอห์น ไลนัม

6. บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด (เอสซีซีวีเอ็น)/
บริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 65 และมีกรรมการบริษัทร่วมกันคือ
นายเอเดน จอห์น ไลนัม นายศิวะ มหาสันทนะ และมีผ้ บู ริหารซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ คือ
นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์ (กรรมการ) และ นายฟิ ลลิป เบอร์นาร์ด ริชาร์ท (CEO)
7. บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เญินแจ็ก จากัด (เอสซีซีเอ็นที)/
บริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
8. บริษัท มหาเวลี มารีน ซีเมนต์ (เอ็มเอ็มซี)/
บริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นทางอ้ อม

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
2562

2561

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ
2560

512.2

256.2

-

7.6

9.6

82.8

2.3

6.1

5.1

210.8

160.8

185.8

เฮชอาร์ โปรประกอบธุรกิจให้ บริการ อาทิ การขนส่งพนักงาน การจัดเก็บตัวอย่าง
คอนกรีต และกิจกรรมการผลิตและการบารุงรักษา บริษัทฯ และบริษัทย่อยคัดเลือก
โดยการประมูลร่วมกับผู้ให้ บริการรายอื่น

รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื ้อถ่านหินเพื่อนามาใช้ ในการผลิตปูนซีเมนต์และ
เพื่อการค้ า

777.4

931.0

1,505.7

ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งใช้ ในปริมาณมาก จึงต้ องจัดซื ้อ
จากหลายบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดเชื ้อเพลิงและเป็ นสินค้ าสาหรับบริษัท
ย่อยซึ่งทาธุรกิจนาเข้ าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับปูนซีเมนต์

รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับปูนซีเมนต์
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยให้ บริการด้ านการบริหารข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทใช้ บริการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดในประเทศกัมพูชา
รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทจัดซื ้อถุงปูนซีเมนต์และอิฐทนไฟ
รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับปูนซีเมนต์
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยให้ บริการด้ านการบริหารข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

1,534.1

1,103.7

387.8

26.7

37.0

67.7

0.3

51.8

-

2.3

-

-

1,017.0

1,060.5

1,547.7

ซีเอ็มไอซีมีกาลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้ องการในประเทศกัมพูชา บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเป็ นส่วนหนึ่งของผู้จาหน่ายสินค้ าให้ กบั ซีเอ็มไอซี
ซีเอ็มไอซีมีความจาเป็ นในการใช้ บริการด้ านการบริหารข้ อมูลธุรกิจปูนซีเมนต์จาก
กลุม่ บริษัท
ซีเอ็มไอซีมีพนักงานซึ่งปฏิบตั ิงานด้ านกิจกรรมทางการตลาด เช่น การวิจยั และกลยุทธ์
การขายสินค้ าปูนซีเมนต์
บริษัทจัดซื ้อสินค้ าถุงปูนซีเมนต์และอิฐทนไฟจากสถานการณ์สินค้ าคงเหลือไม่
เพียงพอกับการใช้ งาน
เอสซีซีวีเอ็นซื ้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ/บริษัทย่อย รวมทังจากผู
้
้ จาหน่ายรายอื่น

106.5

107.3

86.0

218.6

261.1

164.3

เอสซีซีเอ็นทีซื ้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทย่อย รวมทังจากผู
้
้ จาหน่ายรายอื่น

137.5

513.0

297.3

เอ็มเอ็มซีซื ้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทย่อย รวมทังจากผู
้
้ จาหน่ายรายอื่น

รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับปูนซีเมนต์
รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยจัดจาหน่ายปูนซีเมนต์
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ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งใช้ ในปริมาณมากจึงต้ องจัดซื ้อจาก
หลายบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดเชื ้อเพลิง บริษัทย่อยซึ่งทาธุรกิจนาเข้ าและ
ส่งออกเป็ นผู้จดั ซื ้อจากหลายบริษัทมาให้ จาหน่ายให้ บริษัทในกลุม่ และ/หรื อ ขาย
ให้ แก่ผ้ ซู ื ้ออื่น
ธนาคารกรุงศรีประกอบธุรกิจให้ ก้ ยู ืม/รับฝากเงิน บริษัทย่อยพิจารณาคัดเลือกโดย
เทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์อื่น

เอสซีซีวีเอ็นมีความจาเป็ นในการใช้ บริการด้ านการบริหารข้ อมูลธุรกิจปูนซีเมนต์จาก
กลุม่ บริษัท

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
(ก ) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสรุ ปการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด สาหรั บงบการเงิ นสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ แสดงความเห็นโดยให้ การรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขต่อ
ฐานะการเงินรวม ผลการดาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และเฉพาะบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
(ข) ตารางสรุ ปงบการเงิน
-

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
ตารางสรุปงบกาไรขาดทุนรวม และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม
2562
จานวนเงิน

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2560

2561
%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4,821

6%

2,647

3%

1,707

2%

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่

5,456

7%

5,433

7%

5,828

8%

ลูกหนี ้ตราสารอนุพันธ์
สินค้ าคงเหลือ

1
4,608

6%

5
4,873

6%

3,901

5%

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อสินค้ า

80

-

303

-

334

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย

65

-

-

-

-

-

-

238

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระค ้าประกัน

394

1%

361

15,424

20%

13,622

17

-

12

16%
-

12,008
13

15%
-

เงินลงทุนในการร่วมค้ า

1,973

3%

1,985

2%

1,912

2%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,069

3%

2,041

4%

2,030

3%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน

315
32,523
65

42%
-

315
35,459
65

45%
-

352
37,463
61

46%
-

ค่าความนิยม

13,594

17%

14,585

19%

15,058

19%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10,844

14%

10,309

13%

11,486

14%

1,064

1%

882

1%

797

1%

-

288

-

286

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

317
62,782
78,206

80%
100%

65,941
79,563
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84%
100%

69,458
81,466

85%
100%

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
2562
จานวนเงิน

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2560

2561
%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

100

-

160

-

140

-

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากสถาบันการเงินอืน่

2,588

3%

3,968

5%

4,740

6%

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่

5,684

7%

5,626

7%

4,510

6%

ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

-

-

90

-

180

-

342

-

318

-

10

-

27

-

4%

-

-

-

-

28

-

-

-

-

-

-

-

16

-

36

-

ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน่
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

539

1%

ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนด
12

ชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหุ้นกู้ทถี่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

2,999

-

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวสาหรับประทานบัตร
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เจ้ าหนี ้ตราสารอนุพันธ์
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

770

1%

613

1%

685

1%

รายได้ รอการตัดบัญชี

901

1%

781

1%

832

1%

ค่าไฟฟ้าค้ างจ่าย

243

-

254

-

238

-

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายอืน่ ๆ

1,330

หนี ้สินหมุนเวียนอืน่

219

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

15,414

2%
19%

1,476
244
13,580

2%
16%

1,716
205
13,627

2%
16%

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุทธิ
-

จากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน่ - สุทธิ

7,437

จากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หุ้นกู้ - สุทธิ จากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

37

10%
-

7,371
17

15,971

20%

18,966

จากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

1,072

1%

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2,810

4%

2,150

9%
24%

90
7,359
26
18,961

9%
23%

หนี ้สินระยะยาวสาหรับประทานบัตร - สุทธิ

สารองค่าฟื น้ ฟูสภาพเหมืองและต้ นทุนในการรื อ้ ถอน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

160
2,507
127
30,121
45,535

3%
38%
58%

128
2,669
140
31,442
45,022
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3%
4%
40%
56%

2,142
128
3,180
14
31,900
45,527

3%
5%
40%
56%

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
2561
จานวนเงิน

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2560

2561
%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 298,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2,980

2,980

2,980

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ 298,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

2,980

4%

2,980

4%

2,980

4%

26,413

34%

26,413

33%

26,413

32%

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย

300

-

300

-

300

-

8,973

11%

8,426

11%

7,768

10%

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถอื หุ้น

(7,272)

(9%)

(5,088)

(6%)

(2,997)

(4%)

ส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ

31,394

40%

33,030

42%

34,464

42%

1,277

2%

1,511

2%

1,475

2%

32,671
78,206

42%
100%

34,541
79,563

44%
100%

35,939
81,466

44%
100%

ยังไม่ได้ จดั สรร

ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
2562
จานวนเงิน
รายได้
รายได้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ า
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้ จา่ ยอืน่
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ าและบริษัทร่วม
กาไรก่ อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กาไรก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหรั บปี

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2560

2561
%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

47,593
141
257
47,991

99%
1%
100%

44,764
276
45,040

99%
1%
100%

43,634
50
201
43,885

99%
1%
100%

32,463
8,120
2,071
389
43,043

68%
17%
4%
1%
90%

29,300
8,248
2,150
62
270
40,030

64%
18%
5%
1%
88%

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

66%
17%
6%
1%
90%

4,948
536
5,484

10%
1%
11%

5,010
330
5,340

12%
1%
13%

4,253
126
4,379

10%
10%

(1,459)
4,025
(698)
3,327

(3%)
8%
(1%)
7%

(1,350)
3,990
(569)
3,421

(3%)
10%
(2%)
8%

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

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

3,157

7%

3,022

7%

1,818

4%

400

1%

414

1%

3,421

8%

2,232

5%

การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย

170
3,327

7%

กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรสุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ล้ านหุ้น)

10.59

10.14

6.59

298

298

276
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ต่ อ)
2562
กาไรสาหรั บปี

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2560

2561
3,327

3,421

2,232

(2,376)

(2,102)

(3,179)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของบริษัทร่วม - ผลต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ

-

รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

-

(27)

(2,376)

(2,102)

(3,206)

(225)

20

(31)

-

(2)

(225)

20

(33)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี

(2,602)

(2,083)

(3,239)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

726

1,339

(1,007)

ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ

747

951

(1,241)

ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

(22)

388

234

726

1,339

(1,007)

รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิ จากภาษี เงินได้
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของบริษัทร่วม - ผลกาไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

-

การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(หน่วย : ล้ านบาท)
2560

(ข) ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม
2562
จานวนเงิน

2561
%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี

4,025

100%

3,990

100%

3,084

100%

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ าและบริษัทร่วม

(536)

(13%)

(330)

(8%)

(126)

(4%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

3,330

83%

3,268

82%

2,964

96%

123

3%

67

2%

(21)

(1%)

กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้ เพื่อขาย

(87)

(2%)

-

-

-

-

ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้ เพื่อขาย

8

-

-

-

-

-

134

3%

2

-

164

5%

183

5%

258

6%

201

7%

517

13%

218

5%

179

6%

รายการปรับประทบยอดกาไรสุทธิ กอ่ นภาษี เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน:

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

ค่าเผื่อการด้ อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงานและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสารองอืน่
ตัดจาหน่ายรายได้ รอการรับรู้จากเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้ องกับสินทรัพย์

(9)

-

(6)

-

-

ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริง

(20)

-

(19)

-

(77)

(2%)

รายได้ ดอกเบี ้ย

(59)

(1%)

(39)

(1%)

(56)

(2%)

1,298

32%

1,212

30%

1,162

38%

8,907

223%

8,623

216%

7,474

243%

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่

(79)

(2%)

357

9%

(319)

(10%)

สินค้ าคงเหลือ

199

5%

(1,002)

(25%)

(150)

(5%)

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อสินค้ า

223

6%

31

1%

(132)

(4%)

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

(70)

(2%)

(85)

(2%)

270

9%

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่

188

5%

1,218

31%

(413)

(13%)

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอืน่

(12)

-

(289)

(7%)

(768)

(25%)

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(88)

(2%)

(129)

(3%)

(142)

-

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรั พย์ และหนีส้ นิ ดาเนินงาน

-

สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ ้น) :

หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น(ลดลง) :

สารองค่าฟื น้ ฟูสภาพเหมือง

(4)

-

(4)

-

(2)

-

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอืน่

(5)

-

(2)

-

-

-

เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี ้ยรับ
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

9,259

233%

8,718

220%

5,818

195%

58

1%

37

1%

55

2%

(1,079)

(27%)

(964)

(24%)

(857)

(28%)

(653)

(16%)

(802)

(20%)

(1,066)

(35%)

7,586

191%

6,989

177%

3,950

134%
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
2562
จานวนเงิน

2561

2560

%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น

(6)

-

-

-

-

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย

99

2%

-

-

-

-

14

-

62

2%

62

เงินสดจ่ายสาหรับการซื ้อธุรกิจ

-

-

(204)

(5%)

-

เงินสดสุทธิ จา่ ยซื ้อบริษัทย่อย

-

-

-

-

(13,441)

(436%)

เงินลงทุนในการร่วมค้ าเพิ่มขึ ้น

-

-

-

-

(627)

(20%)

เงินสดรับค่ามัดจาทีด่ ิน

-

-

25

1%

-

-

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้ องกับสินทรัพย์

-

-

129

3%

-

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน

2%
-

ซื ้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

(1,476)

(37%)

(2,217)

(56%)

(3,022)

(98%)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น

(195)

(5%)

(237)

(6%)

(378)

(12%)

(29)

(1%)

(2)

-

5

-

-

-

(3,802)

(123%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ เพิ่มขึ ้น
เงินสดจ่ายชาระหนี ้สินทีเ่ กีย่ วข้ องกับการซื ้อบริษัทย่อย
เงินปันผลรับ

158

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,435)

4%
(37%)

-

224

6%

170

6%

(2,220)

(55%)

(21,033)

(681%)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกันเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินอืน่ ลดลงสุทธิ

(60)

(1%)

20

1%

(10,459)

(339%)

(1,181)

(29%)

(756)

(19%)

(2,391)

(78%)

จ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

(90)

(2%)

(180)

(5%)

(239)

(8%)

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน่ เพิ่มขึ ้น

605

15%

398

10%

7,163

232%

จ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน่

(302)

(8%)

(328)

(8%)

(443)

(14%)

(1%)

(24)

(1%)

12,969

421%

จ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(13)

-

(52)

เงินสดรับสุทธิ จากการออกจาหน่ายหุ้นกู้

-

-

-

-

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้

-

-

-

-

(4,000)

(130%)

เงินสดรับสุทธิ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-

-

-

-

16,986

551%

เงินปันผลจ่าย

(2,596)

(64%)

(2,737)

(69%)

(3,922)

(127%)

ดอกเบี ้ยจ่าย

(218)

(5%)

(212)

(5%)

(299)

(10%)

(3,855)

(94%)

(3,847)

(96%)

15,341

497%

(123)

(3%)

18

(80)

(3%)

2,173
2,647

54%

939

24%

(1,822)

(59%)

66%

1,707

42%

3,530

114%

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

-

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนทีม่ ีต่อเงิน
ฝากธนาคารคงเหลือ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

1
4,821

120%
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1
2,647

66%

(2)
1,706

55%

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ข) ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
2562
จานวนเงิน

2561
%

จานวนเงิน

2560
%

จานวนเงิน

%

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม :
รายการทีไ่ ม่เกีย่ วข้ องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี ้สินระยะยาวสาหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้ เพื่อขาย
โอนทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้ เพื่อขาย
โอนทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน
โอนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนไปเป็ นทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

379

506

609

81

-

-

-

37

-

73

-

-

198

199

26

4

-

-

6

18

28

(8)

1

-

-

5

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้นจากเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ค่าฟื น้ ฟูสภาพเหมืองและค่ารื อ้ ถอน
โอนสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

352

รายการทีไ่ ม่เกีย่ วข้ องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี ้สินระยะยาวเพิ่มขึ ้นจากการได้ รบั ประทานบัตร
ซื ้ออุปกรณ์ ภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน

990

-

-

33

24

14
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บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(ค) ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินของบริ ษทั ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
2562

2561

2560

หน่ วย
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.00

1.00

0.88

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.67

0.59

0.55

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.52

0.51

0.19

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

เท่า

8.74

7.95

8.45

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย

วัน

41

45

43

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

6.57

6.43

8.38

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

วัน

55

56

43

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า

เท่า

5.74

5.78

6.90

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย

วัน

63

62

52

อัตรากาไรขันต้
้ น

%

32

35

33

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

11

12

10

อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานต่อกาไรสุทธิ

%

240

231

217

อัตรากาไรสุทธิ

%

7

7

4

อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น

%

9

9

6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

7

7

6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

25

22

21

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.61

0.56

0.61

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น

เท่า

1.39

1.30

1.27

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย

เท่า

4.23

4.41

3.77

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)

เท่า

1.43

1.15

0.22

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratios)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratios)
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บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

14. บทรายงานและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริหาร
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บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)
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บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)
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บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)
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บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)
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บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้ า 150

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ีได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และ
การเงิ น ผู้ ท่ ี ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการควบคุ ม ดู แ ลการท าบั ญ ชี และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ของบริ ษั ท
ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หำรบริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) ที่ได้ รับกำรแต่งตังในปี
้
2563

นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – กลุ่มงาน Strategy Transformation and Performance
อายุ 56 ปี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ : 1 กุมภำพันธ์ 2563
วุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก:
- ประวัติศำสตร์ และสังคมวิทยำและเทคโนโลยี สถำบันแมสซำซูเซตส์ เทคโนโลยี สหรัฐอเมริ กำ
ปริญญาโท:
- สถำปั ตยกรรม มหำวิทยำลัยพริ นซ์ตนั สหรัฐอเมริ กำ
ปริญญาตรี:
- เศรษฐศำสตร์ กำรเมือง มหำวิทยำลัยวิลเลียมส์ สหรัฐอเมริ กำ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62
ไม่มี (0.00%)
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)/ ผลิตและจาหน่ ายปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้ าง
ก.พ. 2563 – ปั จจุบนั
สมำชิกคณะเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรกลุม่ -ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรกลุม่ งำน Strategy Transformation and Performance
บริษัทอื่น ๆ
บริษัท จอห์ นสัน คอนโทรลส์ / เครื่องจักร หรือวิศวกรรมอุสาหกรรม (จดทะเบียนในประเทศจีน)
2557 – 2562
รองประธำนฝ่ ำย Strategy and Transformation, Asia Pacific
บริษัท สเตปเปส คอนซัลท์ ตงิ ้ Steppes Consulting
2555 – 2557
ผู้ก่อตังและรองประธำน
้
บริษัท บอสตัน คอนซัลท์ ตงิ ้ กรุ๊ ป/ ธุรกิจให้ คาปรึกษา
2544 – 2555
Principal

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

รำยละเอียดเกี่ยวกับเลขำนุกำรบริ ษัท และผู้รับผิดชอบด้ ำนบัญชี

นางภัชฎา หมื่นทอง
เลขานุการบริษัท
อายุ 53 ปี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ได้ รับแต่ งตัง้ เมื่อวันที่ : 24 กรกฎำคม 2561
วุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท:
- นิติศำสตรมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- นิติศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกำ
ปริญญาตรี:
- นิติศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62
ไม่มี (0.000013%)
*ถือโดยตรง 36 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้ อมหรื อบุคคลอื่นถือแทน
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) /ผลิตและจาหน่ ายปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้ าง
ก.ค. 2561 – ปั จจุบนั
เลขำนุกำรบริ ษัท
สานักบริหารงานกรรมการและผู้ถอื หุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2559 - 2560
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
บริษัทอื่นๆ
บริษัท เอเบิลพริมพ์ ตัน จากัด/ ธุรกิจให้ คาปรึกษากฎหมาย
2560 – ปั จจุบนั
ที่ปรึ กษำกฎหมำย
บริษัท คัมปะนี เซเครทแทรี จากัด / ธุรกิจให้ คาปรึกษาด้ านงานเลขานุการบริษัท
2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำรผู้จดั กำร
ที่ปรึ กษำกฎหมำย
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) / ธุรกิจค้ าปลีก-ให้ เช่ าพืน้ ที่
2555 – 2559
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบรรษัทภิบำล
เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

ประวัติการอบรม:
โดย สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ปี 2558 หลักสูตร Director Accredition Program Big C
ปี 2555 หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide
โดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย:
หลักสูตรกฎหมำยและกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่สำหรับเลขำนุกำรบริษัท
โดย Holcim:
ปี 2550 หลักสูตรกำรบริ หำรจัดกำร ปี 2550 สำหรับผู้บริ หำร บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
โดยสถาบันอื่น ๆ:
ปี 2562 SEC Capital Market Symposium 2562
ปี 2562 โครงกำรเสริ มสร้ ำงตลำดทุนธรรมำภิบำลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

นายเกษม มาไกรเลิศ
Head of Accounting and Shared Services,IR
อายุ 46 ปี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ มี
ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ : 1กรกฎำคม 2561
วุฒทิ างการศึกษา
คุณวุฒเิ ทียบเท่ าปริญญาโท:
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงิน (หลักสูตรนำนำชำติ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญาตรี:
- บริ หำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค.62
ไม่มี (0.000328%)
*ถือโดยตรง 1139 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้ อมหรื อบุคคลอื่นถือแทน
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) /ผลิตและจาหน่ ายปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้ าง
ก.พ. 2561 – ปั จจุบนั
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 จากัด / ธุรกิจวิศวกรรมก่ อสร้ างแบบ EPC หรือ Turnkey ในทุกสาขา
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2560 ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา จากัด / ธุรกิจวิศวกรรมก่ อสร้ างแบบ EPC หรือ Turnkey ในทุกสาขา
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2560 กรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จากัด / การตลาด การขายส่ งและการจาหน่ ายวิสกีไ้ วน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อื่นๆ
ม.ค. 2553 - ก.ย. 2554 ผู้จดั กำรฝ่ ำยเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์
ประวัติการอบรม:
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

ปี 2559 Directors Certification Program รุ่นที่ 228 (DCP)
เอกสำรแนบ 1

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1"

2. ข้ อมูลกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริ หำร และผู้มีอำนำจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมตำรำงดังนี ้
หมำยเหตุ:
“/” = กรรมกำรบริ ษัท
“//” = กรรมกำรบริ หำร
“x” = ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
ชื่อผู้บริหาร

บริษัท

บริษัทย่ อย
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

บริษัท
ร่ วม

การ
ร่ วมค้ า

ก

ข

นำยพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์

X

/

นำยวันชัย โตสมบุญ

/

/

นำยเอเดน จอห์น ไลนัม

//

X

นำยศิวะ มหำสันทนะ

//

/

นำยมำร์ ก อนำโตล ชมิดต์
นำยฟิ ลลิป เบอนำร์ด ริชำร์ ท

X

X

/

/

X

X

/
X
X

นำงสำวอนุตตรำ พำนโพธิ์ทอง
บริ ษัท
บริษัทย่อย: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
บริ ษัทร่ วม: ก
กำรร่วมค้ ำ: ข

X

/
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

เอกสำรแนบ 1

/

X
/

/

X

X

/

/

/
/

/

/

/
/

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัท นครหลวงคอนกรี ต จำกัด
บริษัท คอนวูด จำกัด
พี ที คอนวูด อินโดนีเซีย
บริ ษัท สยำมซิตี ้ พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล็อก จำกัด
บริ ษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
บริ ษัท อินทรี ดีจิตอล จำกัด
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ตรำลูกโลก จำกัด
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังคลำเทศ) จำกัด
บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด
บริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด
บริษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เทรดดิ ้ง) จำกัด
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ลังกำ (ไพรเวท) จำกัด
บริษัท มหำเวลี มำรี น ซีเมนต์ (ไพรเวท) จำกัด
บริษัท สยำมซิตี ้ ซีเมนต์ เญินแจ๊ ก จำกัด
บริษัท ลำนนำ รี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน่

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 2"

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รำยชื่อกรรมกำรของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 (บริษัทย่อยที่มีนยั สำคัญที่มีรำยได้ เกินกว่ำร้ อยละ 10 ของรำยได้
รวมตำมงบกำไรขำดทุนของปี บัญชีลำ่ สุด สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562)
รายชื่อบริษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการ
นำยเอเดน จอห์น ไลนัม
นำยศิวะ มหำสันทนะ
นำยมำร์ ก อนำโตล ชมิดต์
นำงสำวอนุตตรำ พำนโพธิ์ทอง
นำยเครก สจ๊ วต บิ๊กคลีย์
นำยเคอรี่ เจมส์ เชีย เบง ลี
นำยฟิ ลลิป เบอนำร์ ด ริ ชำร์ ท
นำยทินวรรธน์ มหธรำดล
Mr. Alain Cany
Mr. Beat Hans Wafler

1

2

3

X
/

X
/

X
/
/

/
//
//
///
/
/
/

หมายเหตุ
X = ประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร // = กรรมกำรบริ หำร /// = ผู้บริ หำร
1 = บริ ษัท นครหลวงคอนกรี ต จำกัด
2 = บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จำกัด
3 = บริ ษัท สยำม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)

เอกสำรแนบ 2

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 3"

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท มีดังนี ้

นายรานจัน ซาชาเดอวา
Head of Group Internal Audit and Compliance
นี ้
อายุ 51 ปี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ได้ รับแต่ งตัง้ เมื่อ เดือนตุลำคม 2560
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท:
บริ หำรธุรกิจ กำรเงินระหว่ำงประเทศ
และองค์กร มหำวิทยำลัยเลสเตอร์
สหรำชอำณำจักร
ประกาศนียบัตร:
ผู้ตรวจสอบภำยในได้ รับอนุญำต
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสำกล
รัฐฟลอริ ด้ำ สหรัฐอเมริกำ
ปริญญาตรี:
วิศวกรรมเครื่ องกล สถำบันวิศวกรรม
และเทคโนโลยี Thapar ประเทศอินเดีย
สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
ณ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)/ ผลิตและ
จาหน่ ายปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้ าง
ต.ค. 2560 - ปั จจุบนั
Head of Group Internal
Audit and Compliance
บริษัท Vendanta ประเทศอินเดีย จากัด (มหาชน)/ ธุรกิจ
ด้ านโลหะ เหมืองแร่ นา้ มันและก๊ าซ
ก.ย. 2558 - ก.ย. 2560
ผู้อำนวยกำรกลุม่ ธุรกิจ
พำณิชย์
เอกสำรแนบ 3

บริษัทอื่น ๆ
บริษัท โฮลซิม ประเทศ อินเดีย จากัด/ ผลิตและจาหน่ าย
ปูนซีเมนต์ และคอนกรีตผสมเสร็จ
2556 - ส.ค. 2558
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำย
จัดหำจัดซื ้อ
2554 - เม.ย. 2556
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน (โฮลซิม) ประจำ
ภูมิภำคเอเชียใต้ สิงคโปร์ และ
มำเลเซีย
บริษัท ACC จากัด (บริษัท โฮลซิม ประเทศอินเดีย จากัด)
เม.ย. 2550 - 2553
ผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ประวัติการอบรม :
โดย บริษัท โฮลซิม จากัด Zurich สวิตเซอร์ แลนด์ :
ปี 2555
Holcim Compliance Framework
โดย บริษัท โฮลซิม จากัด Engelberg สวิตเซอร์ แลนด์ :
ปี 2554
Holcim Internal Audit
โดย International Institute of Management Development
(IMD) สวิตเซอร์ แลนด์ :
ปี 2553
Senior Management Program
บริษัท เนสท์ เล่ จากัด Rive Reine สวิตเซอร์ แลนด์ :
ปี 2543
Controlling at Nestle

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 4"

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
-ไม่มี-

เอกสำรแนบ 4

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 5"

เอกสำรแนบ 5

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 5"

เอกสำรแนบ 5

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 5"

เอกสำรแนบ 5

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 5"

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสำรแนบ 5

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 5"

เอกสำรแนบ 5

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) “เอกสำรแนบ 5"

เอกสำรแนบ 5

| แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

