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พันธสัญญา

วิิสััยทััศน์์องค์์กร

ค่่านิิยมองค์์กร

เราจะสืืบสานความไว้้วางใจและความผููกพัันที่่�ดีี เพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อกัันให้้กัับคู่่�ค้้า พนัักงาน และชุุมชน
เราต้้องการสร้้างสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด และอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
ให้้กัับทุุกคน

ทำำ�งานเป็็นทีีม
เราเป็็นกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ยึึดมั่่�นในวิิสััยทััศน์์เดีียวกััน
และรวมใจกัันเป็็นหนึ่่�งร่่วมกัับคู่่�ค้้า เพื่่�อความสำำ�เร็็จ
ของทุุกคน

พัันธกิิจ

ทำำ�สิ่่�งถููกต้้อง
ซื่่�อสััตย์์ต่่อกััน ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบอย่่างเคร่่งครััด
และยึึดถืือจรรยาบรรณทั้้�งด้้วยคำำ�พููด และการกระทำำ�

เราผลิิตสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐานสููงสุุดและให้้บริิการด้้านวััสดุุ
ก่่อสร้้างซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของ
ประเทศไทยและภููมิิภาคใกล้้เคีียง
เรามุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นเลิิศและตอบสนองเกิิน
ความคาดหวัังของทุุกคน โดยผสานแนวคิิดด้้านความ
ยั่่�งยืืนและการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของ
เรามาจากผลการดำำ�เนิินงานที่่�ยอดเยี่่�ยม ทั้้�งในเรื่่�องการ
ผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ การบริิการที่่�สร้้างความพึึงพอใจ
ให้้กัับคู่่�ค้้า ความทุ่่�มเท พร้้อมทั้้�งทัักษะความชำำ�นาญของ
พนัักงาน ความห่่วงใยชุุมชนและความตั้้�งใจแน่่วแน่่ใน
การสร้้างมาตรฐานอุุตสาหกรรมสำำ�หรัับอนาคต

6

กล้้าคิิด กล้้าทำำ�
เราคืือองค์์กรที่่�มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ และเปิิดรัับแนวคิิด
ใหม่่ทางธุุรกิิจ เรามุ่่�งมั่่�นกล้้าทำำ�ด้้วยความกระตืือรืือร้้น
และนำำ�เสนอทางเลืือกใหม่่ที่่�เหนืือความคาดหมาย
ห่่วงใย..ใส่่ ใจอนาคต
เรายึึดมั่่�นการสร้้างอนาคตที่่�สดใสเพื่่�อคนรุ่่�นต่่อไป
เราใส่่ใจ พนัักงาน ดููแลสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นมิิตรกัับชุุมชน
และเป็็นองค์์กรที่่�ดีีของประเทศ

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ
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1	นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

4	นายสตีีเฟน แพทริิก กอร์์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

2	นายวัันชััย โตสมบุุญ
กรรมการ

5	นายสุุภััค ศิิวะรัักษ์์
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิิบาล

3	นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
กรรมการ
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6	ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข
กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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7	นายชริินทร์์ สััจจญาณ
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
8	นายโรเบิิร์์ต อีี.เจ. แวน เดอ เฟลต์์ซ แวน เดอ สลอท
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

9	นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
กรรมการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
10	นายศิิวะ มหาสัันทนะ
กรรมการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
ประเทศไทย
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สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ปีี 2564 เราเผชิิญหน้้ากัับวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกต่่อเนื่่�องจากปีีก่่อนหน้้า ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
ของเราในทุุกภููมิิภาคได้้รัับผลกระทบจากมาตรการการจำำ�กััด
การเดิินทางและมาตรการกัักตััวเพื่่�อควบคุุมเชื้้�อไวรััสฯ ถึึงแม้้จะมีี
การเร่่งฉีีดวััคซีีนให้้เร็็วขึ้้�น แต่่ก็มี็ กี ารระบาดครั้้�งใหญ่่ในประเทศไทย
หลายระลอก อีีกทั้้�งการห้้ามทำำ�กิิจกรรมทางสัังคมและทางธุุรกิิจ
ในวงกว้้างในประเทศเวีียดนามและบัังกลาเทศ ส่่งผลให้้การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงเผชิิญความท้้าทายอย่่างมากตลอด
ปีี 2564
นอกจากปััจจััยเรื่่�องเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 แล้้ว ยัังมีีปััจจััยสำำ�คััญอื่่�น
ซึ่่�งมีีผลกระทบกัับผลประกอบการของบริิษััทฯ อาทิิ ต้้นทุุนที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วจากการเพิ่่�มสููงขึ้้�นของราคาถ่่านหิินและราคา
ค่่าขนส่่งทางทะเลระหว่่างประเทศ ซึ่่�งทั้้�งสองปััจจััยนี้้�เป็็น
องค์์ประกอบต้้นทุุนหลัักที่่�สำำ�คัญ
ั และส่่งผลกระทบต่่อความสามารถ
ในการแข่่งขัันของกลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงทำำ�ให้้คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
ดำำ�เนิินการเฉกเช่่นเดีียวกัับปีีที่่�แล้้วในการบริิหารต้้นทุุนหลััก กำำ�ลััง
การผลิิต รวมถึึงการปรัับโครงสร้้างองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง และแม้้ว่่า
กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องดำำ�เนิินการภายใต้้อุุปสรรคที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
คณะกรรมการบริิษััทยัังมั่่�นใจว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ จะประสบความสำำ�เร็็จ
เนื่่�องจากเราสามารถวางใจได้้ว่่าพนัักงานหลายพัันคนของทั้้�ง
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความทุ่่�มเทให้้กัับการพััฒนาความคิิดริิเริ่่�มและ
ความพยายามปรัับปรุุงกลยุุทธ์์ต่่างๆ เพื่่�อเข้้าถึึงและขยายตลาด
การเพิ่่�มทางเลืือกด้้านผลิิตภััณฑ์์และการก่่อสร้้างเพื่่�อลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก การพััฒนาการใช้้ระบบที่่�มีีความทัันสมััยใน
ทุุกหน่่วยงาน และที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งรวมเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
หรืือ ESG ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายปีี 2573 ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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เมื่่�อสิ้้�นปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ เริ่่�มเห็็นทิิศทางที่่�ดีีของสภาพ
เศรษฐกิิจ ความต้้องการผลิิตภััณฑ์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในประเทศศรีีลัังกา
และประเทศเวีียดนาม รวมทั้้�งสถานการณ์์ที่่�มีีเสถีียรภาพทำำ�ให้้
ความต้้องการผลิิตภััณฑ์์มีีเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในประเทศไทย
และประเทศกััมพููชา ทำำ�ให้้เชื่่�อว่่าภาพรวมของธุุรกิิจในปีี 2565 จะดีีขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตามเรายัังคงระมััดระวัังอย่่างมากในการประมาณการ
รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เนื่่�องจากเรายัังคงเผชิิญกัับต้้นทุุนพลัังงาน
และค่่าขนส่่งที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�นมาก ประกอบกัับแนวโน้้มความเสี่่�ยง
ด้้านอััตราเงิินเฟ้้อและการลดค่่าเงิินที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งคณะกรรมการ
บริิษัทั และคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มได้้เตรีียมพร้้อมที่่�จะดำำ�เนิินการ
ในเรื่่�องที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อรัักษาความสามารถในการแข่่งขัันของเราทั้้�ง
ด้้านการดำำ�เนิินงานและด้้านการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทมีีความยิินดีีที่่�จะรายงานกำำ�ไรสุุทธิิ ในส่่วนที่่�
เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น จำำ�นวน 4.2 พัันล้้านบาท ซึ่่�งรวมรายได้้พิิเศษ
จากการได้้สิทิ ธิิประโยชน์์ทางภาษีีจากบริิษัทั ย่่อยในประเทศศรีีลังั กา
จำำ�นวน 0.7 พัันล้้านบาท (เฉพาะปีี 2564) หรืือเป็็นจำำ�นวน 3.5
พัันล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีี 2563 จำำ�นวน 3.7 พัันล้้านบาท
หากพิิจารณาในหลัักเกณฑ์์เดีียวกััน นอกจากนี้้�เรายัังประสบ
ความสำำ�เร็็จในการลดอััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิต่่อทุุนลดลงเหลืือ
ร้้อยละ 47 เทีียบกัับร้้อยละ 61 ของปีีก่อ่ นหน้้านี้้� รวมทั้้�งเมื่่�อสิ้้น� ปีี 2564
อััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิต่่อกำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีี และค่่าเสื่่�อมราคา
อยู่่�ที่่� 1.95 เท่่า ดัังนั้้�นคณะกรรมการบริิษัทั จึึงเสนอการจ่่ายเงิินปัันผล
ประจำำ�ปีี 2564 ในอััตรา 9 บาทต่่อหุ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นพิิจารณาอนุุมัติั ิ
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

บุุคลากรที่่�มีีความสามารถและทุ่่�มเทของเรา ได้้สานต่่อ
ประวััติศิ าสตร์์แห่่งความสำำ�เร็็จทั้้�งในช่่วงที่่�สภาพเศรษฐกิิจดีี
และไม่่ดี ดั
ี งั นั้้�นการที่่�เรามีีผลประกอบการที่่�ดีีในปีีที่่�ผ่า่ นมา
จึึงนัับว่่าเป็็นความสามารถของพนัักงานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
เราที่่�จะทำำ�ให้้เราเติิบโตต่่อไป

ดัังที่่�ได้้เคยกล่่าวไว้้แล้้วว่่า ความสามารถในการปรัับตััวของบริิษััทฯ
ภายใต้้ปัจั จััยการเปลี่่�ยนแปลง เป็็นคุุณสมบััติที่่�ิ หายากในองค์์กรต่่างๆ
ซึ่่�งผมสามารถกล่่าวได้้อย่่างภาคภููมิิใจว่่า ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ของเราได้้ประสบความสำำ�เร็็จอีีกครั้้�งในการเผชิิญกัับความท้้าทาย
ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน โดยบุุคลากรที่่�มีีความสามารถและทุ่่�มเท
ของเรา ได้้สานต่่อประวััติศิ าสตร์์แห่่งความสำำ�เร็็จทั้้�งในช่่วงที่่�สภาพ
เศรษฐกิิจดีีและไม่่ดีี ดัังนั้้�นการที่่�เรามีีผลประกอบการที่่�ดีี ในปีี
ที่่�ผ่่านมา จึึงนัับว่่าเป็็นความสามารถของพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ที่่�จะทำำ�ให้้เราเติิบโตต่่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริิษัทั ผมขอขอบคุุณทุุกคนในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
รวมทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้้า ลููกค้้า และชุุมชนที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�นและให้้ความร่่วมมืือเพื่่�อให้้กลุ่่�ม
บริิษััทฯ เติิบโตอย่่างมั่่�นคง และสร้้างความยั่่�งยืืนร่่วมกัันตลอดไป

นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

1

2

4

5

1	นายเอเดน จอห์น ไลนัม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2	นายศิวะ มหาสันทนะ
สมาชิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
ประเทศไทย  
3	นายเอมอน จอห์น จินลีย์
สมาชิก
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต (เวียดนาม) จำ�กัด
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3

4	นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์
สมาชิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มการเงิน
5	นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย์
สมาชิก
Group Strategy, Transformation
and Performance

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น
การควบคุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ
มีกระแสเงินสดรวมทั้ง
สภาพคล่องทางการเงิน
ที่แข็งแกร่ง
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

สารจากคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ปีี 2564 เป็็นปีีที่่�สถานการณ์์ทางธุุรกิิจมีีความผัันผวนมาก เนื่่�องจาก
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ยัังคงส่่งผลกระทบอย่่าง
รุุนแรงต่่อเศรษฐกิิจทั่่�วโลก รวมถึึงกิิจกรรมทางธุุรกิิจของทุุกบริิษัทั
ในกลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง โดยเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 สายพัันธุ์์�
ต่่างๆ ยัังคงแพร่่กระจายตลอดปีี 2564 ทำำ�ให้้หลายภาคธุุรกิิจ
โดยเฉพาะในประเทศไทยและเวีียดนาม ไม่่สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรม
ตามปกติิได้้ ในช่่วงไตรมาสที่่�สองและสามในขณะเดีียวกััน ยัังมีี
ภาวะชะงัักงัันของห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain Disruptions)
ทั่่�วโลก ที่่�ทำำ�ให้้การขนส่่งสิินค้้าทางทะเลได้้รับั ผลกระทบ ประกอบกัับ
การเพิ่่�มขึ้้�นของราคาเชื้้�อเพลิิงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทำำ�ให้้ต้้นทุุนของ
วััตถุุดิิบและเชื้้�อเพลิิงต่่อหน่่วยปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้�น
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้รัับผลกระทบจากอััตราเงิินเฟ้้อที่่�       
เกิิดขึ้้�นและความท้้าทายในการเผชิิญกัับกลไกตลาดที่่�เกิิดจาก       
การแข่่งขัันที่่�รุุนแรงอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
มีีการปรัับตััวลดลงร้้อยละ 1 ในปีี 2564
แม้้ว่่าปััจจััยข้้างต้้นจะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อธุุรกิิจ กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังคงดำำ�เนิินมาตรการการป้้องกัันด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย
ของพนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเข้้มงวด รวมถึึงยัังคงมุ่่�งเน้้น
การควบคุุมต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพตลอดทั้้�งปีี
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดรวมทั้้�งสภาพคล่่อง
ทางการเงิินที่่�แข็็งแกร่่ง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้มีีการปรัับตััวให้้เข้้ากัับ “วิิถีีชีีวิิตใหม่่” (New
Normal) หรืือสภาวะการทำำ�งานในสถานการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
โรคระบาดครั้้�งนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี โดยพนัักงานของเราทุุกคนมีีความ
กระตืือรืือร้้น ยืืดหยุ่่�น และพร้้อมรัับแรงกดดััน รวมถึึงความท้้าทาย
ต่่างๆ จากสถานการณ์์ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลาได้้ ทำำ�ให้้เรา
ยัังสามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี
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แม้้ว่า่ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จะเผชิิญความท้้าทายจากต้้นทุุนต่่างๆ ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
แต่่มาตรการบรรเทาผลกระทบต่่างๆ ทำำ�ให้้เกิิดกำำ�ไรสุุทธิิ รวมถึึง
การลดลงของอััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลในประเทศศรีีลัังกา โดย
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นกว่่าร้้อยละ 15
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน แม้้ว่่ารายรัับจะปรัับตััว ลดลงอย่่างมากดัังที่่�ได้้
กล่่าวไว้้ข้้างต้้น
ในประเทศไทย การลงทุุนด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานจากภาครััฐมีีการ
ขยายตััวช้้ากว่่าที่่�คาดการณ์์ ไว้้ รวมไปถึึงการชะลอตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง
ของการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย การระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 สายพัันธุ์์�
เดลตาในช่่วงกลางปีี ยัังได้้นำำ�ไปสู่่�การปิิดแคมป์์คนงานก่่อสร้้างและ
การหยุุดทุุกกิิจกรรมก่่อสร้้างเป็็นเวลาหลายสััปดาห์์ อย่่างไรก็็ตาม
การดำำ�เนิินการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการผลิิตและการซ่่อมบำำ�รุุง
เครื่่�องจัักรที่่�โรงงานจัังหวััดสระบุุรีีทำำ�ให้้เรามีีความสามารถในการ
ผลิิตสิินค้้า พร้้อมจำำ�หน่่ายทั้้�งภายในประเทศและการส่่งออกไป       
ต่่างประเทศ
กลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และทราย ของบริิษััท นครหลวงคอนกรีีต
จำำ�กััด ได้้รัับผลกระทบจากการเพิ่่�มขึ้้�นของราคาปููนซีีเมนต์์ซึ่่�งเป็็น
ผลมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของราคาเชื้้�อเพลิิงตลอดช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี
และเมื่่�อรวมกัับค่่าขนส่่งที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้อัตั รากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
ลดลง อย่่างไรก็็ตาม ผลกำำ�ไรที่่�หัักล้้างกัันบางส่่วนเกิิดจากมาตรการ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านต้้นทุุนและการเปลี่่�ยนแปลงมาตรการ
ภายในหลายด้้าน
เพื่่�อเป็็นการลดผลกระทบจากการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทานของ
การขนส่่งทางเรืือ บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีเี มนต์์ เทรดดิ้้ง�  จำำ�กัดั ได้้ปรัับปรุุง
เครืือข่่ายลููกค้้าและกิิจกรรมการค้้าในประเทศเวีียดนาม ประเทศจีีน
ประเทศญี่่�ปุ่่น� ประเทศไต้้หวััน ประเทศบัังกลาเทศ ประเทศออสเตรเลีีย
และประเทศอื่่�นๆ รวมถึึงกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในภููมิิภาค

รายงานประจำ�ปี

กลุ่่�มธุุรกิิจวััสดุุก่อ่ สร้้างในประเทศไทยและประเทศอิินโดนีีเซีีย ได้้รับั
ผลกระทบจากการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ลดน้้อยลง ในขณะที่่�ธุรุ กิิจ
จััดการของเสีีย และบริิการภาคอุุตสาหกรรม พบว่่าการให้้บริิการ
ทางอุุตสาหกรรมด้้านน้ำำ��มััน ก๊๊าซ และปิิโตรเคมีี ทั่่�วประเทศไทยได้้
ปรัับตััวลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในระดัับภููมิภิ าค การดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศเวีียดนามต้้องเผชิิญกัับ
แรงกดดัันด้้านรายได้้อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดปีี 2564 เนื่่�องจากมาตรการ
ล็็อกดาวน์์อย่่างเข้้มงวดจากภาครััฐเพราะสถานการณ์์เชื้้�อไวรััส       
โควิิด-19 จึึงส่่งผลให้้ยอดขายลดลงอย่่างมากในช่่วงไตรมาสที่่�สาม
ในขณะที่่� บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด มีีความต้้องการ
ของตลาดที่่�ปรัับตััวขึ้้�นสููงมาก และสามารถเพิ่่�มส่่วนแบ่่งการตลาด
ด้้วยราคาขายที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างมากในช่่วงไตรมาสสุุดท้้ายของปีี
ธุุรกิิจการร่่วมทุุนแบบการร่่วมค้้าของเราในประเทศกััมพููชายัังคง
สามารถรัักษาผลการดำำ�เนิินงานที่่�แข็็งแกร่่งเนื่่�องจากการบริิหาร
ต้้นทุุนที่่�มีีประสิิทธิิภาพและการขยายตััวของธุุรกิิจอีีโคไซเคิิลใน
ประเทศกััมพููชา ที่่�มุ่่�งเน้้นในธุุรกิิจการบริิหารจััดการของเสีีย
ส่่วนในประเทศบัังกลาเทศ ธุุรกิิจได้้รัับผลกระทบในทางลบจาก
การที่่�รััฐบาลยัังคงเก็็บภาษีีวััตถุุดิิบนำำ�เข้้าในระดัับสููง และต้้นทุุน        
การนำำ�เข้้าทั่่�วไปที่่�มีีการปรัับตััวสููงขึ้้�น
ในปีี 2565 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมั่่�นใจอย่่างยิ่่�ง ที่่�จะสร้้างประโยชน์์
จากความได้้เปรีียบทางด้้านการขายและการตลาด รวมทั้้�งจาก
โครงสร้้างของต้้นทุุน อัันเป็็นผลมาจากการดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ
เพื่่�อพััฒนาประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการปฎิิบััติิงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� ท่่ามกลางความไม่่ชัดั เจนจากผลกระทบของเชื้้�อไวรััส      
โควิิด-19 สายพัันธุ์์�ใหม่่ เราเชื่่�อมั่่�นว่่าภาครััฐฯ และหน่่วยงาน        
ด้้านสาธารณสุุขจะดำำ�เนิินมาตราการต่่างๆ เพื่่�อลดผลกระทบ        
ทางด้้านเศรษฐกิิจซึ่่�งจะทำำ�ให้้กิิจกรรมทางธุุรกิิจต่่างๆ จะสามารถ
ดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถ       
ทำำ�รายได้้เพิ่่�มขึ้้�น

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เรายัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินการและตอบสนองตามระเบีียบวาระ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) อย่่างต่่อเนื่่�องและ
เข้้มข้้นมากยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีการตั้้�งเป้้าหมายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับอนาคต รวมถึึงยัังคงมุ่่�งมั่่�นทำำ�งานเพื่่�อนำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการด้้านการใช้้งานให้้ตรงตามความต้้องการของ
ลููกค้้าให้้ ได้้มากที่่�สุุด และได้้อนุุมััติิการลงทุุนโครงการหลััก
สองโครงการในประเทศไทยและประเทศศรีีลังั กาเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว เพื่่�อลด
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ นอกจากนี้้� เราได้้
ดำำ�เนิินการต่่ออายุุในบัันทึึกความร่่วมมืือ (MoU) กัับองค์์การระหว่่าง
ประเทศเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ (International Union for
Conservation of Nature - IUCN) ไปอีีกสามปีี เพื่่�อความต่่อเนื่่�อง
ในการลดผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพจากกิิจกรรม
การทำำ�เหมืืองหิิน และยัังคงพยายามลดการใช้้น้ำำ��บาดาลที่่�โรงงาน
ของเรา ในขณะเดีียวกัันก็็ยังั คงยึึดมั่่�นในมาตรฐานสากลสููงสุุดของ
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ และแนวปฏิิบััติิด้้านอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย ในอุุตสาหกรรม กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ของเรายัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมทั้้�งต่่อพนัักงานและชุุมชนใกล้้เคีียง
ผมในฐานะตััวแทนคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม มีีความซาบซึ้้�งเป็็น
อย่่างยิ่่�งที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจและการสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�องจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการ ลููกค้้า คู่่�ค้้า ชุุมชน พนัักงาน และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ของเราทุุกกลุ่่�ม
พวกเราพร้้อมทุ่่�มเททำำ�งานอย่่างเต็็มที่่� เพื่่�อตอบสนองต่่อความ
คาดหวัังของทุุกท่่าน ทั้้�งในปีีหน้้าและปีีต่่อไป  

นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
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สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
โครงสร้างรายได้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงาน ทั้งสิ้น 5 ส่วนงาน ดังนี้

กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์

ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ รวมถึึงกลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้าจากความร้้อนเหลืือใช้้ ในกระบวนการผลิิต

กลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และทราย

ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายคอนกรีีตผสมเสร็็จ หิิน และทราย

ธุุรกิิจการค้้า

ดำำ�เนิินธุุรกิิจการค้้าส่่งออกปููนซีีเมนต์์และปููนเม็็ด นำำ�เข้้าและส่่งออกส่่วนประกอบแร่่ และเชื้้�อเพลิิง

กลุ่่�มวััสดุุก่่อสร้้าง

ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์สำำ�เร็็จรููป (มอร์์ตาร์์) ผลิิตภััณฑ์์กาวซีีเมนต์์ วััสดุุตกแต่่งทดแทนไม้้
จากไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ และผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตมวลเบาด้้วยเทคโนโลยีีการผลิิตระบบออโตเคลฟ 
(Autoclave)

ธุุรกิิจอื่่�น

ธุุรกิิจให้้บริิการจััดการของเสีียภาคอุุตสาหกรรม ธุุรกิิจให้้บริิการทำำ�ความสะอาดภาคอุุตสาหกรรม
ธุุรกิิจให้้บริิการครบวงจรทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

สายผลิตภัณฑ์

ปี 2564
ล้านบาท

ปี 2563
%

ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

%

ขายสุทธิ
ปูนซีเมนต์

27,406

66

26,610

63

28,722

60

คอนกรีต หิน และทราย

5,388

13

6,632

16

8,477

18

การค้า

5,389

13

5,167

12

6,428

13

วัสดุก่อสร้าง

2,382

6

2,391

6

2,630

6

อื่นๆ

1,113

2

1,200

3

1,336

3

41,678

100

42,000

100

47,593

100

รวมขายสุทธิ

* แสดงตามงบการเงินรวมที่ปรับปรุงรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจแล้ว
16
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานเติบโตอย่างมั่นคง ปี 2564
รายได้สุทธิจากการขาย
และบริการ

41,678

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

4,248

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น

ล้านบาท
ล้านบาท
14.25 บาท
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2562

2563

2564

รายไดสุทธิจากการขายและบริการ
ลานบาท

สินทรัพยรวม
ลานบาท

47,593

78,206

42,000

77,670

41,678

82,012

กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได
ดอกเบี�ยจายและคาใชจายทางการเงิน
คาเสื�อมราคาและคาตัดจำหนาย (EBITDA)
ลานบาท

สวนของผูถือหุนรวม
ลานบาท

8,929

32,671

10,104

34,712

9,416

39,227

กำไรสุทธิสวนที�เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
ลานบาท

กำไรสุทธิตอหุน
บาท

3,157

10.59

3,680

12.35

4,248

14.25

อัตราสวนเงินปนผลจายตอกำไรสุทธิ
76%

18

73%

63%

อัตราสวนหนี�สินสุทธิตอทุน
76%

61%

47%

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
2564

2563

2562

ปูนซีเมนต์ชนิดเม็ด (ตัน)

14.6

14.7

14.7

ปูนซีเมนต์ชนิดผง (ตัน)

24.4

25.2

25.2

ปูนสำ�เร็จรูป (ตัน)

0.8

0.8

0.8

แผ่นบอร์ด (ตัน)

0.2

0.2

0.2

หินและทราย (ตัน)

4.8

4.8

4.8

รายได้สุทธิจากการขายและบริการ

41,678

42,000

47,593

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA)

9,416

10,104

8,929

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

4,248

3,680

3,157

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

6,948

8,932

7,586

เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

1,266

705

1,462

สินทรัพย์รวม

82,012

77,670

78,206

หนี้สินรวม

42,785

42,958

45,535

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

39,227

34,712

32,671

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่าย 23%
ทางการเงินค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA)

24%

19%

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

10%

9%

7%

อัตรากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

17%

21%

16%

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

14.25

12.35

10.59

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

9.00 1

9.00

8.00

อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

63%

73%

76%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (%)

47%

61%

76%

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (%)

52%

55%

58%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

5%

5%

4%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

11%

11%

9%

กลุ่มบริษัทฯ

4,678

4,734

5,711

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์

3,148

3,188

3,874

กำ�ลังการผลิต (ล้านหน่วย)

ล้านบาท

อัตราส่วน (%)

อัตราส่วนทางการเงิน

บุคลากร

1

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
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ความเป็นมาของบริษัทฯ

2512

2515

2520

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2512
ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มต้้น 100 ล้้านบาท

เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตปููนซีีเมนต์์

เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย

2524

2532

2536

เป็็นผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์รายแรกของประเทศ   
ที่่�นำำ�ถ่่านหิินลิิกไนต์์มาใช้้ ในกระบวนการผลิิต
แทนน้ำำ��มัันเตา

เป็็นผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์รายแรกของเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�ใช้้ระบบผลิิตไฟฟ้้าจาก
ความร้้อนเหลืือใช้้ ในกระบวนการผลิิต     
(Waste Heat Recovery System)

แปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด และ
เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
จำำ�กััด (มหาชน)

20
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

2542

2556-2557

2558

ปรัับโครงสร้้างบริิษััทฯ เสร็็จสมบููรณ์์ และ
เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 3,000 ล้้านบาท

เข้้าซื้้�อทรััพย์์สิินกิิจการผลิิตคอนกรีีต
มวลเบา 2 แห่่ง จากบริิษััท ซุุปเปอร์์บล๊๊อก
จำำ�กััด (มหาชน) จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี และจาก
บริิษััท พรอสเพอริิตี้้�คอนกรีีต จำำ�กััด
จัังหวััดราชบุุรีี

จััดตั้้�งบริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์
คอร์์ปอเรชั่่�น บริิษััทร่่วมทุุนแบบการร่่วมค้้า
ในราชอาณาจัักรกััมพููชา โดยถืือหุ้้�น          
ร้้อยละ 40 สร้้างโรงงานเตาเผาแบบแห้้ง            
ที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดในราชอาณาจัักรกััมพููชา

2559-2561

2562

2564
Climate
& Energy

Community &
Stakeholder
Engagement

Biodiversity
& Water

Circular
Economy

Occupational Health & Safety (OH&S)

ขยายธุุรกิิจซีีเมนต์์ ในประเทศบัังกลาเทศ
ศรีีลัังกา และเวีียดนาม นอกจากนั้้�นซื้้�อธุุรกิิจ
บริิการทำำ�ความสะอาดสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
รวมทั้้�งจััดตั้้�งธุุรกิิจการค้้า

ครบรอบ 50 ปีี บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
จำำ�กััด (มหาชน)

เริ่่ม� ต้้น “เป้้าหมายการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
ปีี 2573” เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการทำำ�งาน
ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ความภาคภูมิใจของเรา
รางวัลและการรับรอง

หุ้้�นยั่่�งยืืนของประเทศไทย (รางวััลต่่อเนื่่�องปีีที่่� 3)
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
โดย ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

รางวััลการกำำ�กัับดููแลกิิจการในระดัับดีีเลิิศ (รางวััลต่่อเนื่่�องปีีที่่� 6)
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
โดย สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

รางวััลหลัักทรััพย์์โดดเด่่นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน (ESG 100) (รางวััลต่่อเนื่่�องปีีที่่� 2)
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
โดย สถาบัันไทยพััฒน์์

เกีียรติิบััตรรัับรองการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุุ�จริิตคอร์์รััปชััน
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
โดย สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

รางวััลผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับการรัับรองฉลากเขีียวและฉลากลดคาร์์บอน
มอบให้้แก่่ บริิษัทั  ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กัดั (มหาชน)
โดย สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย

ใบรัับรองมาตรฐานการจััดการการฝัังกลบเป็็นศููนย์์ (ZWL-DIW:2021)
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
โดย กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม
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รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รางวััลมาตรฐานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
มอบให้้แก่่ กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง (กิิจการสระบุุรีี โรงงาน 2 และ 3 โรงงานอิินทรีีมอร์์ตาร์์
โรงงานอิินทรีี อีีโคไซเคิิล จัังหวััดสระบุุรีีและชลบุุรีี)
โดย กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม
รางวััล Zero Accident “Silver level”
มอบให้้แก่่ บริิษััท คอนวููด จำำ�กััด
โดย สถาบัันส่่งเสริิมความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (องค์์การมหาชน)

รางวััลมาตรฐานโรงงานจััดการกากอุุตสาหกรรม “ระดัับเหรีียญทอง” กิิจกรรมทำำ�เชื้้�อเพลิิงแข็็งผสม
จากของเสีียที่่�ไม่่เป็็นอัันตราย ประจำำ�ปีี 2564
มอบให้้แก่่ บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด (โรงงานอิินทรีี อีีโคไซเคิิล จัังหวััดสระบุุรีี)
โดย กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม
รางวััั�ล 10 บริิิ�ษััั�ท วััั�สดุุุ�ก่่่�อสร้้างที่่�มีีชื่่่�อเสีีี�ยงมากที่่่��สุุุ�ดในประเทศเวีีี�ยดนาม
มอบให้้้แ� ก่่่� บริิิ�ษััท�ั สยาม ซิิตี้้� ซีเี มนต์์์� (เวีีีย� ดนาม) จำำ�กัดั
โดย ความร่่่ว� มมืืือ� ระหว่่่า� ง Vietnam Report กััับ� Vietnamnet

Environmental Declaration Certification (The International EPD®)
มอบให้้้�แก่่่� บริิิ�ษััั�ท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์์� (เวีีี�ยดนาม) จำำ�กััด
โดย The International EPD System

รางวััล SLIM Nielson People’s Housing and Construction Brand of the Year
มอบให้้้�แก่่่� บริิิ�ษััั�ท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์์� (ลััั�งกา) จำำ�กััด (Sanstha Cement)
โดย Sri Lanka Institute of Marketing
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การประกอบธุรกิจ

กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

ผลกระทบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมจากวิิกฤตการณ์์ระดัับโลกจาก
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ยัังคงเป็็นเรื่่�องที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ
ให้้ความสำำ�คััญสููงสุุดในการบริิหารจััดการสำำ�หรัับปีี 2564 ในขณะที่่�
สายพัันธุ์์�เดลตาเกิิดการระบาดไปทั่่�วเอเซีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ในช่่วงไตรมาสที่่�สองและไตรมาสที่่�สาม ทำำ�ให้้เกิิดการหยุุดกิิจกรรม
งานก่่อสร้้างตามคำำ�สั่่�งของภาครััฐและความต้้องการใช้้ปูนู ซีีเมนต์์ที่่�
ไม่่สม่ำำ��เสมอจากการบริิหารจััดการด้้านอาชีีวอนามััยของคนงาน
และการบริิหารการผลิิตอย่่างเข้้มงวด ประกอบกัับสถานการณ์์
ที่่�แย่่ลงของระบบห่่วงโซ่่อุุปทานในระดัับภููมิิภาค และต้้นทุุน
ด้้านพลัังงานที่่�เลวร้้ายอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้เรายัังคงจำำ�กััดการลงทุุน
และยัังคงเตรีียมความพร้้อมอยู่่�ตลอดเวลาเพื่่�อรองรัับการเติิบโต
ของตลาดอีีกครั้้�ง
ด้้วยตระหนัักว่่า การเป็็นพัันธมิิตรที่่�มีีสััมพัันธภาพแน่่นแฟ้้นกัับ
ลููกค้้า และการมีีพื้้�นฐานการปฏิิบััติิงานที่่�แข็็งแกร่่ง จะช่่วยในการ
ฝ่่าฟัันอุุปสรรคในช่่วงวิิกฤตนี้้� และกำำ�หนดความสำำ�เร็็จในอนาคต
ที่่�จะเกิิดขึ้้�น เราจึึงยัังคงมุ่่�งมั่่�นอย่่างเข้้มแข็็งในการเดิินหน้้าพััฒนา
พื้้�นฐานของการปฏิิบััติิงานด้้านต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง แม้้ว่่ารายได้้
และผลกำำ�ไรจะลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา
คณะผู้้�บริิหารกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความแน่่วแน่่ในการพััฒนา
ขีีดความสามารถทางการค้้าและการผลิิตให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
และมุ่่�งผลัักดัันไปสู่่�ความยั่่�งยืืนและความรัับผิิดชอบขององค์์กร
โดยกล่่าวสรุุปได้้ว่่า ปีี 2564 เป็็นปีีแห่่งการคงรัักษาไว้้ซึ่่�งแนวทาง
ในระยะยาวของกลุ่่�มบริิษััทฯ ท่่ามกลางคลื่่�นลมทางด้้านเศรษฐกิิจ
ที่่�กำำ�ลัังปั่่�นป่่วน:
1. ธุรกิจหลักทางด้านปูนซีเมนต์: จากการควบคุมต้นทุนการผลิต
และช่่วงระยะเวลาของการปิิดประเทศ ผลผลิิตของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ปรัับตััวดีีขึ้้�นตลอดทั้้�งปีี 2564 แนวคิิดริิเริ่่�มปรัับปรุุงต่่างๆ
ที่่�เน้้นไปในเรื่่�องของการควบคุุมปริิมาณความต้้องการของ
ทรััพยากรที่่�ใช้้ สิินค้้าคงคลััง และการลดการหยุุดชะงััก
การผลิิตและดำำ�เนิินงานตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทานของเรา
เป็็นผลให้้เกิิดการปรัับปรุุงปััจจััยพื้้�นฐานในด้้านต่่างๆ ของ
การดำำ�เนิินงานให้้ดีีขึ้้�น ความคิิดริิเริ่่�มปรัับปรุุงต่่างๆ ในด้้าน
การขายและการตลาดที่่�เริ่่�มไว้้ ในปีี 2563 ยัังคงดำำ�เนิินการ
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ต่่อไปอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยประสบความสำำ�เร็็จอย่่างมาก
ในประเทศศรีีลัังกาและเวีียดนาม นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับนวััตกรรมธุุรกิิจ ตลอดจนการเผชิิญกัับ
การเปลี่่�ยนแปลง แนวโน้้ม และเทคโนโลยีีที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนา
ธุุรกิิจ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงได้้ดำ�ำ เนิินการคิิดค้้นกลยุุทธ์์เชิิงนวััตกรรม
ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรมรููปแบบใหม่่เชิิงเทคโนโลยีี อาทิิ
การบููรณาการการค้้าปลีีก การจำำ�ลองเสมืือนจริิงของการบริิการ
การปรัับปรุุงการให้้บริิการลููกค้้าและประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้งาน
โดยการใช้้นำำ�ดิิจิิทััลเทคโนโลยีี ระบบ IOT อุุตสาหกรรมและ
การปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต และระบบเทคโนโลยีีห่่วงโซ่่
อุุปทานมาประยุุกต์์ ใช้้ร่่วมกััน
2. ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและการบริการ: ตลาดที่มีการพัฒนาเต็มที่
และความต้้องการสิินค้้าบริิการเพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
อย่่างยั่่�งยืืนที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ช่่วยขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการพััฒนา
ธุุรกิิจไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ คอนกรีีตมวลเบา มอร์์ตาร์์ การจััดการ
ของเสีีย และการนำำ�เสนอบริิการด้้านต่่างๆ ทางอุุตสาหกรรม
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เรากำำ�ลัังวางรากฐานเพื่่�อขยายขนาดและ
ยกระดัับพื้้�นฐานการเติิบโตเหล่่านี้้�ไปในระดัับภููมิิภาคและ
ทำำ�งานร่่วมกัับธุุรกิิจหลัักของเราให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด  
3. แผนงานการปรับตัวสู่ความเป็นเลิศ: ขณะที่ปูนซีเมนต์เป็น
ธุุรกิิจในประเทศ แต่่เราต้้องแข่่งขัันในระดัับภููมิิภาค ดัังนั้้�น
การปรัับตััวไปสู่่�ความเป็็นเลิิศทั้้�งด้้านการตลาดและการขาย
ด้้านกระบวนการผลิิต ด้้านบุุคลากรและองค์์กร รวมถึึง
ด้้านการเงิินที่่�ถููกกำำ�หนดขึ้้�นมาตั้้�งแต่่ปีี 2562 ยัังคงยึึดเป็็น
แนวทางหลัักในการดำำ�เนิินงานของทุุกบริิษััทภายใน
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง
สภาวการณ์์ทางเศรษฐกิิจดัังกล่่าวได้้สร้้างความท้้าทายอย่่างมาก
ต่่อความมุ่่�งมั่่�นพยายามดำำ�เนิินการตามแผนงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
สำำ�หรัับปีี 2564 แต่่อย่่างไรก็็ตามกลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีความมั่่�นใจว่่า
แผนกลยุุทธ์์และการพััฒนาในด้้านต่่างๆ ที่่�กล่่าวมาจะสามารถ
สร้้างการเติิบโตให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้อย่่างแน่่นอนในปีี 2565

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์

1. 	ลัักษณะผลิิตภัณ
ั ฑ์์และการบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ

กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงเริ่่�มผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ปููนซีีเมนต์์ ในประเทศไทยมากว่่า 50 ปีี ปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็น
ผู้้�นำ�ำ ในด้้านการผลิิตและบริิการเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ปูนู ซีีเมนต์์คุณ
ุ ภาพสููง
โดยมุ่่�งเน้้นนวััตกรรมที่่�ช่่วยตอบสนองความต้้องการของตลาด
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างยั่่�งยืืน นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมุ่่�งเน้้น
ในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อ
เป็็นการเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ
ลููกค้้า ชุุมชน ตลอดจนสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงในปััจจุุบัันนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์หลััก
ทางด้้านปููนซีีเมนต์์ทั้้�งหมดสี่่�ประเภท และปููนมอร์์ตาร์์ภายใต้้
ตราสิินค้้าต่่างๆ ในแต่่ละตลาด ดัังนี้้�

จากจุุดเริ่่�มต้้นในประเทศไทย กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ขยายฐานการลงทุุน
ไปยัังภููมิิภาคตะวัันออกเฉีียงใต้้และภููมิิภาคเอเชีียใต้้ และได้้รัับ
การยอมรัับว่่าเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ ในระดัับภููมิิภาค ปััจจุุบััน
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีฐานการผลิิตและการจััดจำำ�หน่่ายรวมทั้้�งหมด
ห้้าประเทศด้้วยกััน

ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์
ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์เป็็นปููนซีีเมนต์์ที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นมาโดยเฉพาะ
สำำ�หรัับใช้้ ในการผลิิตคอนกรีีตผสมเสร็็จที่่�มีีคุุณภาพดีีไว้้วางใจได้้
รวมทั้้�งกระเบื้้�องคอนกรีีตคุุณภาพสููง และผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตอื่่�นๆ
อีีกมากมาย
ปููนซีีเมนต์์ ไฮดรอลิิก
ปููนซีีเมนต์์ ไฮดรอลิิก คืือ ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์คอมโพสิิตที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ภายใต้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ประกอบด้้วย
ประเทศไทย - บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
ประเทศเวีียดนาม - บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด
หรืือ อิินทรีี เวีียดนาม
ประเทศศรีีลัังกา - บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด หรืือ
อิินทรีี ลัังกา
ประเทศบัังกลาเทศ - บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด
หรืือ อิินทรีี บัังกลาเทศ
ประเทศกััมพููชา - บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
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ปููนซีีเมนต์์ผสม
ปููนซีีเมนต์์ผสมได้้ถููกผลิิตขึ้้�นมาจากสููตรพิิเศษเพื่่�อใช้้ ในงานก่่ออิิฐ
และฉาบปููนโดยเฉพาะ
ปููนซีีเมนต์์ก่่อฉาบ
ปููนซีีเมนต์์ก่่อฉาบใช้้สำำ�หรัับงานฉาบละเอีียดเพื่่�อให้้ ได้้พื้้�นผิิวที่่�
เรีียบเนีียนเป็็นพิิเศษ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งเน้้นการพััฒนา การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ และ
บริิการต่่างๆ ที่่�สามารถตอบสนองความต้้องการในภููมิิภาคได้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�นผ่่านนวััตกรรมต่่างๆ ที่่�ดำำ�เนิินการร่่วมกัันกัับลููกค้้าและผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียต่่างๆ อาทิิ
บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีเี มนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กัดั เริ่่ม� ส่่งออกปููนซีีเมนต์์
จากประเทศบัังกลาเทศไปยัังภาคตะวัันออกของประเทศอิินเดีีย
ในปีีที่่�ผ่่านมาเพื่่�อตอบสนองต่่อแนวโน้้มความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมาก  
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด ริิเริ่่�มโครงการ INSEE i2i
Collaboration Space เพื่่�อพััฒนาและจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์
ให้้แก่่โครงการหลัักขนาดใหญ่่หลายโครงการในประเทศศรีีลัังกา
อาทิิ โครงการเมืืองท่่าโคลััมโบ และโครงการเขื่่�อนเพื่่�อผลิิตกระแส
ไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานน้ำำ��

2. การตลาดและการแข่่งขััน
เหตุุการณ์์สำำ�คััญ
■ นวัตกรรม คุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศยังคงเป็นจุดแข็ง
ด้้านการตลาดทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค
■ โครงการอินทรีพร้อมอยู่ และโมเดลแฟรนไชส์ อินทรี
คอนกรีีต โปรดัักส์์ ประสบความสำำ�เร็็จในประเทศไทย
■ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้เกิิดความภัักดีีและการกลัับมาใช้้
ผลิิตภััณฑ์์
■ โปรแกรมการสร้างความภักดีของลูกค้าในประเทศกัมพูชาได้
ก่่อให้้เกิิดความสััมพัันธ์์ระยะยาวกัับตลาดในประเทศ
■ คาดว่าจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในหลายตลาด
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กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงเป็็น
ผู้้�นำำ�ตลาดปููนซีีเมนต์์ ในประเทศไทย
ศรีีลัังกา เวีียดนาม บัังกลาเทศ และ
กััมพููชา ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับนวััตกรรม
ด้้านคุุณภาพและบริิการ
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดปููนซีีเมนต์์ ใน
ประเทศไทย ศรีีลัังกา เวีียดนาม บัังกลาเทศ และกััมพููชา ที่่�ให้้
ความสำำ�คััญกัับนวััตกรรมด้้านคุุณภาพและบริิการ ซึ่่�งนัับเป็็น
สิ่่�งสำำ�คััญท่่ามกลางการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงมากขึ้้�นและผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดอย่่างหนัักของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ยัังหลงเหลืืออยู่่�
ทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้�นำำ�ในด้้านส่่วนแบ่่งการตลาดติิดอัันดัับหนึ่่�งในสอง
ของตลาดในหลายประเทศ ทั้้�งในประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม
ประเทศศรีีลัังกา และประเทศกััมพููชา สำำ�หรัับประเทศบัังกลาเทศ
ยัังอยู่่�ระหว่่างการพััฒนาสััดส่่วนการตลาด
กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะก้้าวผ่่านการแข่่งขัันที่่�ทวีีความรุุนแรงขึ้้�น
เรื่่�อยๆ ในขณะที่่�ยัังคงมีีความไม่่แน่่นอนในการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจ
ผ่่านนวััตกรรมและโครงการใหม่่ๆ ที่่�ช่่วยทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้�ผลิิต
ชั้้�นนำำ�ในด้้านผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์คุุณภาพสููง หลีีกเลี่่�ยงการแข่่งขััน
ด้้านราคาด้้วยการสร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์์อันั ดีีเอาไว้้ และมุ่่�งพััฒนา
ความภัักดีีต่่อตราสิินค้้าให้้สููงยิ่่�งขึ้้�น อาทิิ โครงการอิินทรีีพร้้อมอยู่่� 
และโมเดลแฟรนไชส์์ อิินทรีีคอนกรีีต โปรดัักส์์ ในประเทศไทย
ได้้ช่ว่ ยสร้้างความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไรและความยั่่�งยืืนให้้กัับหุ้้�นส่่วน
ธุุรกิิจ ในขณะที่่� อิินทรีี บัังกลาเทศ ยัังคงดำำ�เนิินการส่่งเสริิม
ความสััมพัันธ์์ระยะยาวกัับตััวแทนจำำ�หน่่ายผ่่านโครงการ
“ครอบครััวอิินทรีี” ที่่�เน้้นความต้้องการและความสำำ�เร็็จของลููกค้้า
เช่่นเดีียวกัับโครงการสร้้างความภัักดีี ในประเทศกััมพููชาที่่�ได้้ช่่วย
สร้้างความสััมพัันธ์์อัันยืืนยาวทั่่�วทั้้�งตลาดในประเทศและผลัักดััน
ยอดขายให้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

อย่่างไรก็็ตาม เศรษฐกิิจโลกยัังคงมีีความท้้าทายอย่่างมาก และ
การแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ยัังคงสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในภููมิิภาคเนื่่�องจากกำำ�ลัังการผลิิต ปััจจััยทางด้้านเศรษฐกิิจต่่างๆ
ประเทศไทยมีีอััตราการเติิบโตของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ
เพีียงเล็็กน้้อย และคาดการณ์์ว่่ามีีการเติิบโตทางเศรษฐกิิจเท่่ากัับ
ร้้อยละ 3.9 ในปีี 2565 การเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว
ส่่งผลกระทบต่่อความต้้องการปููนซีีเมนต์์ ในปีี 2564 ซึ่่�งลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา และคาดว่่าจะต่่อเนื่่�องไปจนถึึงปีี 2565
เนื่่�องจากการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจในประเทศยัังคงมีีความ
ไม่่แน่่นอน อัันเป็็นผลจากความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยว
การกระจายวััคซีีน ความไม่่มั่่�นคงทางการเมืือง และหนี้้�ครััวเรืือน
ในขณะที่่�ประเทศเวีียดนามมีีแนวโน้้มการเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ดีี
มากกว่่า เนื่่�องจากประเทศจะได้้รัับประโยชน์์จากสงครามการค้้า
ระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีน รวมถึึงการกระจายตััวของห่่วงโซ่่
อุุปทาน โดยนัักวิิเคราะห์์ต่่างเชื่่�อว่่าการเติิบโตของผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมของประเทศเวีียดนามอาจแข็็งแกร่่งถึึงร้้อยละ 6
ในปีี 2565
ในประเทศศรีีลัังกามีีบริิษััทปููนซีีเมนต์์ ใหม่่สองบริิษััทที่่�ได้้เริ่่�ม
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2564 ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดการแข่่งขัันในประเทศ
เพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่ยัังคงได้้อานิิสงส์์จากโครงการลงทุุนขนาดใหญ่่
ในประเทศหลายโครงการที่่�ช่่วยผลัักดัันความต้้องการปููนซีีเมนต์์
ในประเทศ
ในประเทศบัังกลาเทศ ภาวะกำำ�ลัังการผลิิตส่่วนเกิินทำำ�ให้้คู่่�แข่่ง
รายใหญ่่ตั้้�งราคาผลิิตภััณฑ์์แข่่งขัันกัันอย่่างรุุนแรง
ส่่วนในประเทศกััมพููชา คาดว่่าความต้้องการปููนซีีเมนต์์จะหดตััว
มากถึึงร้้อยละ 4 ในปีี 2564 และบริิษััท Conch KT Cement
ประกาศจะสร้้างโรงงานแห่่งใหม่่ในจัังหวััด Kampong Speu
โดยจะมีีกำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์ 2 ล้้านตัันต่่อปีี
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ช่่องทางการตลาดของธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์มีีทั้้�งแบบขายผ่่านตััวแทน
จำำ�หน่่ายและขายต่่อโครงการหรืือต่่อธุุรกิิจ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้แต่่งตั้้�งตััวแทนจำำ�หน่่ายในประเทศไทยและต่่างประเทศ อีีกทั้้�ง
มีีการค้้นคว้้าเทคโนโลยีี ใหม่่ๆ และวิิเคราะห์์ความต้้องการของ
ผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป เพื่่�อสรรหาช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ผ่่านช่่องทางเหล่่านั้้�นให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
กลุ่่�มธุุรกิิจฯ ได้้ ให้้การสนัับสนุุนแก่่ลููกค้้าและชุุมชนต่่างๆ ตลอด
ระยะเวลาการแพร่่ระบาดใหญ่่ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อาทิิ การ
บริิจาคเครื่่�องมืือจนถึึงอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ในประเทศเวีียดนาม
และประเทศศรีีลังั กา รวมทั้้�งการจััดสรรวััคซีีนให้้กับั ลููกค้้าใน
ประเทศไทยอีีกด้้วย นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�ทรััพยากรด้้าน
ดิิจิิทััลและการประชุุมออนไลน์์มาใช้้เพื่่�อเป็็นช่่องทางการติิดต่่อกัับ
ลููกค้้าและทำำ�ให้้เกิิดการสื่่�อสารระหว่่างกัันมากที่่�สุุด มีีการจััด
สััมมนาออนไลน์์ (Webinar) เกิิดขึ้้�นทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคเพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�
เกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพและความปลอดภััยแก่่ลููกค้้า และให้้
คำำ�แนะนำำ�เชิิงธุุรกิิจ เพื่่�อช่่วยปรัับปรุุงการตอบสนองและการฟื้้�นตััว
ของธุุรกิิจ
3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
เหตุุการณ์์สำำ�คััญ
■ ประเทศเวียดนาม มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานด้านการ
จััดซื้้�อจััดหา ทำำ�ให้้สามารถประหยััดได้้กว่่า 1 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
จากรายได้้ก่่อนหัักดอกเบี้้�ย ภาษีี ค่่าเสื่่�อมราคา และ
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA)
■ โรงงาน Touk Meas ในประเทศกัมพูชาสามารถผลิตได้ตาม
ความต้้องการทั้้�งหมดของตลาดในประเทศ

30

กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์มีีกำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์รวมทั้้�งหมด
25.2 ล้้านตััน โดยมีีเทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััย ระบบการบริิหาร
จััดการที่่�มีีคุุณภาพสููง และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนระดัับโลก
ซึ่่�งทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ จะตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าทั้้�งห้้าประเทศได้้
ทั้้�งนี้้� กำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์ของปููนซีีเมนต์์นครหลวงอยู่่�ที่่� 
13 ล้้านตัันต่่อปีี ในปััจจุุบัันโรงงาน Touk Meas ของชิิป มง
อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชััน มีีกำำ�ลัังการผลิิตมากกว่่า 2 ล้้านตััน
นั่่�นหมายถึึงโรงงาน Touk Meas สามารถจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์ของ
บริิษััทฯ ได้้ตามความต้้องการของตลาดในประเทศกััมพููชา
ประกอบกัับการพััฒนาอุุตสาหกรรมและการบริิการในประเทศ
กััมพููชา ช่่วยให้้บริิษััทฯ สามารถลดการพึ่่�งพาการนำำ�เข้้าปููนซีีเมนต์์
จากประเทศไทย และการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบและสิินค้้าอื่่�นๆ จาก
ต่่างประเทศได้้มากขึ้้�น

รายงานประจำ�ปี

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีกลยุุทธ์์ ในการจััดหาวััตถุุดิิบสำำ�คััญเพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในกระบวนการผลิิตทั้้�งหมด ส่่วนหนึ่่�งมาจาก
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง ที่่�ช่่วยจััดหาวััตถุุดิิบสำำ�คััญ
สำำ�หรัับการผลิิตปููนซีีเมนต์์ เชื้้�อเพลิิง และการจััดการขนส่่งทาง
ทะเลสำำ�หรัับการนำำ�เข้้าและการส่่งออก อาทิิ บริิษััท สยาม ซิิตี้้� 
ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด ซึ่่�งมีีการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบสำำ�หรัับการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ ในประเทศผ่่าน บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
นัับเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านโลจิิสติิกส์์และการจััดซื้้�อจััดหา
สำำ�หรัับซััพพลายเออร์์และลููกค้้าปููนเม็็ดและปููนซีีเมนต์์ ในภููมิิภาคนี้้� 
และช่่วยในการบริิหารจััดการปููนเม็็ดและปููนซีีเมนต์์ที่่�เหลืือจาก
ปริิมาณความต้้องการในประเทศของโรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ ใน
ประเทศไทย
ในด้้านการจััดหาเชื้้�อเพลิิงทดแทนเพื่่�อใช้้ ในการผลิิต กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้จััดตั้้�งหน่่วยธุุรกิิจอิินทรีี อีีโคไซเคิิล ในประเทศไทย ประเทศ
เวีียดนาม และประเทศกััมพููชา เพื่่�อให้้บริิการด้้านการบริิหารจััดการ
ของเสีียแก่่ลููกค้้า ในขณะเดีียวกัันก็็นำำ�กากของเสีียเหล่่านั้้�นมาใช้้
เป็็นวััตถุุดิิบและเชื้้�อเพลิิงทดแทนในกระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์
การใช้้ประโยชน์์จากกากของเสีียเหล่่านี้้�จะช่่วยลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และลดต้้นทุุนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ นอกจากนั้้�น
บริิษััทฯ ยัังได้้นำำ�ความร้้อนเหลืือใช้้กลัับมาใช้้ ใหม่่ (Waste Heat
Recovery) เพื่่�อผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากความร้้อนเหลืือใช้้ระหว่่าง
กระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ในช่่วงของการผลิิตปููนเม็็ด นวััตกรรมนี้้�
ลดความต้้องการใช้้ ไฟฟ้้าจากโครงข่่ายไฟฟ้้าและยัังลดปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยจากโรงงานปููนซีีเมนต์์ ในหลายประเทศ
อีีกด้้วย อาทิิ ในปีีที่่�สองของการดำำ�เนิินกิิจการ คาดว่่าจะมีีการใช้้
พลัังงานเชื้้�อเพลิิงทดแทนในประเทศกััมพููชามากกว่่าร้้อยละ 15.2
ในปีี 2564

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนั้้�นบริิษััทฯ ยัังได้้นำำ�ความร้้อน
เหลืือใช้้กลัับมาใช้้ ใหม่่ (Waste Heat
Recovery) เพื่่�อผลิิตกระแสไฟฟ้้าจาก
ความร้้อนเหลืือใช้้ระหว่่างกระบวนการ
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ ในช่่วงของการผลิิต
ปููนเม็็ด นวััตกรรมนี้้�ลดความต้้องการ
ใช้้ ไฟฟ้้าจากโครงข่่ายไฟฟ้้าและยัังลด
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยจาก
โรงงานปููนซีีเมนต์์ ในหลายประเทศ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ยัังดำำ�เนิินกลยุุทธ์์
การจััดหาวััตถุุดิบิ สำำ�คัญ
ั อื่่�นๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ หินิ ปููน หิินดิินดาน
ดิินเหนีียว ยิิปซััม กากทองแดง กระดาษคราฟท์์ ถุุงจััมโบ้้ และ
ถุุงพลาสติิก WPP โดยร้้อยละ 61.43 ของวััตถุุดิิบทั้้�งหมดเป็็น
การซื้้�อในประเทศและส่่วนที่่�เหลืือนำำ�เข้้ามาจากต่่างประเทศ
ซึ่่�งบริิษััทฯ ไม่่ได้้พึ่่�งพิิงผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใดรายหนึ่่�ง ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
ไม่่มีีความเสี่่�ยงทางด้้านการจััดหาวััตถุุดิิบและเชื้้�อเพลิิง
ในปีี 2564 มีีการริิเริ่่�มดำำ�เนิินโครงการ “การจััดซื้้�อจััดจ้้างอย่่าง
ชาญฉลาด” ผลัักดัันให้้เกิิด “การวางแผนงบประมาณอย่่าง
ชาญฉลาด” และ “การใช้้จ่่ายอย่่างชาญฉลาด” ในทุุกประเทศ
ภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ อาทิิ ในประเทศเวีียดนาม ซึ่่�งแนวทางดัังกล่่าว
ช่่วยสร้้างกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนหัักดอกเบี้้�ย ภาษีี ค่า่ เสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA) ได้้กว่่า 1 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ถึึงแม้้ว่่า
จะมีีการเคลื่่�อนไหวของราคาที่่�ไม่่พึึงประสงค์์เพิ่่�มสููงขึ้้�นกว่่า
6.25 ล้้านเหรีียญสหรััฐก็็ตาม
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บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด ลดผลกระทบจากการ
เพิ่่�มขึ้้�นของค่่าระวางเรืือที่่�สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 โดยอาศััยกลไกป้้องกัันความเสี่่�ยงค่่าระวางเรืือ
สำำ�หรัับการขนส่่งสิินค้้า 12 เที่่�ยวในปีี 2564 นอกจากนั้้�น ยัังมีี
การปรัับปรุุงตลอดทั่่�วทั้้�งห่่วงโซ่่อุปุ ทานในประเทศอีีกหลายครั้้�ง
โดยยัังคงเน้้นความปลอดภััยในการขนส่่งทางรถยนต์์เป็็นลำำ�ดัับแรก  
เมื่่�อกล่่าวถึึงภาพรวมของการจััดซื้้�อจััดหาและการผลิิต กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ได้้ยึึดหลัักการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเป็็นสำำ�คััญ ประเด็็นที่่�มุ่่�งเน้้นได้้แก่่
การใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรต่่างๆ อย่่างมีีจิิตสำำ�นึึกเพื่่�อประโยชน์์
สููงสุุด โดยมุ่่�งไปที่่�การลดการสููญเสีียจากการใช้้พลัังงาน การลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและการปกป้้องรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้
เกิิดความสััมพัันธ์์และผลตอบรัับที่่�ดีีจากชุุมชนรอบข้้าง ซึ่่�งจะช่่วย
สนัับสนุุนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านการจััดซื้้�อจััดหาและ
การผลิิตได้้ ในที่่�สุุด
4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
บริิษััทฯ ไม่่มีีงานค้้างที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ยึึดหลัักการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนเป็็นสำำ�คััญ ประเด็็นที่่�มุ่่�งเน้้นได้้แก่่
การใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรต่่างๆ
อย่่างมีีจิิตสำำ�นึึกเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด
โดยมุ่่�งไปที่่�การลดการสููญเสีียจากการ
ใช้้พลัังงาน การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกและการปกป้้องรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อให้้เกิิดความสััมพัันธ์์และผลตอบรัับ
ที่่�ดีีจากชุุมชนรอบข้้าง

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และทราย
บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด
อิินทรีีคอนกรีีต และอิินทรีีอะกรีีเกต ถืือเป็็นธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ของ
อุุตสาหกรรมและได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม
ทั่่�วประเทศไทย ทั้้�งสองหน่่วยธุุรกิิจเป็็นเสาหลัักของธุุรกิิจ
ปููนซีีเมนต์์ภายใต้้ บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด และสอดคล้้อง
กัับรููปแบบธุุรกิิจแบบบููรณาการในแนวตั้้�งขององค์์กร

อิินทรีีคอนกรีีต และอิินทรีีอะกรีีเกต
ถืือเป็็นธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ของอุุตสาหกรรม
และได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้า
ทุุกกลุ่่�มทั่่�วประเทศไทย
อิินทรีีคอนกรีีต
อิินทรีีคอนกรีีต ถืือเป็็นหนึ่่�งในผู้้�ผลิิตคอนกรีีตผสมเสร็็จชั้้�นนำำ�ของ
ประเทศไทย โดยมุ่่�งมั่่�นพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าและการบริิการที่่�ดีี
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าได้้มีีการส่่งมอบคุุณค่่าที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่
ลููกค้้าของเรา
บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด พร้้อมด้้วยความสามารถด้้าน
เทคนิิคโซลููชัันขั้้�นสููง และยัังคงสร้้างความแตกต่่างให้้แก่่ตลาด
ด้้วยการมอบคุุณค่่าจากสิินค้้าและบริิการที่่�แข็็งแกร่่ง ตั้้�งแต่่การ
เลืือกสรรแหล่่งวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพการวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�
ตอบสนองความต้้องการหลากหลายรููปแบบ งานบริิการที่่�มั่่�นใจได้้
ในความรวดเร็็วตรงต่่อเวลา การให้้คำำ�ปรึึกษาในงานคอนกรีีต และ
การตรวจสอบควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดอย่่าง
เคร่่งครััด

1.	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
ด้้วยความหลากหลายในแต่่ละงานของโครงการ ทำำ�ให้้เกิิด
ความต้้องการผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณสมบััติิแตกต่่างกััน อิินทรีีคอนกรีีต
จึึงวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อตอบสนองทุุกความต้้องการ
เหล่่านั้้�น ตั้้�งแต่่คอนกรีีตสำำ�หรัับงานก่่อสร้้างทั่่�วไปจนถึึงคอนกรีีต
ที่่�ต้้องการคุุณสมบััติพิ
ิ เิ ศษชนิิดต่่างๆ และบริิการโซลููชันั ที่่�ครอบคลุุม
งานคอนกรีีตทุุกงาน เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
อิินทรีีคอนกรีีต คืือ ผู้้�ให้้บริิการด้้านงานคอนกรีีตที่่�เชื่่�อถืือได้้
สำำ�หรัับงานก่่อสร้้าง และมีีการพััฒนาความสามารถภายในองค์์กร
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อการบริิการที่่�ก้้าวหน้้าทางเทคนิิคมากที่่�สุุด
และตอบสนองความต้้องการของตลาดด้้วยผลลััพธ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด
ปััจจุุบันั อิินทรีีคอนกรีีตได้้ทำ�ำ งานอย่่างใกล้้ชิดิ กัับผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างถนน
หลายราย ด้้วยการบริิการคอนกรีีตแห้้งมาก (Low Slump Concrete)
ที่่�ให้้กำำ�ลัังอััดสููง สำำ�หรัับเครื่่�องปููผิิวทางแบบสลิิปฟอร์์ม นอกจากนี้้� 
อิินทรีีคอนกรีีตยัังคงพััฒนาความเชี่่�ยวชาญด้้านผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีต
สำำ�เร็็จรููป (CPM) ที่่�กำำ�ลังั เติิบโตอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การออกแบบส่่วนผสมคอนกรีีตประเภทต่่างๆ และการให้้บริิการ
หน่่วยผลิิต On-site
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การประกอบธุรกิจ

2. การตลาดและการแข่่งขััน
การส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้าอย่่างเกิินความคาดหมายถืือเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญ
ของกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ และความสำำ�เร็็จของอิินทรีีคอนกรีีต
อิินทรีีคอนกรีีตส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และการบริิการทั่่�วประเทศ ด้้วย
หน่่วยผลิิตอิินทรีีคอนกรีีต หน่่วยผลิิตแบบเคลื่่�อนที่่� และหน่่วยผลิิต
อิินทรีีคอนกรีีตแฟรนไชส์์ บริิษัทั ฯ จึึงสามารถให้้บริิการได้้ ในทุุก
ภาคส่่วน ตั้้�งแต่่ร้้านค้้าปลีีกขนาดเล็็กไปจนถึึงโครงสร้้างก่่อสร้้าง
พื้้�นฐานขนาดใหญ่่ และภาคส่่วนอื่่�นๆ อาทิิ การผลิิตชิ้้�นส่่วนคอนกรีีต
สิ่่�งปลููกสร้้างเชิิงพาณิิชย์์ โรงงานอุุตสาหกรรม และที่่�อยู่่�อาศััย  

การส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีี
คุุณภาพ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าอย่่างเกิินความคาดหมาย
ถืือเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คัญ
ั ของกลยุุทธ์์ทาง
ธุุรกิิจและความสำำ�เร็็จของอิินทรีีคอนกรีีต
อิินทรีีคอนกรีีตมีีช่่องทางการจำำ�หน่่ายหลากหลาย ทั้้�งการขายผ่่าน
ตััวแทนจำำ�หน่่ายทั่่�วประเทศ การขายผ่่านช่่องทางออนไลน์์ต่่างๆ
ตลอดจนการเป็็นพัันธมิิตรคู่่�ค้้ากัับผู้้�รัับเหมารายกลางถึึงรายใหญ่่
ระดัับประเทศ
ในภาวะการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงของธุุรกิิจคอนกรีีต อิินทรีีคอนกรีีตจึึง
ได้้นำ�ำ เสนอโซลููชันั ทางเทคนิิคขั้้�นสููงแก่่ลูกู ค้้า เพื่่�อสร้้างความแตกต่่าง
ในตลาดรวมถึึงข้้อเสนอด้้านมููลค่่าที่่�แข็็งแกร่่ง
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จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ยัังคงส่่ง
ผลกระทบอย่่างหนัักต่่อภาคการก่่อสร้้างตลอดปีี 2564 ผลกระทบ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาจากการประกาศปิิดพื้้�นที่่�โครงการก่่อสร้้างหลายแห่่งใน
ช่่วงเดืือนกรกฎาคมถึึงเดืือนสิิงหาคม จึึงทำำ�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นของ
นัักลงทุุนลดลง โครงการก่่อสร้้างพื้้�นฐานขนาดใหญ่่ อาทิิ
รถไฟความเร็็วสููง รถไฟทางคู่่� และมอเตอร์์เวย์์ ยัังคงขัับเคลื่่�อน
ความต้้องการของอุุตสาหกรรมการก่่อสร้้างอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� คอนกรีีตผสมเสร็็จประเภทซ่่อมแซม และต่่อเติิม
สำำ�หรัับลููกค้้ารายย่่อย ยัังคงขยายตััวอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีีจากการซื้้�อ
สิินค้้าผ่่านร้้านค้้าวััสดุุก่่อสร้้างสมััยใหม่่ และช่่องทางการจััด
จำำ�หน่่ายระบบออนไลน์์ และบริิการอย่่างครบวงจร
ในปีี 2565 คาดว่่าจะมีีการเติิบโตและการพััฒนาการที่่�ก้้าวหน้้า
อย่่างต่่อเนื่่�อง อัันเกิิดจากโครงการก่่อสร้้างพื้้�นฐานขนาดใหญ่่
และการฟื้้�นตััวของภาคส่่วนอื่่�นๆ ตลอดจนความก้้าวหน้้าของการ
พััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic
Corridors หรืือ EEC) ที่่�จะเพิ่่�มอุุปสงค์์ตามผลตอบแทนจาก
ความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุน
3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ในฐานะที่่�เป็็นหน่่วยธุุรกิิจแบบบููรณาการของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวง อิินทรีีคอนกรีีตจึึงเลืือกใช้้วััตถุุดิิบประเภทปููนซีีเมนต์์
หิิน และทรายที่่�มีีคุุณภาพดีี โดยผ่่านการจััดซื้้�อจากส่่วนกลางของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบริิษััทฯ จะมีีต้้นทุุน และคุุณภาพของ
วััตถุุดิิบที่่�ดีีที่่�สุุด

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

อิินทรีีอะกรีีเกต
1.	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
อิินทรีีอะกรีีเกตผลิิตวััสดุุก่่อสร้้างประสิิทธิิภาพสููง ทั้้�งหิิน และทราย
โดยส่่งมอบวััสดุุก่่อสร้้างสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมก่่อสร้้างทุุกประเภท
ทั้้�งโครงการขนาดเล็็ก โครงการที่่�พัักอาศััย โรงงานอุุตสาหกรรม
อาคารเพื่่�อการพาณิิชย์์ และโครงสร้้างสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
ความมุ่่�งมั่่�นของอิินทรีีอะกรีีเกตในการผลิิตสิินค้้าคุุณภาพสููง
เพื่่�อสามารถตอบสนองความต้้องการใช้้งานจากโครงการ
ที่่�หลากหลาย และต้้องการวััสดุุคุุณภาพสููง และผลิิตภััณฑ์์นี้้�
สามารถเพิ่่�มศัักยภาพสููงสุุดให้้ส่่วนผสมคอนกรีีต สำำ�หรัับงาน
คอนกรีีตผสมเสร็็จ ทั้้�งการใช้้งานภายในและภายนอกและงาน
ชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป
2. การตลาดและการแข่่งขััน
ถึึงแม้้ว่่าการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 จะส่่งผลกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจเป็็นระยะเวลานาน ซึ่่�งมีีผลต่่ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้างและ
วััสดุุก่่อสร้้าง แต่่อิินทรีีอะกรีีเกตได้้ปรัับตััวอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อรัักษา
ประสิิทธิิภาพ พร้้อมทั้้�งมุ่่�งมั่่�นอย่่างเต็็มที่่�ในการรัักษาตำำ�แหน่่ง
ทางธุุรกิิจที่่�ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าคุุณภาพสููง และการบริิการที่่�เป็็น
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อธุุรกิิจของลููกค้้าเป้้าหมาย
ในขณะที่่�ธุุรกิิจอะกรีีเกตมีีการแข่่งขัันสููง ประกอบกัับกำำ�ลัังการผลิิต
ของอุุตสาหกรรมยัังมีีมากกว่่าความต้้องการของตลาดและจะยัังคง
ต่่อเนื่่�องไปอีีกระยะหนึ่่�ง ตราสิินค้้าอิินทรีีซึ่่�งมีีทั้้�งความน่่าเชื่่�อถืือ
และการวางตำำ�แหน่่งทางการตลาดที่่�เป็็นหนึ่่�งเดีียว ยัังส่่งผลให้้
ประสบความสำำ�เร็็จในช่่องทางการขายตรงไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจ
คอนกรีีตผสมเสร็็จ ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููปและธุุรกิิจ
งานก่่อสร้้างทาง นอกจากนี้้� อิินทรีีอะกรีีเกตยัังขยายการเติิบโตไปสู่่�
ลููกค้้าภายนอกอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�งพััฒนาการให้้บริิการทาง
เทคนิิคสำำ�หรัับลููกค้้า

3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
อิินทรีีอะกรีีเกตดำำ�เนิินธรุุกิิจจากสี่่�แหล่่งประกอบด้้วย เหมืืองหิินปููน
ที่่�จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี และบ่่อทรายที่่�จัังหวััดอยุุธยา จัังหวััดอ่่างทอง
และ จัังหวััดราชบุุรีี นอกจากนี้้� มีีแหล่่งปริิมาณหิินสำำ�รองที่่�เหมืือง
จัังหวััดสระบุุรีแี ละจัังหวััดชลบุุรีสำี �ำ หรัับการขยายธุุรกิิจในอนาคต
ปััจจุุบัันเหมืืองหิินปููนจัังหวััดสุุพรรณบุุรีี ผลิิตได้้มากกว่่า 4 ล้้านตััน
ต่่อปีี ซึ่่�งเป็็นหิินก่่อสร้้างที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง รวมทั้้�งหิินคลุุกและ
หิินฝุ่่�น ส่่วนแหล่่งทรายสามแหล่่ง สามารถผลิิตทรายคุุณภาพสููง
สำำ�หรัับงานคอนกรีีต โดยมีีปริิมาณการผลิิตมากกว่่า 0.5 ล้้านตััน
ต่่อปีี
4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
บริิษััทฯ ไม่่มีีงานค้้างที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
*ทุุกผลิิตภััณฑ์์ บริิษััทฯ ไม่่มีีงานค้้างที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
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กลุ่่�มธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง

ข้้อมููลสำำ�คััญ

กลุ่่�มธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้างประกอบไปด้้วยสามหน่่วยธุุรกิิจ ได้้แก่่
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์สำำ�เร็็จรููป ผลิิตภััณฑ์์
คอนกรีีตมวลเบา และผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งทดแทนไม้้ ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจ
ที่่�ตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์จากการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ และพััฒนานวััตกรรมการก่่อสร้้างใหม่่ๆ ให้้แก่่ลููกค้้า
และอุุตสาหกรรมในรููปแบบของผลิิตภััณฑ์์และบริิการต่่างๆ ที่่�ใช้้
ในการสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย อาคารทั้้�งขนาดเล็็กและขนาดใหญ่่ โดย
มุ่่�งเน้้นการส่่งมอบคุุณค่่าและประโยชน์์ ให้้แก่่ลููกค้้าปลายทางเป็็น
หลััก อาทิิ ความสะดวกสบายและความปลอดภััยในการทำำ�งาน
การลดขั้้�นตอนและการพึ่่�งพาแรงงานในการก่่อสร้้าง การประหยััด
ต้้นทุุนและเวลา และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น

กำำ�ลัังการผลิิตและผลิิตภััณฑ์์หลััก
■ ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ส�ำเร็จรูป 750,000 ตันต่อปี
■ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา 7,200,000 ตารางเมตรต่อปี
■ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ ในประเทศ 135,000 ตันต่อปี
■ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ต่างประเทศ 36,000 ตันต่อปี
ตราสิินค้้า
■ ผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ส�ำเร็จรูปภายใต้ตราสินค้า “อินทรีมอร์ตาร์”

กลุ่่�มธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้างตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มและต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์จาก
การผลิิตปููนซีีเมนต์์ และพััฒนานวััตกรรม
การก่่อสร้้างใหม่่ๆ ให้้แก่่ลููกค้้าและ
อุุตสาหกรรมในรููปแบบของผลิิตภััณฑ์์
และบริิการต่่างๆ ที่่�ใช้้ ในการสร้้าง
ที่่�อยู่่�อาศััย อาคารทั้้�งขนาดเล็็ก
และขนาดใหญ่่
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■ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาภายใต้ตราสินค้า
“อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก”
■ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ภายใต้ตราสินค้า “คอนวูด”
จุุดเด่่นที่่�สำำ�คััญ
■ เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศ
■ มีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในกลุ่มงานโครงการ
ธุุรกิิจค้้าส่่ง และธุุรกิิจค้้าปลีีกวััสดุุก่่อสร้้าง
■ ให้ความส�ำคัญในการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมในการผลิต
และนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ๆ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคได้้อย่่างสููงสุุด

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

■ มีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่มีศักยภาพเพื่อช่วยในการกระจาย
สิินค้้าเข้้าสู่่�ตลาด และผู้้�บริิโภคทั่่�วประเทศ
■ ให้ความส�ำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการก�ำหนด
วิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ธุุรกิิจ และการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ และเกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกภาคส่่วน
นโยบายหลัักในการดำำ�เนิินงาน
■ มุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำตลาดในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างระดับ
ภููมิิภาค รวมถึึงการขยายธุุรกิิจเข้้าสู่่�ตลาดใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพ
ทั้้�งในและต่่างประเทศ และเพิ่่�มความหลากหลายของสิินค้้า
เพื่่�อสร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
■ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มของผลิิตภััณฑ์์และการบริิการครบวงจร
(Value-Added Products and Services) เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคในทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย
■ ยึดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่มองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centric) ด้้วยการสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้า
ในทุุกๆ ด้้าน
■ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�ำงาน กระบวนการผลิต
และกระบวนการส่่งมอบคุุณค่่าให้้กับั ลููกค้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
■ มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุุมชน การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของโรงงาน ดำำ�เนิินการ
ตามระบบมาตรฐาน และเน้้นย้ำำ��หลัักการทำำ�งานให้้สอดคล้้อง
กฎระเบีียบข้้อบัังคัับ และกฎหมายต่่างๆ อย่่างเคร่่งครััด

1.	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
อิินทรีีมอร์์ตาร์์ ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์สำ�ำ เร็็จรููป (มอร์์ตาร์์)
ในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง โดยผลิิตภััณฑ์์อิินทรีีมอร์์ตาร์์
ได้้ผ่่านการวิิจััยและพััฒนาจนได้้เป็็นปููนซีีเมนต์์สำำ�เร็็จรููปที่่�มีี
คุุณภาพสููง ซึ่่�งแบ่่งผลิิตภััณฑ์์ออกเป็็นกลุ่่�มสิินค้้าต่่างๆ ตามประเภท
การใช้้งาน อาทิิ กลุ่่�มสิินค้้าสำำ�หรัับงานฉาบ งานก่่อ งานเท
ปรัับระดัับ งานปููกระเบื้้�อง งานคอนกรีีต งานซ่่อมแซมโครงสร้้าง
และงานก่่อสร้้างอื่่�นๆ โดยมุ่่�งเน้้นการเจาะตลาดที่่�อยู่่�อาศััยทั้้�ง
แนวสููงและแนวราบ โครงการเชิิงพาณิิชย์์ต่่างๆ ทั่่�วประเทศ
อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาคุุณภาพสิินค้้า
ให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�ได้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนาสิินค้้าในกลุ่่�มสิินค้้า
ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม อาทิิ แผ่่นผนัังคอนกรีีตมวลเบาเสริิมเหล็็กและ
เสาเอ็็น คานทัับหลัังสำำ�เร็็จรููป รวมถึึงการให้้บริิการคำำ�แนะนำำ�
ในการออกแบบและติิดตั้้�งสิินค้้าร่่วมกัับทีีมงานลููกค้้า เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าสิินค้้าจากอิินทรีี ซุปุ เปอร์์บล๊๊อก สามารถตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม ทั้้�งในเรื่่�องของรููปแบบความสวยงาม
ความสะดวกรวดเร็็วในการติิดตั้้�ง ลดการใช้้แรงงานในการก่่อสร้้าง
รวมถึึงการออกแบบแผ่่นผนัังตามขนาดการใช้้งานจริิง เพื่่�อลด
การเกิิดขยะและฝุ่่�นมลพิิษในบริิเวณโครงการก่่อสร้้าง โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งผลิิตภััณฑ์์ผนัังคอนกรีีตมวลเบาเสริิมเหล็็ก (Wall Panel)
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สำำ�หรัับอาคารคอนโดมิิเนีียมแบบห้้อง Duplex ที่่�มีีสองชั้้�น
เป็็นห้้องที่่�มีีพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งแบบฝ้้าเพดานสููง (Double Space)
รวมถึึงกลุ่่�มอาคารโรงพยาบาลและโรงแรม เป็็นต้้น

เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสิินค้้าจากอิินทรีี
ซุุปเปอร์์บล๊๊อก สามารถตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม
ทั้้�งในเรื่่�องของรููปแบบความสวยงาม
ความสะดวกรวดเร็็วในการติิดตั้้�ง
ลดการใช้้แรงงานในการก่่อสร้้าง รวมถึึง
การออกแบบแผ่่นผนัังตามขนาด
การใช้้งานจริิง เพื่่�อลดการเกิิดขยะและ
ฝุ่่�นมลพิิษในบริิเวณโครงการก่่อสร้้าง
คอนวููด เป็็นผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งทดแทนไม้้ที่่�ได้้รัับความเชื่่�อถืือและ
การยอมรัับจากผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ สถาปนิิก ผู้้�รัับเหมา และ
ผู้้�บริิโภคมายาวนานกว่่า 16 ปีี ไม่่ว่่าจะเป็็นในเรื่่�องคุุณภาพ
ความสวยงาม ความคงทน และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้คอนวููดเป็็นที่่�นิิยมของผู้้�ใช้้งานทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย
อย่่างต่่อเนื่่�องจากอดีีตจนปััจจุุบััน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นคอนวููดยัังเป็็น
ที่่�ยอมรัับในกลุ่่�มนัักออกแบบและสถาปนิิกในประเทศอิินโดนีีเซีีย
ว่่ามีีความสวยงามดุุจไม้้ธรรมชาติิ และเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันดีีว่่าคอนวููด
เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทชั้้�นนำำ�ด้้านการบริิการครบวงจร และนวััตกรรม
ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งทดแทนไม้้คอนวููด ประกอบไปด้้วยห้้าหมวด
สิินค้้าหลััก อาทิิ หมวดตกแต่่งพื้้�น หมวดตกแต่่งผนััง หมวดตกแต่่ง
ฝ้้าและชายคา หมวดตกแต่่งอเนกประสงค์์ และหมวดสีีสููตรน้ำำ�� 
ในปีี 2564 บริิษััท คอนวููด จำำ�กััด ได้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ ให้้มีีความหลากหลายตอบโจทย์์การใช้้งานของ
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ผู้้�บริิโภคมากยิ่่�งขึ้้�น ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น บริิษััทฯ ยัังได้้พััฒนาช่่องทาง
การจััดจำำ�หน่่ายให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าที่่�หลายหลากและครอบคลุุม
มากขึ้้�นอีีกด้้วยเช่่นกััน ในขณะที่่�คอนวููดในประเทศอิินโดนีีเซีีย
เน้้นไปที่่�การนำำ�เสนอบริิการที่่�ครบวงจร เพื่่�อให้้เกิิดการเติิบโต
ของธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนในอนาคต
2. การตลาดและการแข่่งขััน
2.1	ภาพรวมอุุตสาหกรรม
ในปีี 2564 การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ยัังคงเป็็นปััญหา
ใหญ่่ของประเทศต่่อเนื่่�องจากปีี 2563 ประกอบกัับวิิกฤตเศรษฐกิิจ
ของโลกและประเทศไทยที่่�ยัังไม่่ฟื้้�นตััว อีีกทั้้�งภาคการก่่อสร้้างและ
ภาพรวมของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ภายในประเทศทั้้�งจากภาครััฐ
และภาคเอกชนยัังคงมีีการชะลอตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ตลาด
วััสดุุก่่อสร้้างในประเทศหดตััวเพิ่่�มมากขึ้้�นจากปีี 2563 โดยมีี
สามปััจจััยหลัักจาก 1. การก่่อสร้้างภาคเอกชนหดตััวจากกำำ�ลัังซื้้�อ
ชะลอตััวและหนี้้�ครััวเรืือนที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นตามสภาวะเศรษฐกิิจ
2. ผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ชะลอการเปิิดโครงการใหม่่โดยหัันไป
เน้้นการระบายสต๊๊อกเพื่่�อรัักษาสภาพคล่่องและกระแสเงิินสด และ
3. ปริิมาณการส่่งออกวััสดุุก่่อสร้้างไปยัังประเทศเพื่่�อนบ้้านมีีการ
ชะลอตััวจากสภาวะของตลาดในประเทศนั้้�นๆ ซึ่่�งคาดการณ์์ว่่า
ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ ในประเทศไทยจะมีีแนวโน้้มการฟื้้�นตััวช้้า
และใช้้เวลาอย่่างน้้อยสามถึึงห้้าปีีในการกลัับมาสู่่�สภาวะปกติิ
ส่่งผลให้้การแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมจะทวีีความรุุนแรงเพิ่่�มมากขึ้้�น
ในอนาคต
2.2 กลยุุทธ์์การแข่่งขััน
■ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และการบริการครบ
วงจร โดยเฉพาะผลิิตภััณฑ์์ ในกลุ่่�มกาวซีีเมนต์์และเคมีีภััณฑ์์
ก่่อสร้้าง (Specialty Mortar) ผลิิตภััณฑ์์ ในกลุ่่�มแผ่่นผนััง
คอนกรีีตมวลเบาชนิิดเสริิมเหล็็กและเสาเอ็็น คานทัับหลััง
สำำ�เร็็จรููป รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ ในกลุ่่�มตกแต่่งทดแทนไม้้เพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�ต้้องการความสะดวก
และรวดเร็็วในการใช้้งานมากขึ้้�น รวมทั้้�งลดการใช้้แรงงาน
ในการก่่อสร้้างให้้น้้อยลง

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

■ เพิ่มผลิตภัณฑ์ ให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้บริโภค
อาทิิ การเพิ่่�มจำำ�นวนเฉดสีีสำ�ำ หรัับผลิิตภััณฑ์์ คอนวููด คััลเลอร์์
การนำำ�เสนอไม้้อเนกประสงค์์ขนาดใหญ่่ (Giant Board)
การเพิ่่�มสิินค้้าใหม่่ภายใต้้ตราสิินค้้า คอนวููด บีียอนด์์ เป็็นต้้น
■ สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และรูปแบบการก่อสร้างใหม่ๆ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเพิ่่�มมากขึ้้�น ช่่วยลดขั้้�นตอน
การทำำ�งาน และลดการพึ่่�งพาแรงงาน
■ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ และ
การลดต้้นทุุนต่่างๆ เพื่่�อให้้เกิิดความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
เพิ่่�มมากขึ้้�น
■ พัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทั้งในกลุ่มงานโครงการ
ธุุรกิิจค้้าส่่ง และธุุรกิิจค้้าปลีีกให้้มีีศัักยภาพในการผลัักดััน
สิินค้้าสู่่�ตลาดเพิ่่�มมากขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังสรรหาตััวแทนจำำ�หน่่าย
ที่่�มีีศัักยภาพเพิ่่�มเติิมให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศไทย
และต่่างประเทศ
■ ยกระดับการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ให้มากขึ้น
และเพิ่่�มช่่องทางการขายผ่่านออนไลน์์แพลตฟอร์์มที่่�
หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น
■ ปรับปรุงกลยุทธ์ ในการเจาะตลาด (Go-To-Market Strategy)
ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ และขยายการเติิบโตในแนวตั้้�งให้้มากขึ้้�น
2.3 กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
■ ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นช่างหรือเจ้าของบ้าน ที่ต้องการซื้อ
ผลิิตภััณฑ์์ ไปใช้้ ในการก่่อสร้้าง ตกแต่่ง และซ่่อมแซม
ที่่�อยู่่�อาศััยและสิ่่�งปลููกสร้้าง

■ ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อไปจ�ำหน่าย
ให้้กัับลููกค้้ารายย่่อยอีีกทอดหนึ่่�ง
2.4 การจััดจำำ�หน่่าย
■ บริษัทฯ มีตัวแทนจ�ำหน่ายครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศทั้งที่เป็น
ตััวแทนจำำ�หน่่ายในการขายงานโครงการ ร้้านค้้าขายส่่งและ
ร้้านค้้าขายปลีีก นอกจากนั้้�นบริิษััทฯ ยัังมีีการสนัับสนุุน
ตััวแทนจำำ�หน่่ายในการผลัักดัันสิินค้้าเข้้าสู่่�ตลาดผ่่านกิิจกรรม
ส่่งเสริิมการขายและการตลาดต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งใน
รููปแบบออนไลน์์และออฟไลน์์
■ การสนับสนุนทีมขายในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือตัวแทนจ�ำหน่าย
ในการขายงานโครงการและขยายฐานร้้านค้้าช่่วงใหม่่ๆ ให้้กัับ
ตััวแทนจำำ�หน่่ายในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งการเปิิดร้้านตััวแทนจำำ�หน่่าย
ในพื้้�นที่่�ที่่�ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายของบริิษััทฯ ยัังครอบคลุุมไป
ไม่่ถึึง

■ ลูกค้าเจ้าของโครงการ สถาปนิก และผู้รับเหมาต่างๆ
ที่่�ต้้องการซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ ไปใช้้ ในการก่่อสร้้าง ตกแต่่ง และ
ซ่่อมแซมที่่�อยู่่�อาศััยและสิ่่�งปลููกสร้้าง
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■ สัดส่วนการขายของแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้ 
อิินทรีีมอร์์ตาร์์ จำำ�หน่่ายภายในประเทศร้้อยละ 99.5
จำำ�หน่่ายในต่่างประเทศร้้อยละ 0.5
อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก จำำ�หน่่ายภายในประเทศร้้อยละ 99.5
จำำ�หน่่ายในต่่างประเทศร้้อยละ 0.5
คอนวููด จำำ�หน่่ายภายในประเทศร้้อยละ 70
จำำ�หน่่ายในต่่างประเทศร้้อยละ 30
■ การสื่อสารการตลาดและส่งเสริมตราสินค้าผ่านช่องทาง
การจััดจำำ�หน่่ายในกลุ่่�มร้้านค้้าขายปลีีกดั้้�งเดิิมและร้้านค้้าปลีีก
สมััยใหม่่ รวมทั้้�งสื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ อาทิิ เฟซบุ๊๊�ก
ไลน์์ออฟฟิิเชีียลแอ็็กเคานต์์ และยููทููบ เป็็นต้้น ที่่�เป็็นที่่�นิิยม
ของกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ของตััวผลิิตภััณฑ์์
ในตลาดเพิ่่�มมากขึ้้�น
3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
โรงงานอิินทรีีมอร์์ตาร์์เป็็นผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์สำำ�เร็็จรููป อาทิิ ปููนก่่อ
ปููนฉาบ ปููนเทปรัับระดัับ คอนกรีีตแห้้ง กาวซีีเมนต์์ติิดกระเบื้้�อง
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�หลากหลาย
มีีกระบวนการผลิิตที่่�ทัันสมััยด้้วยระบบการผลิิตแบบอััตโนมััติิ
(Automatic Batching) ช่่วยให้้การผลิิตมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดและ
มั่่�นใจได้้ ในคุุณภาพที่่�สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ครอบคลุุมความต้้องการ
ที่่�เฉพาะเจาะจงและตอบสนองความต้้องการด้้านเทคนิิคมากยิ่่�งขึ้้�น
เราจึึงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�ม Specialty Mortar อาทิิ ปูนู ฉาบ
แต่่งผิิวบางพิิเศษ (Skim Coat) ปููนขััดมัันผิิวแกร่่ง (Floor Hardener)
ปููนนอนชริ้้ง� ค์์เกร้้าต์์ (Non-shrink grout) ปููนซีีเมนต์์กันั ซึึม รวมถึึง
ผลิิตภััณฑ์์ประเภทของเหลว อาทิิ น้ำำ��ยาประสานคอนกรีีต และ
น้ำำ�� ยาทาแบบ ทุุกขั้้�นตอนดำำ�เนิินงานการผลิิตอยู่่�ภายใต้้ระบบมาตรฐาน
คุุณภาพ (ISO9001) ระบบบริิหารความปลอดภััย (ISO45001)
และสิ่่�งแวดล้้อม (ISO14001) โดยทุุกผลิิตภััณฑ์์จากอิินทรีีมอร์์ตาร์์
ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานอัันเป็็นที่่�ยอมรัับ
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ระบบการจััดหาวััตถุุดิิบ โรงงานอิินทรีีมอร์์ตาร์์ ใช้้แหล่่งวััตถุุดิิบหลััก
คืือ หิินปููน (Limestone) และปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ รวมถึึง
บรรจุุภััณฑ์์จากบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ทำำ�ให้้
มั่่�นใจได้้ว่่าวััตถุุดิิบและบรรจุุภััณฑ์์มีีคุุณภาพสููง นอกจากนี้้�เรายััง
จััดหาวััตถุุดิิบอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาคุุณสมบััติิและเพิ่่�ม
ชนิิดผลิิตภััณฑ์์ ให้้หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น อาทิิ สารผสมเพิ่่�มคุุณสมบััติิ
(Additive) จากผู้้�ผลิิตทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ
ด้้วยกระบวนการคััดเลืือกและจััดซื้้�ออย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าผลิิตภััณฑ์์อินิ ทรีีมอร์์ตาร์์จะมีีคุณ
ุ ภาพสููง สม่ำำ�� เสมอ และเชื่่�อถืือได้้
โดยสััดส่่วนการจััดหาวััตถุุดิิบเป็็นการจััดหาวััตถุุดิิบภายในประเทศ
ร้้อยละ 99.85 และเป็็นการจััดหาวััตถุุดิิบจากต่่างประเทศ
ร้้อยละ 0.15
โรงงานอิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก ผู้้�ผลิิตคอนกรีีตมวลเบาอบไอน้ำำ�� 
ในรููปแบบของบล็็อก แผ่่นผนัังสำำ�เร็็จรููป และคานทัับหลััง เพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�หลากหลาย มีีกระบวนการ
ผลิิตที่่�ทัันสมััยด้้วยระบบการผลิิตแบบอััตโนมััติิที่่�ควบคุุมการผลิิต
ด้้วยระบบ PLC (Programmable Logic Control) ช่่วยให้้การผลิิต
มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดและมั่่�นใจได้้ ในคุุณภาพที่่�สม่ำำ��เสมอ ภายใต้้
ระบบมาตรฐานคุุณภาพ (ISO9001:2015) และเพื่่�อให้้ครอบคลุุม
ความต้้องการที่่�เฉพาะเจาะจงและตอบสนองความต้้องการ
ด้้านเทคนิิคมากยิ่่�งขึ้้�น เราจึึงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มแผ่่นผนััง
สำำ�เร็็จรููปที่่�สามารถตััดขนาดได้้ตามที่่�ผู้้�บริิโภคต้้องการ และมีีขนาด
ที่่�หลากหลายโดยมีีความยาวสููงสุุดถึึงห้้าเมตร อีีกทั้้�งอิินทรีี
ซุุปเปอร์์บล๊๊อก ยัังได้้รัับการรัับรอง “ฉลากลดคาร์์บอน”
เลขที่่� CM.ISUB.I-2020.I.28.71 ที่่�สามารถลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากมููลนิิธิสิ ถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทยอีีกด้้วย

รายงานประจำ�ปี

โรงงานคอนวููดในประเทศไทยและ
ประเทศอิินโดนีีเซีีย ผลิิต “ผลิิตภััณฑ์์
สีีเขีียว” ที่่�ใช้้พลัังงานต่ำำ�� เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมและดีีต่่อสุุขภาพซึ่่�งได้้รัับ
การรัับรองมาตรฐานจากสถาบัันต่่างๆ
มากมายทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ
ระบบการจััดหาวััตถุุดิิบ โรงงานอิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก ใช้้แหล่่ง
วััตถุุดิิบหลััก คืือ ทรายจากบ่่อทรายของโรงงาน และปููนซีีเมนต์์
ปอร์์ตแลนด์์จากบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ทำำ�ให้้
มั่่�นใจได้้ว่่าวััตถุุดิิบมีีคุุณภาพสููง นอกจากนี้้�เรายัังจััดหาวััตถุุดิิบอื่่�นๆ
เพิ่่�มเติิม เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาคุุณสมบััติิและเพิ่่�มชนิิดผลิิตภััณฑ์์ ให้้
หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น เช่่น ปููนขาวและ Al paste (Foaming Agent)
จากผู้้�ผลิิตทั้้�งภายในและภายนอกประเทศด้้วยกระบวนการ
คััดเลืือกและจััดซื้้�ออย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผลิิตภััณฑ์์
อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อกจะมีีคุุณภาพสููง สม่ำำ��เสมอและเชื่่�อถืือได้้
โดยสััดส่่วนการจััดหาวััตถุุดิิบเป็็นการจััดหาวััตถุุดิิบภายในประเทศ
ร้้อยละ 99.90 และเป็็นการจััดหาวััตถุุดิิบจากต่่างประเทศ
ร้้อยละ 0.10

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

โรงงานคอนวููดในประเทศไทยและประเทศอิินโดนีีเซีีย ผลิิต
“ผลิิตภััณฑ์์สีเี ขีียว” ที่่�ใช้้พลัังงานต่ำำ��เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และดีีต่่อสุุขภาพซึ่่�งได้้รัับการรัับรองมาตรฐานจากสถาบัันต่่างๆ
มากมายทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ อาทิิ มาตรฐานสากล
ด้้านความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (ISO14001:2015) การรัับรอง
ระบบมาตรฐานคุุณภาพ (ISO9001:2015) การรัับรองระบบมาตรฐาน
การจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย (ISO45001:2018)
การรัับรองสิินค้้าที่่�ผลิิตในประเทศไทย การรัับรองจากสำำ�นัักงาน
มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม และการรัับรองวััสดุุก่่อสร้้าง
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากสาธารณรััฐสิิงคโปร์์ (Green Label
Singapore) นอกจากนั้้�น ยัังได้้รัับรางวััล Zero Accident “Silver
level” ระดัับประเทศเป็็นปีีที่่�สี่่�ติิดต่่อกัันจากสถาบัันส่่งเสริิม
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
(องค์์การมหาชน) เป็็นต้้น ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะผลิิต
และนำำ�เสนอสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสููงแก่่ผู้้�บริิโภคต่่อไป
ระบบการจััดหาวััตถุุดิิบของโรงงานคอนวููดมีีวััตถุุดิิบหลััก ได้้แก่่
เยื่่�อกระดาษ และปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ จากบริิษััท ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) รวมทั้้�งได้้มีีสารผสมเพื่่�อเพิ่่�ม
คุุณสมบััติิ (Additive) ซึ่่�งทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์คอนวููดมีีคุุณภาพสููง
มีีความสวยงาม และมีีความทนทานตอบโจทย์์การใช้้งานของ
ทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยสััดส่่วนการจััดหาวััตถุุดิิบเป็็นการจััดหา
วััตถุุดิิบภายในประเทศร้้อยละ 59 และเป็็นการจััดหาวััตถุุดิิบ
จากต่่างประเทศร้้อยละ 41
4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
บริิษััทฯ ไม่่มีีงานค้้างที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
*ทุุกผลิิตภััณฑ์์ บริิษััทฯ ไม่่มีีงานค้้างที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
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การประกอบธุรกิจ

ธุุรกิิจการค้้าและธุุรกิิจอื่่�น
ธุุรกิิจการค้้า
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
ในปีี  2564 เป็็นปีีที่่�ท้า้ ทายสำำ�หรัับ บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีเี มนต์์ เทรดดิ้้�ง
จำำ�กััดที่่�ต้้องการจะเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ
เนื่่�องจากวิิกฤตการณ์์โควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบไปทั่่�วโลก
ถึึงอย่่างไรก็็ตามบริิษััทฯ ยัังคงรัักษาการค้้าและส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปููนซีีเมนต์์และเชื้้�อเพลิิงแบบครบวงจรในภููมิิภาค
เอเชีียแปซิิฟิิก และภููมิิภาคอื่่�นๆ ตามความต้้องการของตลาด
เป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ คืือ ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสนัับสนุุนธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยการ
ขนส่่งวััตถุุดิิบตามความต้้องการของกลุ่่�มบริิษััทฯ อีีกทั้้�งยัังสร้้าง
พัันธมิิตรทางการค้้าทั้้�งฝั่่�งผู้้�ขายและผู้้�ซื้้�อ ปีี 2564 บริิษััทฯ
มีียอดขายเกืือบ 6.45 ล้้านตัันจากผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ เพื่่�อจััดส่่งสิินค้้า
ให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง และลููกค้้าภายนอก
1.	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการส่่งออกของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นอัันดัับแรก อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังมีีกลยุุทธ์์ที่่�จะ
สร้้างความสััมพัันธ์์แบบพัันธมิิตรในการซื้้�อขายระยะยาวกัับลููกค้้า
ที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ บริิษััทฯ ยัังคงดำำ�เนิินธุุรกิิจซึ่่�งครอบคลุุม
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับปููนซีีเมนต์์ เชื้้�อเพลิิง และกิิจกรรมการขนส่่ง
ทางทะเล รวมถึึงขยายฐานความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ผลิิต ผลิิตภััณฑ์์
พลอยได้้ อาทิิ ขี้้�โลหะ เถ้้าลอย และขี้้�โลหะทองแดง เพื่่�อส่่งมอบ
ให้้กัับลููกค้้าที่่�มีีเป้้าหมายในการใช้้ผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้เพื่่�อทดแทน
วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ ในกระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ และลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงสัังคม และธรรมาภิิบาล
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2. การตลาดและการแข่่งขััน
วิิกฤตการณ์์โควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปีี 2564 เป็็น
วิิกฤตการณ์์ที่่�สร้้างผลกระทบอย่่างรุุนแรงไปทั่่�วโลก
การค้้าระหว่่างประเทศมีีความท้้าทายมากขึ้้�น เนื่่�องจากค่่าขนส่่ง
สิินค้้าทางทะเลได้้ปรัับขึ้้�นสููงสุุดในรอบหลายปีี ส่่งผลกระทบต่่อ
ต้้นทุุนของลููกค้้าในการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบอย่่างมาก บริิษััทฯ ต้้อง
ดำำ�เนิินการอย่่างระมััดระวัังเพื่่�อลดการเกิิดข้้อพิิพาทกัับทุุกฝ่่าย
ที่่�ได้้ทำำ�สััญญาไว้้ โดยการเปลี่่�ยนปลายทางของสิินค้้าที่่�จััดส่่งตาม
ความจำำ�เป็็น
ด้้านการแข่่งขัันทางธุุรกิิจภายในช่่วงสองสามปีีที่่�ผ่่านมาลัักษณะ
ทางธุุรกิิจได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงโดยเฉพาะการเข้้ามาของคู่่�แข่่งที่่�
ไม่่มีีโรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ของตััวเอง และพร้้อมที่่�จะรัับความเสี่่�ยง
ทางการค้้าที่่�สููงกว่่าบริิษััทที่่�เป็็นผู้้�ผลิิต  
3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
รููปแบบการค้้าของบริิษััทฯ ด้้านการซื้้�อและการขายนั้้�น บริิษััทฯ
ได้้มีีการคััดสรรคู่่�ค้้าที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ ทั้้�งฝั่่�งผู้้�ผลิิตและฝั่่�งลููกค้้า
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กรอบนโยบายของกลุ่่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงอย่่างเคร่่งครััด  ในปััจจุุบัันบริิษััทฯ ทำำ�ธุุรกิิจ
กัับผู้้�ผลิิต 36 ราย จาก 13 ประเทศ และค้้าขายกัับลููกค้้า 32 ราย
จาก 13 ประเทศ และขยายเครืือข่่ายทางธุุรกิิจในลัักษณะที่่�ยั่่�งยืืน
ต่่อไป
4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
บริิษััทฯ ไม่่มีีงานค้้างที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจการจััดการของเสีีย
และบริิการภาคอุุตสาหกรรม
บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มุ่่�งมั่่�นในการเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และความยั่่�งยืืน เป็็นพัันธมิิตรที่่�ส่่งมอบความสบายใจโดยให้้
บริิการด้้านการจััดการของเสีียและการบริิการภาคอุุตสาหกรรม
อย่่างยั่่�งยืืนในหลากหลายภาคอุุตสาหกรรม เป้้าหมายของบริิษััทฯ
คืือ การได้้รัับความไว้้วางใจในการปกป้้องชื่่�อเสีียงและมีีส่่วนร่่วม
ในการพััฒนาแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้แก่่ลููกค้้า
ได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มีีบริิษััทย่่อยในประเทศไทย คืือ บริิษััท อิินทรีี
อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง
ในส่่วนตลาดต่่างประเทศ อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มีีบริิษััทย่่อยในภููมิิภาค
เอเชีียใต้้และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ อาทิิ ประเทศศรีีลัังกา
บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา (ไพรเวท) จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทใน
กลุ่่�มของบริิษัทั สยาม ซิิตี้้�  ซีเี มนต์์ (ลัังกา) จำำ�กัดั นอกจากนี้้�ยัังมีี
หน่่วยธุุรกิิจในประเทศเวีียดนาม ภายใต้้บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์
(เวีียดนาม) จำำ�กััด และประเทศกััมพููชา ภายใต้้การร่่วมค้้า
บริิษััท ชิิป มง อิินทรีี ซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น

เป้้าหมายของบริิษััทฯ คืือ การได้้รัับ
ความไว้้วางใจในการปกป้้องชื่่�อเสีียง
และมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาแนวทาง
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้แก่่
ลููกค้้าได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม

1.	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
อิินทรีี อีโี คไซเคิิล เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการจััดการของเสีียอย่่างยั่่�งยืืน
โดยสามารถนำำ�ของเสีียกลัับมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบทดแทนและพลัังงาน
ความร้้อนด้้วยกระบวนการเผาร่่วมในเตาปููนซีีเมนต์์ ในส่่วน
การบริิการภาคอุุตสาหกรรม มีีการดำำ�เนิินการทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ โดยเฉพาะงานบริิการทำำ�ความสะอาดสำำ�หรัับ
ภาคอุุตสาหกรรมที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะสำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจน้ำำ��มััน
และก๊๊าซธรรมชาติิ ปิิโตรเคมีี และโรงไฟฟ้้า
ในประเทศศรีีลังั กา เวีียดนามและกััมพููชา บริิษัทั ฯ ได้้นำ�ำ เสนอบริิการ
ภายใต้้ชื่่�อ อิินทรีี อีีโคไซเคิิล เช่่นเดีียวกัันกัับในประเทศไทย โดยให้้
บริิการหลัักในด้้านการจััดการของเสีียแก่่ภาคอุุตสาหกรรมทั้้�ง
ของเสีียอัันตรายและของเสีียที่่�ไม่่เป็็นของเสีียอัันตราย และบริิการ
อื่่�นๆ สำำ�หรัับภาคอุุตสาหกรรม ในประเทศศรีีลัังกา บริิษััท อิินทรีี
อีีโคไซเคิิล ลัังกา (ไพรเวท) จำำ�กััด ได้้ร่่วมกัับบริิษััทข้้ามชาติิชั้้�นนำำ�
ในการจััดตั้้�งศููนย์์จััดการและคััดแยกวััสดุุจากของเสีียเพื่่�อนำำ�กลัับ
มาใช้้ประโยชน์์ ใหม่่ (Resource Recovery Facility) แห่่งแรกของ
ประเทศ เพื่่�อให้้การใช้้ทรััพยากรเกิิดประโยชน์์สููงสุุดตามหลัักการ
ทางธุุรกิิจของการจััดการเศรษฐกิิจแบบหมุุนเวีียน ในส่่วน
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ประเทศเวีียดนาม บริิษััทฯ ให้้บริิการด้้าน
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การประกอบธุรกิจ

การจััดการของเสีียให้้กัับลููกค้้าบริิษััทชั้้�นนำำ�หลากหลาย
รวมทั้้�งขยายขีีดความสามารถในการให้้บริิการครอบคลุุม
ทั้้�งงานทำำ�ความสะอาดสำำ�หรัับภาคอุุตสาหกรรม รีีไซเคิิล การให้้บริิการ
ที่่�ปรึึกษาและบริิการช่่วยเหลืือ ณ สถานที่่�ของลููกค้้า ในประเทศ
กััมพููชา อิินทรีี อีีโคไซเคิิล เป็็นผู้้�บุุกเบิิกธุุรกิิจด้้านบริิการจััดการ
ของเสีียด้้วยวิิธีกี ารเผาร่่วมในเตาปููนซีีเมนต์์ ในชื่่�อ ชิิป มง อีีโคไซเคิิล
ด้้วยความเชี่่�ยวชาญ และมีีชื่่�อเสีียงในการให้้บริิการด้้านการจััดการ
ของเสีียอย่่างยั่่�งยืืน
บริิการของอิินทรีี อีีโคไซเคิิล ประกอบด้้วย
■ บริการด้านการจัดการของเสีย: อินทรี อีโคไซเคิล ได้ ให้
การสนัับสนุุนลููกค้้าและพัันธมิิตร เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย
ด้้านความยั่่�งยืืน ด้้วยการนำำ�ทรััพยากรและความร้้อนจาก
ของเสีียกลัับมาใช้้ เป็็นการดำำ�เนิินงานแบบวงจรปิิดในการ
จััดการของเสีียที่่�ไม่่สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้ตามหลัักเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน (Close the Loop for Circular Economy)
สามารถให้้บริิการได้้ครอบคลุุมประเภทของเสีียต่่างๆ
จากหลากหลายอุุตสาหกรรม รวมทั้้�งอุุตสาหกรรมน้ำำ��มััน
และก๊๊าซธรรมชาติิ ปิิโตรเคมีีและเคมีีภััณฑ์์ ยานยนต์์ ไฟฟ้้า
และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค โดยมีีระบบ
การจััดการกากของเสีียที่่�ครบวงจร เริ่่�มตั้้�งแต่่การให้้บริิการ
เป็็นที่่�ปรึึกษาวิิเคราะห์์กากของเสีียเพื่่�อเลืือกวิิธีีการจััดการ
ได้้อย่่างเหมาะสม ไปจนถึึงกระบวนการขนส่่ง การปรัับสภาพ
กากของเสีีย และการกำำ�จััดกากของเสีียด้้วยกระบวนการ
เผาร่่วมในเตาปููนซีีเมนต์์
■ บริการภาคอุตสาหกรรม: อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการ
ภาคอุุตสาหกรรมที่่�หลากหลายและครอบคลุุม มุ่่�งเน้้นการให้้
บริิการที่่�ช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถลดระยะเวลาที่่�เครื่่�องจัักร
อุุตสาหกรรมหยุุดทำำ�งาน โดยดำำ�เนิินงานภายใต้้หลัักด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด โดยมีีความ
เชี่่�ยวชาญในงานทำำ�ความสะอาดโดยใช้้เคมีี (Chemical
Cleaning) และใช้้เครื่่�องจัักรในการทำำ�ความสะอาด
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(Mechanical Cleaning) อาทิิ การทำำ�ความสะอาดโดยใช้้
เครื่่�องฉีีดน้ำำ�� แรงดัันสููง (Ultra-high Pressure Water Jetting)
การขจััดการปนเปื้้�อน (Decontamination) การทำำ�ความ
สะอาดแทงค์์ (Tank Cleaning) การทำำ�ความสะอาดระบบท่่อ
ช่่วงการทดสอบระบบ (Pipeline Commissioning)
การเปลี่่�ยนถ่่ายแคทาลิิสท์์ (Catalyst Handling) เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� อิินทรีี อีีโคไซเคิิล สามารถให้้บริิการครอบคลุุมตั้้�งแต่่
การดำำ�เนิินงานทำำ�ความสะอาด ตลอดจนจััดการของเสีีย
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�ความสะอาดได้้อย่่างถููกต้้องและยั่่�งยืืน
■ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ: อินทรี อีโคไซเคิล ได้ร่วมมือกับ
บริิษัทั พัันธมิิตรและผู้้�เชี่่�ยวชาญชั้้�นนำำ� ในการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
และบริิการเพิ่่�มเติิมเพื่่�อต่่อยอดและตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าในด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความยั่่�งยืืน อาทิิ งานบริิการ
ด้้านการฟื้้�นฟููดิินและน้ำำ��ใต้้ดิินปนเปื้้�อน งานบริิการทำำ�
ความสะอาดเครื่่�องจัักรด้้วยน้ำำ��แข็็งแห้้ง (Dry Ice Blasting
Service) ถ่่านกััมมัันต์์ (Activated Carbon) และให้้บริิการ
ประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์ (Life Cycle Assessment
หรืือ LCA) เป็็นต้้น อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนา
สิินค้้าและบริิการเพื่่�อให้้สนองความต้้องการของลููกค้้าอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยได้้ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับ
สถาบัันนวััตกรรม ปตท. ในการร่่วมกัันผลัักดัันผลงานการ
วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมไปสู่่�เชิิงพาณิิชย์์
2. การตลาดและการแข่่งขััน
สำำ�หรัับบริิการด้้านการจััดการของเสีีย แม้้ว่่าอิินทรีี อีีโคไซเคิิล
จะต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายในการดำำ�เนิินงานนัับตั้้�งแต่่เกิิด
การแพร่่ระบาดของเชื้้้��อไวรััสโควิิด-19 บริิษััทฯ ได้้แสดงถึึง
ความเป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการจััดการของเสีียที่่�มีีมาตรการด้้าน
ความปลอดภััย รวมทั้้�งสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและการบริิหารทีีมงาน
ที่่�เข้้มแข็็งและมีีประสิิทธิิภาพ โดยสามารถให้้บริิการจััดการของเสีีย
แก่่ลููกค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของ อิินทรีี
อีีโคไซเคิิล ได้้แก่่ ผู้้�ประกอบกิิจการอุุตสาหกรรมชั้้�นนำำ�ที่่�มีคี วามมุ่่�งมั่่�น

รายงานประจำ�ปี

ใส่่ใจ และให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการของเสีียอย่่างยั่่�งยืืนด้้วย
กระบวนการที่่�ปลอดภััยเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ดำำ�เนิินงานอย่่าง
ถููกต้้องเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดและกฎหมาย ในส่่วนภาวการณ์์แข่่งขััน
ในธุุรกิิจการบำำ�บััดและกำำ�จััดของเสีียจากอุุตสาหกรรม โดยรวม
ตลาดด้้านการจััดการของเสีียมีีขนาดลดลงเล็็กน้้อยเนื่่�องจาก
การผลิิตในบางกลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่�ลดลงจากสถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และการมุ่่�งเน้้นเป้้าหมายลดของเสีียจาก
กระบวนการผลิิต ภาวการณ์์แข่่งขัันโดยรวมมีีการแข่่งขัันสููงเนื่่�องจาก
มีีผู้้� ให้้บริิการรายใหญ่่หลายรายที่่�สามารถให้้บริิการกำำ�จััดของเสีีย
จากอุุตสาหกรรมด้้วยวิิธีีการที่่�หลากหลายและครอบคลุุมทั้้�งการ
จััดการของเสีียประเภทที่่�เป็็นอัันตรายและไม่่เป็็นอัันตราย และมีี
การแข่่งขัันทางด้้านราคาที่่�มีีความแตกต่่างกัันจากวิิธีีกำำ�จััดของเสีีย
ที่่�หลากหลายและต่่างกัันในแต่่ละผู้้�ให้้บริิการ นอกจากนี้้�การเกิิดขึ้้�น
ของโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะ ถืือเป็็นทางเลืือกใหม่่ของลููกค้้านอกเหนืือ
จากวิิธีีการเผาร่่วมในเตาปููนซีีเมนต์์ ในการกำำ�จััดของเสีียโดยนำำ�มา
ใช้้เป็็นพลัังงาน (Waste-to-Energy หรืือ WtE) เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
ของเสีียสู่่�หลุุมฝัังกลบเป็็นศููนย์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันในตลาด
การกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมได้้ อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จึึงให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อการรัักษามาตรฐานการบำำ�บัดั และกำำ�จัดั อย่่างถููกต้้องและเคร่่งครััด
ภายใต้้ระบบคุุณภาพมาตรฐานสากลที่่�จะใช้้สร้้างความไว้้วางใจและ
พึึงพอใจแก่่ลูกู ค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง   

อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จึึงให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อการรัักษามาตรฐานการบำำ�บััด
และกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องและเคร่่งครััด
ภายใต้้ระบบคุุณภาพมาตรฐานสากล
ที่่�จะใช้้สร้้างความไว้้วางใจและพึึงพอใจ
แก่่ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง   

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

สำำ�หรัับการบริิการภาคอุุตสาหกรรม ลููกค้้าหลัักในกลุ่่�มบริิการ
ภาคอุุตสาหกรรม อาทิิ กลุ่่�มอุุตสาหกรรมสำำ�รวจและขุุดเจาะ
น้ำำ��มัันและก๊๊าซธรรมชาติิ อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และโรงไฟฟ้้า
ซึ่่�งใช้้บริิการทำำ�ความสะอาดเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ต่่างๆ ตลอด
อายุุการดำำ�เนิินงาน ตั้้�งแต่่ช่่วงติิดตั้้�งก่่อนดำำ�เนิินการ ซ่่อมแซม
ระหว่่างดำำ�เนิินการ จนถึึงช่่วงรื้้�อถอนเมื่่�อเลิิกดำำ�เนิินการ ในปีี 2563
บริิษััทฯ ได้้รัับความไว้้วางใจจากกลุ่่�มลููกค้้าหลัักในการให้้บริิการ
และลงนามในสััญญาระยะยาว รวมทั้้�งลงนามในสััญญาใหม่่
ในส่่วนงานทำำ�ความสะอาดช่่วงทดสอบระบบและช่่วงรื้้�อถอน
(Pre-commissioning and Decommissioning) นอกจากนี้้�
ยัังได้้ขยายขีีดความสามารถในการให้้บริิการงานเฉพาะกิิจ
และงานบริิการเกี่่�ยวกัับท่่อส่่ง อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากแพร่่ระบาด
อย่่างต่่อเนื่่�องของเชื้้้��อไวรััสโควิิด-19 ที่่�มีีข้้อจำำ�กััดด้้านการเดิินทาง
ต้้นทุุนการขนย้้ายทีีมงานและอุุปกรณ์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลกระทบ
โดยตรงต่่อโอกาสการขยายงานในต่่างประเทศ
สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการอื่่�นๆ ได้้มุ่่�งเน้้นนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
หรืือบริิการให้้แก่่กลุ่่�มลููกค้้าปััจจุุบัันของบริิษััทฯ ที่่�มองหาโซลููชััน
ที่่�สามารถตอบสนองการดำำ�เนิินงานและความต้้องการเกี่่�ยวกัับ
งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความยั่่�งยืืน โดยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
หรืือบริิการอื่่�นๆ เหล่่านี้้� จะช่่วยสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
และส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของ อิินทรีี อีีโคไซเคิิล
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การประกอบธุรกิจ

แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตมุ่่�งสู่่�โมเดล
เศรษฐกิิจ BCG หรืือการพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy Model)
โดยกลุ่่�มอุุตสาหกรรมการผลิิตถููกผลัักดัันให้้เปลี่่�ยนแปลงจาก
ระบบเศรษฐกิิจแบบเส้้นตรง (Linear Economy) หรืือการผลิิต
แบบใช้้แล้้วทิ้้�งซึ่่�งก่่อให้้เกิิดขยะมหาศาล มุ่่�งสู่่�เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy) นำำ�วััสดุุกลัับมาใช้้ซ้ำำ��และรีีไซเคิิลให้้มีีการ
ใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรมากที่่�สุุดและคุ้้�มค่่าที่่�สุุด นอกจากนี้้�
ในส่่วนงานบริิการภาคอุุตสาหกรรมจะมีีการใช้้ระบบอััตโนมััติิ
(Automation) เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษััทฯ มีีโรงเตรีียมเชื้้�อเพลิิงและวััตถุุดิิบทดแทนสำำ�หรัับ
งานบริิการด้้านการจััดการของเสีียจำำ�นวนสองโรงงาน ตั้้�งอยู่่�ที่่�
จัังหวััดสระบุุรีแี ละจัังหวััดชลบุุรีี ในส่่วนงานบริิการภาคอุุตสาหกรรม
ตั้้�งอยู่่�ที่่�จัังหวััดระยอง และเพิ่่�งเริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการที่่�จัังหวััดสงขลา
โดยอิินทรีี อีีโคไซเคิิล ได้้รัับการรัับรองระบบบริิหารคุุณภาพ
มาตรฐาน (ISO9001:2015) ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
มาตรฐาน (ISO14001:2015) ระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยมาตรฐาน (ISO45001:2018) และการรัับรอง
ห้้องปฏิิบััติิการตามมาตรฐาน (ISO/IEC17025:2017)
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ร่่วมมืือกัับหลากหลายพัันธมิิตรชั้้�นนำำ�ในการ
นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการเพื่่�อตอบสนองความต้้องการตลอด
กระบวนการดำำ�เนิินงานของลููกค้้าตามแนวทางที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากปััญหาการจััดการขยะ โดยในปีี 2560 ได้้ริิเริ่่�ม
โครงการเชื้้�อเพลิิงขยะ (Refuse Derived Fuel หรืือ RDF) จาก
บ่่อฝัังกลบขยะชุุมชนแสดงให้้เห็็นถึึงแนวทางในการลดขยะ
พลาสติิกจากการรื้้�อร่่อนวััสดุุที่่�สามารถเผาไหม้้ ได้้ มาผ่่าน
กระบวนการให้้เหมาะสมเพื่่�อนำำ�พลัังงานความร้้อนกลัับมาใช้้
จากการเผาร่่วมในเตาปููนซีีเมนต์์ จากการดำำ�เนิินงานต่่างๆ บริิษััทฯ
ได้้รัับรางวััลมากมาย ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องยืืนยัันมาตรฐานการดำำ�เนิิน
กิิจการอย่่างมืืออาชีีพและผ่่านการตรวจประเมิิน รัับรองรางวััล
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อุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับ 4 วััฒนธรรมสีีเขีียว (Green Culture)
ในส่่วนโรงเตรีียมเชื้้�อเพลิิงทดแทน จัังหวััดชลบุุรีี และรางวััล
อุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับ 5 (เครืือข่่ายสีีเขีียว) ในส่่วนโรงเตรีียม
เชื้้�อเพลิิงทดแทน จัังหวััดสระบุุรีี ซึ่่�งเป็็นรางวััลระดัับสููงสุุดที่่�
กระทรวงอุุตสาหกรรมมอบให้้โดยเป็็นธุุรกิิจด้้านการจััดการ
กากอุุตสาหกรรมรายแรกในประเทศที่่�ได้้รับั รางวััลนี้้� แสดงให้้เห็็นถึึง
ความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมรวมทั้้�ง
ขยายเครืือข่่ายตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
นอกจากนี้้� อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ยัังได้้รัับการคััดเลืือกจากกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรมให้้เข้้าร่่วมโครงการพััฒนาและยกระดัับผู้้�ประกอบการ
กำำ�จััดกากของเสีียอัันตรายภาคอุุตสาหกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
จากความมุ่่�งมั่่�นในการปรัับปรุุงกระบวนการจััดการดำำ�เนิินงาน
ตามแนวทางระบบมาตรฐานการจััดการด้้านคุุณภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ
ประสบความสำำ�เร็็จและได้้รัับรางวััลมาตรฐานโรงงานจััดการกาก
อุุตสาหกรรมระดัับเหรีียญทอง กิิจกรรมทำำ�เชื้้�อเพลิิงแข็็งผสมจาก
ของเสีียที่่�ไม่่เป็็นอัันตรายในส่่วนโรงเตรีียมเชื้้�อเพลิิงทดแทน จัังหวััด
สระบุุรีี
บริิษััทฯ มีีความตระหนัักว่่าความรัับผิิดชอบ นอกเหนืือจาก
การจััดการของเสีียให้้ถูกู ต้้องแล้้ว ยัังรวมถึึงการปกป้้องชื่่�อเสีียง
ของลููกค้้าและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ได้้คำ�นึ
ำ งึ ถึึง
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดโดยร่่วมเป็็นพัันธมิิตรที่่�ให้้
ความเชื่่�อมั่่�นไว้้วางใจแก่่ลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างยั่่�งยืืน
4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
บริิษััทฯ ไม่่มีีงานค้้างที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
บริิษััท อิินทรีี ดิิจิิตอล จำำ�กััด
1.	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
บริิษััท อิินทรีี ดิิจิิตอล จำำ�กััด เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มปููนซีีเมนต์์
นครหลวงที่่�ยืืนหยััดอย่่างมั่่�นคงในฐานะผู้้�ให้้บริิการ
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และยัังเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจระดัับ
ภููมิิภาคให้้แก่่กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศตั้้�งแต่่ปีี 2556 อาทิิ บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์
(เวีียดนาม) จำำ�กััด บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด บริิษััท
สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์
คอร์์ปอเรชั่่�น (กััมพููชา) และ พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย
อิินทรีี ดิิจิิตอล มีีบทบาทสำำ�คััญสองประการ บทบาทแรกคืือ
ฟัังก์์ชัันกลุ่่�มไอทีี โดยรัับผิิดชอบในการให้้ทิิศทางและคำำ�แนะนำำ�
เกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ของกลุ่่�มไอทีีสถาปััตยกรรมองค์์กรและเทคโนโลยีี
รวมทั้้�งออกแบบโครงสร้้างการจััดการและกำำ�กัับดููแลด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ครอบคลุุมกลุ่่�มไอทีี และบทบาทที่่�สองคืือ
เป็็นศููนย์์บริิการของกลุ่่�มไอทีีที่่�ให้้บริิการเทคโนโลยีี ในด้้านต่่างๆ
รองรัับความปลอดภััยด้้านไอทีี รวมทั้้�งจััดการบริิการและจััดการ
สิินทรััพย์์ด้้านไอทีี  อีีกทั้้�งยัังเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจระดัับภููมิิภาค
ให้้แก่่กลุ่่�มบริิษััทฯ โดยนำำ�นวััตกรรมมาใช้้กัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และ
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานทางด้้านไอทีี
ความปลอดภััยทางด้้านไอทีี การนำำ�ระบบการทำำ�งานอััตโนมััติิด้้วย
หุ่่�นยนต์์มาใช้้ ในการทำำ�งาน และการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ซึ่่�งช่่วยให้้ธุุรกิิจ
สามารถควบคุุมต้้นทุุนให้้เหมาะสม ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของ
องค์์กรในการดำำ�เนิินงาน และสร้้างความแตกต่่างและความได้้เปรีียบ
ในการแข่่งขัันภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ

อิินทรีี ดิิจิิตอล ยัังคงมุ่่�งมั่่�นสู่่�เส้้นทางดิิจิิทััลที่่�วางรากฐานไอทีี
สู่่�ความสำำ�เร็็จ ที่่�เพิ่่�มเติิมคืือความพยายามสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ในประสิิทธิิภาพเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วทางธุุรกิิจ
ตลอดระยะเวลาสามปีีที่่�ผ่า่ นมาผลงานที่่�สำำ�คัญ
ั  คืือ การสร้้างรููปแบบ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและออกแบบ
สถาปััตยกรรมทางเทคโนโลยีีที่่�คำำ�นึึงถึึงคุุณค่่าของผู้้�ใช้้บริิการ
ที่่�จะได้้รัับและลดขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�ไม่่สำำ�คััญออกไป การเพิ่่�ม
ประสบการณ์์ลููกค้้าดิิจิิทััลด้้วยการเปิิดตััวอิินทรีีพลััสที่่�ช่่วยบริิหาร
ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า และนำำ�ระบบการทำำ�งานอััตโนมััติิด้้วย
หุ่่�นยนต์์มาใช้้ ในการทำำ�งานเพื่่�อยกระดัับกระบวนการทางธุุรกิิจ
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2. การแข่่งขัันและการตลาด

3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

อิินทรีี ดิิจิิตอล ในฐานะพัันธมิิตรทางธุุรกิิจระดัับภููมิิภาคให้้แก่่
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง บริิษััทฯ ยัังมุ่่�งมั่่�นในการเป็็น
พัันธมิิตรที่่�น่่าเชื่่�อถืือ และไว้้วางใจได้้ที่่�สามารถช่่วยขัับเคลื่่�อน
องค์์กรอััจฉริิยะและระบบที่่�เชื่่�อมโยงธุุรกิิจขององค์์กรกัับลููกค้้า
และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจแบบเรีียลไทม์์ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�ม
ศัักยภาพและประสิิทธิิภาพขององค์์กรพร้้อมสร้้างความได้้เปรีียบ
ในการแข่่งขัันให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดย

อิินทรีี ดิิจิิตอล คััดเลืือกเทคโนโลยีีอััจฉริิยะทั้้�งซอฟต์์แวร์์และ
ฮาร์์ดแวร์์ รวมทั้้�งเป็็นพัันธมิิตรกัับผู้้�ให้้บริิการซอฟต์์แวร์์ชั้้�นนำำ� 
นอกจากนี้้�ยัังเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงระบบเดิิม และนำำ�นวััตกรรม
มาใช้้ ในงานดิิจิิทััลแอปพลิิเคชัันใหม่่ๆ ในประเทศไทย เวีียดนาม
ศรีีลัังกา อิินโดนีีเซีีย และบัังกลาเทศ เทคโนโลยีีและโซลููชััน
ทั้้�งหมดที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ใช้้งาน ดำำ�เนิินการผ่่านอิินทรีี ดิิจิิตอล
เป็็นแพลตฟอร์์มพื้้�นฐานและเป็็น “ระบบและสถาปััตยกรรมทาง
เทคโนโลยีีที่่�ยั่่�งยืืนในอนาคต” ที่่�สามารถรองรัับความต้้องการ
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและเทคโนโลยีีดิิจิิทััลในอนาคตของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ โซลููชัันทั้้�งหมดได้้รัับการพััฒนาโดยพนัักงานของ
บริิษััทฯ โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

■ น�ำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศ
■ สร้างองค์กรด้วยความเข้าใจความต้องการเชิงลึกของลูกค้า
ด้้วยการแนะนำำ�ระบบที่่�จะช่่วยเชื่่�อมโยงองค์์ประกอบทั้้�งหมด
ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจนถึึงสิ้้�นสุุดของกระบวนการทางธุุรกิิจ รวมทั้้�ง
นำำ�เสนอเทคโนโลยีีที่่�ช่่วยในการสรุุปภาพรวมของข้้อมููล
ทางธุุรกิิจในหลายมิิติิ เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ ในการตััดสิินใจ
และเพิ่่�มขีีดความสามารถของผู้้�ใช้้บริิการ
■ สร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ โดยการน�ำทรัพย์สิน
ทางปััญญาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ ให้้เกิิดประโยชน์์
ภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจ
และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
■ เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
ภููมิิภาค รวมทั้้�งเพิ่่�มศัักยภาพและความสามารถให้้กัับบุุคลากร
และองค์์กร
■ เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์
ใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ และเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ
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4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
บริิษััทฯ ไม่่มีีงานค้้างที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ

เทคโนโลยีีและโซลููชัันทั้้�งหมดที่่�
กลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง ใช้้งาน
เป็็นแพลตฟอร์์มพื้้�นฐานและเป็็น “ระบบ
และสถาปััตยกรรมทางเทคโนโลยีีที่่�ยั่่�งยืืน
ในอนาคต” ที่่�สามารถรองรัับความต้้องการ
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลในอนาคตของกลุ่่�มบริิษััทฯ

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ

ผลจากการเผชิิญวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วในปีี 2563 คณะผู้้�บริิหารของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ปรัับแผนแนวทางการบริิหารและการจััดการ โดยเพิ่่�มความถี่่�ในการจััดประชุุมหารืือ
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และหาแนวทางในการแก้้ปััญหาร่่วมกัันกัับคณะผู้้�บริิหารระดัับอาวุุโส
มากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินงานตามแผนงานดัังกล่่าวเพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ดัังต่่อไปนี้้� 
■ การจัดการประชุมผู้บริหารรายเดือน (Round Table) อันประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริิษััทต่่างๆ ในกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงคณะผู้้�บริิหารจากแต่่ละสายงาน  
■ การประเมินข้อมูลและสถานการณ์ทางธุรกิจเป็นรายไตรมาสทั้งในเรื่องโอกาสและความเสี่ยงทาง
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ  
■ เน้นความส�ำคัญเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุอยู่ในแผนการลงทุนมากขึ้น
โดยมีีคณะกรรมการพิิจารณาการลงทุุนระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ คณะผู้้�บริิหารกลุ่่�ม รวมถึึงบริิษััทใน
กลุ่่�มบริิษััทฯ พิิจารณาร่่วมกััน
จากการที่่�รััฐบาลของแต่่ละประเทศออกมาตรการสั่่�งปิิดพื้้�นที่่� ล็็อกดาวน์์ และเคอร์์ฟิิว ได้้ส่่งผลให้้
กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานชั่่�วคราวหรืือเพีียงบางส่่วนไป ทั้้�งนี้้� ในปีี 2654 กลุ่่�มบริิษััทฯ
ไม่่มีีการเข้้าซื้้�อกิิจการ การขยายธุุรกิิจ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงการดํําเนิินงานด้้านการผลิิตที่่�มีีนััยสํําคััญ
แต่่อย่่างใด
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กลุ่มบริษัทฯทธ์เสริมสร้าง
เราวางกลยุ
การขยายธุ
รกิจ
ความมัน่ คงและความแข็
งแกร่ง
ตามหลั
ภูมิศาสตร์
ในตลาดกรวมถึ
งมองหาโอกาส
ทางการตลาดใหม่ๆ
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รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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พัฒนาการที่สำ�คัญในแต่ละสายงานปี 2564

กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์
ในปีี 2564 กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์มุ่่�งเน้้นเรื่่�องการพััฒนาด้้าน
นวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
มาโดยตลอด แม้้จะมีีความท้้าทายอย่่างมากจากสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งนโยบายด้้านการพััฒนา
ดัังกล่่าวได้้ถููกนำำ�ไปปรัับใช้้ทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
และเอเชีียใต้้ เพื่่�อช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การตลาดและการขาย การพััฒนาบุุคลากรที่่�มีีศักั ยภาพ สิ่่�งแวดล้้อม
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

มุ่่�งพััฒนากระบวนการผลิิต
กระบวนการผลิิตถืือเป็็นส่่วนที่่�มีีความสํําคััญอย่่างมากต่่อ
กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยมีีการพััฒนากระบวนการ
ผลิิตที่่�สํําคััญทั้้�งในประเทศไทยและเวีียดนาม เริ่่�มจากการมุ่่�งเน้้น
การดํําเนิินงานทั้้�งสามด้้าน คืือ การจััดการด้้านปริิมาณสิินค้้า
การควบคุุมต้้นทุุนด้้านการผลิิต และการบริิหารจััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ยัังคงยึึดเป็็นกลยุุทธ์์หลัักที่่�โรงงานจัังหวััดสระบุุรีี
กลุ่่�มบริิษััทฯ คิิดค้้นพััฒนาการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านงานซ่่อมบำำ�รุุง
เครื่่�องจัักรในโรงงาน เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการทำำ�งานของเครื่่�องจัักรจะมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดที่่�ช่่วยให้้การผลิิตปููนเม็็ดและปููนซีีเมนต์์เป็็นไป
อย่่างต่่อเนื่่�องตามความต้้องการของตลาด ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ต้้นทุุน
การผลิิตลดลงด้้วยเช่่นกััน
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มระบบบริิหารจััดการงานซ่่อมบำำ�รุุง
(INSEE Maintenance Management System หรืือ IM+)
ในส่่วนของกิิจกรรมงานซ่่อมเครื่่�องจัักรหลััก ร่่วมมืือกัับทีีมสาย
การผลิิตของกลุ่่�มบริิษััทฯ และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเครื่่�องจัักรที่่�โรงงาน
จัังหวััดสระบุุรีี โดยระบบการบริิหารจััดการนี้้�สามารถลดข้้อผิิดพลาด
จากการซ่่อมบำำ�รุุง และเพิ่่�มประสิิทธิิผลของเครื่่�องจัักร
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กลุ่่�มบริิษััทฯ คิิดค้้นพััฒนาการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพด้้านงานซ่่อมบำำ�รุุง
เครื่่�องจัักรในโรงงาน เพื่่�อให้้แน่่ใจ
ว่่าการทำำ�งานของเครื่่�องจัักรจะมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดที่่�ช่่วยให้้การผลิิต
ปููนเม็็ดและปููนซีีเมนต์์เป็็นไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�องตามความต้้องการของตลาด
อิินทรีี เวีียดนาม ได้้ปรัับปรุุงกระบวนการด้้านโลจิิสติิกส์์ที่่�โรงงาน
Thi Vai และในเมืือง Can Tho โดยได้้มีีการติิดตั้้�งเครื่่�องยก
ผลิิตภััณฑ์์ ใส่่รถบรรทุุกแบบอััตโนมััติิ และเครนเหนืือศีีรษะที่่�ช่่วย
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านการขนส่่ง ทั้้�งจากโรงงานและขั้้�นตอน
การขนส่่งของลููกค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี
ด้้วยความก้้าวหน้้าทางด้้านโลจิิสติิกส์์ดังั กล่่าวนี้้� ทํําให้้โรงงานสามารถ
จััดส่่งปููนซีีเมนต์์ ได้้ ในปริิมาณมากกว่่า 6,000 เมตริิกตัันต่่อเดืือน
ในช่่วงก่่อนการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 โดยข้้อได้้เปรีียบ
ของศููนย์์กระจายสิินค้้าของ อิินทรีี เวีียดนาม คืือ สามารถเพิ่่�ม
ส่่วนแบ่่งทางการตลาดและเป็็นแหล่่งห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�ดีีอีีกด้้วย
ในขณะเดีียวกัันศููนย์์กระจายสิินค้้าปููนผงของ อิินทรีี เวีียดนาม
ที่่�เมืือง Can Tho ที่่�ได้้เริ่่�มดํําเนิินการเมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2564 นั้้�น
ทำำ�ให้้ อิินทรีี เวีียดนาม สามารถขยายตลาดไปยัังเมืืองต่่างๆ อาทิิ
Can Tho, An Giang, Vinh Long, Ra Vinh และ Soc Trang
ได้้อีีกด้้วย

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

การพััฒนานวััตกรรม
กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และเอเชีียใต้้ ได้้นำำ�
นวััตกรรมมาประยุุกต์์ ใช้้ ในการคิิดค้้นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ โครงการ
และปรัับปรุุงขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานต่่างๆ เพื่่�อเสริิมสร้้างความ
มั่่�นคงและความแข็็งแกร่่งในตลาดที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินกิิจการอยู่่� 
และรวมถึึงการมองหาโอกาสทางการตลาดใหม่่ๆ
บริิษััทฯ ได้้นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลโซลููชัันมาประยุุกต์์ ใช้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านกระบวนการผลิิต การประเมิิน
สถานการณ์์ และความน่่าเชื่่�อถืือของเครื่่�องจัักร ซึ่่�งเป็็นการติิดตั้้�ง
ระบบเฝ้้าติิดตามสภาพเครื่่�องจัักรของเตาขณะเดิินเครื่่�อง ณ เวลาจริิง
(Real Time) เพื่่�อให้้ทราบสภาพเครื่่�องจัักรขณะปฏิิบััติิงานได้้
ตลอดเวลา ทำำ�ให้้สามารถทราบถึึงรายละเอีียดต่่างๆ ได้้เพื่่�อเข้้า
แก้้ ไขได้้ทัันทีี ซึ่่�งโรงงานปููนซีีเมนต์์นครหลวงที่่�จัังหวััดสระบุุรีีเป็็น
ที่่�แรกในอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ที่่�นำำ�เทคโนโลยีีนี้้�มาใช้้งาน

บริิษััทฯ ได้้นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลโซลููชััน
มาประยุุกต์์อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพด้้านกระบวนการผลิิต
การประเมิินการณ์์ และความน่่าเชื่่�อถืือ
ของเครื่่�องจัักร
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่�นส่่งมอบนวััตกรรมผ่่านการออกผลิิตภััณฑ์์และรููปแบบ
ธุุรกิิจใหม่่ๆ ให้้กับั ลููกค้้าและผู้้�ค้้าปลีีกในประเทศ “อิินทรีีเพชรพลััส”
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ ไฮดรอลิิกที่่�ได้้รัับการยอมรัับว่่าเป็็น
หนึ่่�งในปููนซีีเมนต์์สำ�ำ หรัับงานโครงสร้้างที่่�มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
น้้อยที่่�สุุดในประเทศ โดยในปััจจุุบััน อิินทรีีเพชรพลััส ยัังคงมีี
การพััฒนาและทดสอบร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ เอกชน และ
หน่่วยงานวิิจัยั และพััฒนา เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่านวััตกรรมด้้านผลิิตภััณฑ์์นี้้�
สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้งานและตลาดได้้อย่่าง
เต็็มประสิิทธิิภาพ

“อิินทรีีคอนกรีีต โปรดัักส์์” เป็็นหนึ่่�งธุุรกิิจใหม่่ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ที่่�ผสานเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยของระบบการจััดการปริิมาณวััตถุุดิิบ
คงคลัังจำำ�พวกปููนซีีเมนต์์ ระบบการจััดการสิินค้้าคงคลัังรวมไปถึึง
ระบบจััดการการส่่งมอบ เข้้ากัับกระบวนการผลิิตของผลิิตภััณฑ์์
คอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป (Concrete Product Manufacturing หรืือ
CPM) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการบริิหาร
จััดการห่่วงโซ่่อุุปทานของผู้้�ประกอบการที่่�เข้้าร่่วมโครงการให้้มีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด ช่่วยลดต้้นทุุนการจััดเก็็บ การผลิิต และ
การส่่งมอบ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดตััวรููปแบบธุุรกิิจใหม่่สํําหรัับงานคอนกรีีต
ผสมเสร็็จ “อิินทรีี มินิิ ิ อาร์์เอ็็มเอ็็กซ์์” (INSEE Mini RMX) เพื่่�อเน้้น
การให้้บริิการสำำ�หรัับการค้้าปลีีกขนาดเล็็กถึึงขนาดกลางที่่�ต้้องการ
ขยายธุุรกิิจไปสู่่�ผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตผสมเสร็็จ เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม
บริิษััทฯ ได้้เปิิดตััว “อิินทรีีพลััส” (INSEE Plus) ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์ม
การบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์ (CRM) ที่่�ได้้ออกแบบมาเพื่่�อให้้
สะดวกและใช้้งานง่่ายสำำ�หรัับพนัักงานและลููกค้้าของบริิษััทฯ ด้้วย
เทคโนโลยีีที่่�ช่่วยลดขั้้�นตอนและความซ้ำำ��ซ้้อนในกระบวนการต่่างๆ  
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า โดยก่่อนหน้้านี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ ใช้้ระบบ CRM แบบทั่่�วไปซึ่่�งยากต่่อการพััฒนา
ระบบและมีีค่่าธรรมเนีียมรายปีีที่่�สููง อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ได้้เปิิดตััว
“อิินทรีี พร้้อมอยู่่�” (INSEE Prompt U) เพื่่�อบรรเทาปััญหา
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การประกอบธุรกิจ

การขาดแคลนแรงงานในอนาคต ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการสู่่�ปีีที่่�สอง
มีีผู้้�ประกอบการเข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวนเก้้าราย โดยกระจายอยู่่�ทั่่�ว
ทุุกภููมิิภาคของประเทศ อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทฯ ยัังคงมีีแผนต่่อยอด
เพื่่�อเพิ่่�มจํํานวนผู้้�ประกอบการอีีกในอนาคต
บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น ได้้เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์
“Camel Opti-Flow” ที่่�ได้้รัับการพััฒนาในระหว่่างงานสองวัันแรก
ที่่�เหมืือนกัับการเปิิดตััวของบริิษััทฯ นวััตกรรมใหม่่นี้้�เป็็นผลมาจาก
การทำำ�วิิจััยอย่่างละเอีียดรอบคอบกัับลููกค้้า สามารถทำำ�ให้้ทํํางาน
ได้้ง่่ายและดีีขึ้้�นอย่่างมีีนัยั สํําคััญ ซึ่่�งช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ของช่่างก่่ออิิฐฉาบปููน
อิินทรีี เวีียดนาม เสริิมความแข็็งแกร่่งในตลาดปููนถุุงภายใต้้
โครงการ ปููนถุุงสำำ�หรัับงานโครงการ หรืือ “Bag for Projects”
โดยได้้ขยายตลาดเข้้าไปในเมืือง Tay Ninh, Binh Phuoc, Binh
Duong, Binh Thuan และ Phu Quoc อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมอบ
ข้้อเสนอพิิเศษสํําหรัับลููกค้้าปููนถุุงที่่�ดููแลโครงการก่่อสร้้าง
เพื่่�อขยายฐานการตลาดที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในมหานครโฮจิิมิินห์์

สายงานซััพพลายเชน
บริิษัทั ฯ พััฒนาการทำำ�งานในสายงานซััพพลายเชน โดยได้้บูรู ณาการ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรมที่่�ทัันสมััย มาใช้้เพื่่�อปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพของกระบวนการและคุุณภาพของบริิการ ซึ่่�งช่่วยลด
ระยะเวลาในการจััดส่่งให้้ลููกค้้า ทำำ�ให้้เข้้าถึึงสิินค้้าได้้ง่่ายในตลาด
ในปััจจุุบััน ร้้อยละ 80 ถึึง 90 ของการวางแผนการจััดส่่งปููนซีีเมนต์์
ภายใต้้การดำำ�เนิินการของอิินทรีีซัพ
ั พลายเชนมีีการทำำ�งานผ่่านระบบ
ปฏิิบััติิงานอััตโนมััติิที่่�ทำำ�งานโดยหุ่่�นยนต์์ (RPA) โดยปราศจาก
การทำำ�งานหรืือแทรกแซงโดยคน คุุณภาพของงานบริิการได้้รัับ
การพััฒนาผ่่านการใช้้นวััตกรรมระบบการปฏิิบััติิการอััตโนมััติิ
ที่่�ทำำ�งานโดยหุ่่�นยนต์์ ระบบการจััดการการขนส่่ง (TMS) ระบบ
การระบุุตำำ�แหน่่ง (GPS) และแอปพลิิเคชัันในการจััดส่่งสิินค้้า
(Delivery Mobile Application)
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อิินทรีีซััพพลายเชนมีีการนำำ�แนวคิิด Lean Kaizen มาประยุุกต์์ ใช้้
ในการทำำ�งานโดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมและแนวคิิดของ
การปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�องให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับ ซึ่่�งระบบนี้้�ทำำ�ให้้
เกิิดแนวคิิดใหม่่ในการริิเริ่่�มและนำำ�ไปประยุุกต์์ ใช้้ อาทิิ การเพิ่่�ม
มาตรฐานในการผลิิตถุุงปููนซีีเมนต์์ ส่่งผลให้้ถุุงบรรจุุปููนซีีเมนต์์มีี
คุุณภาพที่่�ดีียิ่่ง� ขึ้้�น สร้้างความมั่่�นใจให้้กับั ลููกค้้า อีีกทั้้�งยัังมีีการจััดสรร
ทรััพยากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น จึึงนำำ�มาซึ่่�งประสิิทธิิภาพใน
กระบวนการทำำ�งาน ลดเวลาในการโหลดปููนซีีเมนต์์ และคุุณภาพ
ของสิินค้้าที่่�ดีีขึ้้�นให้้กัับลููกค้้า
ศููนย์์กระจายสิินค้้าในจัังหวััดอุุดรธานีี ก่่อตั้้�งขึ้้�นเนื่่�องมาจาก
สถานการณ์์ของตลาดภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบนของประเทศ
ที่่�มีีความผัันผวนเป็็นอย่่างมาก ลููกค้้าจะได้้รับั ประโยขน์์จากการจััดส่่ง
สิินค้้าที่่�รวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยนโยบายการจััดส่่งภายในวัันเดีียวกััน
พร้้อมกัับปริิมาณการสั่่�งสิินค้้าที่่�น้้อยลง ศููนย์์กระจายสิินค้้าแห่่งนี้้�
สามารถเก็็บปููนซีีเมนต์์บรรจุุถุุงได้้ตามความต้้องการของตลาด
ลดปริิมาณการจััดเก็็บสิินค้้าของร้้านค้้าช่่วง และปริิมาณการขนส่่ง
ที่่�มากเกิินความจำำ�เป็็น

รายงานประจำ�ปี

สายงานการบริิหารบุุคลากร
และประสิิทธิิภาพองค์์กร
บุุคลากรมีีความสำำ�คััญอย่่างมากต่่อความสํําเร็็จขององค์์กร
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาและส่่งเสริิมความคิิดริิเริ่่ม� ให้้บุคุ ลากร
เติิบโตในสายงานอาชีีพ และขณะเดีียวกัันก็็มีีการยกย่่อง ชมเชย
ให้้กัับพนัักงานที่่�ทุ่่�มเทในการทำำ�งาน

กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาและ
ส่่งเสริิมความคิิดริิเริ่่ม
� ให้้บุคุ ลากรเติิบโต
ในสายงานอาชีีพ และขณะเดีียวกััน
ก็็มีีการยกย่่อง ชมเชยให้้กัับพนัักงาน
ที่่�ทุ่่�มเทในการทำำ�งาน
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังคงเดิินหน้้าพััฒนาวััฒนธรรมการจััดการองค์์ความรู้้�
ขององค์์กรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยได้้สนัับสนุุนให้้มีีระบบ
การจััดการองค์์ความรู้้�ของทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถ
เข้้าไปเรีียนรู้้� แลกเปลี่่�ยน ส่่งต่่อความรู้้� ประสบการณ์์ รวมถึึงแนวทาง
ปฏิิบัติั งิ านที่่�ดีีที่่�สุดุ ร่่วมกััน อีีกทั้้�งยัังสามารถนำำ�ความรู้้�นั้้�นไปประยุุกต์์
ใช้้ ในการพััฒนาผลการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้
กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถรวบรวมและจััดเก็็บองค์์ความรู้้�ที่่�มีีคุุณค่่าไว้้
ในองค์์กรได้้อย่่างยั่่�งยืืน
อิินทรีี บัังกลาเทศ ปลููกฝัังแนวคิิดในการพููดคุุยก่่อนการปฏิิบััติิงาน
(Toolbox Talk Before Work) และความปลอดภััยเริ่่�มต้้นที่่�ตััวฉััน
(Safety Starts With Me) ที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�การทํําสิ่่�งถููกต้้อง ห่่วงใย
ผู้้�ร่ว่ มงาน และการรายงานด้้านความปลอดภััย โดยมีีอัตั ราการบาดเจ็็บ
จากการทำำ�งานลดลงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีก่อ่ น ในขณะที่่�มีีอุบัุ ติั เิ หตุุ
ถึึงขั้้�นหยุุดงานเพีียงรายเดีียว และมีีกรณีีของการบาดเจ็็บที่่�ต้้อง
เข้้ารัับการรัักษาเพีียงคนเดีียว

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ในประเทศไทย มีีการจััดประกวด INSEE WAY Life Awards เพื่่�อ
ชื่่�นชมและขอบคุุณพนัักงานสายงานกิิจการสระบุุรีี การประกวดนี้้�
จััดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นเวทีี ในการให้้กํําลัังใจ ชื่่�นชมทีีมงาน และผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิ
ตามแนวทางการสร้้างวััฒนธรรมในแบบฉบัับของอิินทรีี

การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ออกมาตรการเพื่่�อความปลอดภััยและความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีของพนัักงานและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการ
แต่่งตั้้�งทีีมบริิหารในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน (Emergency Management
Team หรืือ EMT) ขึ้้�นเพื่่�อให้้การควบคุุมภาวะวิิกฤต หรืือเหตุุฉุกุ เฉิิน
ได้้รัับการตอบสนองอย่่างรวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสํําคััญกัับเรื่่�องสุุขภาพและความปลอดภััย
ของพนัักงานเป็็นอย่่างมาก จึึงให้้พนัักงานปฏิิบัติั ติ ามแนวทางปฏิิบัติั ิ
เพื่่�อการป้้องกัันการแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อาทิิ การเว้้น
ระยะห่่างทางสัังคม การใส่่หน้้ากากอนามััยตลอดเวลา และการรัักษา
สุุขอนามััยที่่�ดีี นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััดทำำ�ข้อ้ ปฏิิบัติั ติ ามแนวทาง
บัับเบิิลแอนด์์ซีลี (Bubble-and-Seal) ในพื้้�นที่่�โรงงานต่่างๆ อีีกด้้วย
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการตรวจหาเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 โดยใช้้ชุุดทดสอบ
Antigen Test Kit ให้้กัับพนัักงานที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่� ในส่่วนพื้้�นที่่�
โรงงานและสำำ�นัักงาน อีีกทั้้�งจััดหาวััคซีีนเพื่่�อฉีีดให้้กัับพนัักงานและ
ผู้้�รัับเหมาอีีกด้้วย
สำำ�หรัับพนัักงานที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 จะได้้รัับการจััดสรรอาหาร
เครื่่�องดื่่�ม และที่่�พัักตลอดระยะเวลาการกัักตััว ทั้้�งนี้้�จะขึ้้�นอยู่่�กัับ
สถานที่่�ปฏิิบััติิงานเป็็นสำำ�คััญ
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การประกอบธุรกิจ

ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 สายพัันธุ์์�เดลตาในประเทศเวีียดนาม นัับเป็็น
ความท้้าทายครั้้�งยิ่่�งใหญ่่สำำ�หรัับอิินทรีี เวีียดนาม ซึ่่�งบริิษััทฯ
มีีความมุ่่�งมั่่�นในการส่่งเสริิมพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ โดยได้้จัดั การสััมมนา
ออนไลน์์ต่า่ งๆ เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลความรู้้�ที่่�สำำ�คัญ
ั และอััปเดตสถานการณ์์
ล่่าสุุดเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ให้้กับั ผู้้�เข้้าร่่วมฟััง

การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีีโครงการเพื่่�อดููแลสุุขภาพจิิตของพนัักงาน
ภายใต้้โครงการ “อิินทรีี สุขุ ใจ” (INSEE Sook Jai) โดยได้้ร่ว่ มมืือกัับ
คณะจิิตวิิทยา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เพื่่�อดููแลสุุขภาพจิิตของ
พนัักงานในช่่วงวิิกฤตการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
เป็็นพิิเศษ
บริิษัทั ฯ ดํําเนิินมาตรการควบคุุมเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�โรงงานจัังหวััด
สระบุุรีี โดยทีีมทำำ�งานจากฝ่่ายต่่างๆ อาทิิ ฝ่่ายจััดซื้้�อ ฝ่่ายอาชีีว
อนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน (OH&S) รวมถึึงผู้้�รัับเหมา
ในการวางแผนและทํํางานร่่วมกััน เพื่่�อให้้บรรลุุตามแผนงานการหยุุด
กระบวนการผลิิตหรืือ Shut Down ที่่�ได้้วางแผนไว้้ล่่วงหน้้า โดย
ไม่่เกิิดอุุบััติิเหตุุ และปราศจากการติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
อิินทรีี บังั กลาเทศ ได้้จัดั ตั้้�งศููนย์์ให้้ความช่่วยเหลืือเกี่่�ยวกัับเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 โดยออกแนวทางปฏิิบัติั ิในช่่วงการแพร่่ระบาด การสื่่�อสาร
ประชาสััมพัันธ์์ผ่่านดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม โปรแกรมการเรีียนรู้้�และ
การพััฒนาผ่่านห้้องเรีียนออนไลน์์เสมืือนจริิง การพััฒนาศัักยภาพ
ให้้กัับหััวหน้้างาน และการประชุุมทาวน์์ฮอลผ่่านโปรแกรม
Microsoft Team เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของการเกิิดการแพร่่ระบาด

56

กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ ให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม (CSR) และสิ่่�งแวดล้้อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์เชิิงบวกให้้กัับชุุมชนและประเทศที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ
ดํําเนิินกิิจการอยู่่�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดํําเนิินงานตามแนวทางความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งในและ
นอกกระบวนการดำำ�เนิินงาน โรงงานจัังหวััดสระบุุรีีดููแลชุุมชน
โดยรอบ ในการควบคุุมผลกระทบจากฝุ่่�นละออง การลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ การลดสััดส่่วนปููนเม็็ดในปููนซีีเมนต์์
และการบริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดํําเนิินงานตามแนวทาง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมแลกระบวน
การผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งใน
และนอกกระบวนการดำำ�เนิินงาน

รายงานประจำ�ปี
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อิินทรีี บัังกลาเทศ ดํําเนิินธุุรกิิจภายใต้้กฎหมาย และปฏิิบััติิตาม
นโยบายหรืือคํําแนะนํําด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และดํําเนิินกิิจกรรม
ทุุกอย่่างภายใต้้วิิสััยทััศน์์ “ภััยอัันตรายต่่อชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม
ต้้องเป็็นศููนย์์” และรวมถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในชุุมชน

ผลิิตภััณฑ์์ปูนู ซีีเมนต์์สำ�ำ เร็็จรููปกว่่าร้้อยละ 80 ได้้เปลี่่�ยนจากถุุงสีีขาว
เป็็นถุุงสีีน้ำำ��ตาล ซึ่่�งมีีกระบวนการผลิิตที่่�ใช้้สารเคมีีน้้อยกว่่า และ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมยิ่่�งขึ้้�น แต่่ยัังคงไว้้ซึ่่�งคุุณภาพเทีียบเท่่า
ถุุงชนิิดเดิิม

อิินทรีี เวีียดนาม จััดการประกวด INSEE Prize เพื่่�อใช้้เป็็นเวทีี ให้้
นัักเรีียนช่่างฝีีมืือได้้รัับประสบการณ์์จริิงในงานก่่อสร้้างอย่่างยั่่�งยืืน
กว่่า 13 ปีีที่่�ผ่่านมา อิินทรีี เวีียดนามได้้ลงทุุนกัับกิิจกรรมนี้้�กว่่า
3.2 พัันล้้านดง (VND) และได้้ระดมทุุนจากพัันธมิิตรกว่่า
10.1 พัันล้้านดง (VND) เพื่่�อจััดโครงการประกวด INSEE Prize
โดยที่่�ผ่่านมา มีีนัักเรีียนช่่างฝีีมืือจากทั่่�วประเทศกว่่า 5,000 คน
เข้้าร่่วมโครงการนี้้�

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่

■ กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
ธุุรกิิจกลุ่่�มวััสดุุก่่อสร้้างมีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับั ผู้้�บริิโภค ในขณะเดีียวกัันต้้องนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง นอกจากนี้้�ยัังมีีการพััฒนาที่่�ยัังอยู่่�ในระหว่่าง
การดำำ�เนิินการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
โดยรวมถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลใน
กระบวนการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง เริ่่�มจากการนำำ�ความร้้อนเหลืือใช้้
จากกระบวนการเผาปููนซีีเมนต์์นและผลิิตกระแสไฟฟ้้าภายใน
โรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์มาใช้้เป็็นพลัังงานความร้้อนหลัักสำำ�หรัับ
กระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์สำ�ำ เร็็จรููปที่่�โรงงานอิินทรีีมอร์์ตาร์์

อิินทรีีมอร์์ตาร์์ อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก และคอนวููด ได้้พััฒนาและ
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�ออกแบบมาเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการ
ที่่�เปลี่่�ยนไปของลููกค้้า
อิินทรีีมอร์์ตาร์์ เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ยาประสานคอนกรีีต
“อิินทรีีลาเท็็กซ์์” (INSEE Latex) เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
สำำ�หรัับงานฉาบซ่่อม งานประสานคอนกรีีต หรืือปููนเทปรัับระดัับพื้้�น
อิินทรีีลาเท็็กซ์์ สามารถช่่วยเพิ่่�มคุุณสมบััติิในการยึึดเกาะ เพิ่่�มความ
แข็็งแรง ทนทานต่่อแรงดึึง การขีีดข่่วน การกระแทก และกัันน้ำำ��
อีีกด้้วย
อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก ยัังได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตมวลเบา
ชนิิดเสริิมเหล็็ก (Wall Panel) ที่่�มีีค่่าการดููดซึึมน้ำำ��ต่ำำ�� (Low Water
Absorption) เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ห้้องหรืืออาคารที่่�ต้้องควบคุุม
ความชื้้�นภายในห้้อง

ในขณะเดีียวกััน ได้้ติิดตั้้�งแผงโซลาร์์เซลล์์เพื่่�อใช้้ผลิิตกระแสไฟฟ้้า
เพิ่่�มเติิมใช้้ ในโรงงานอิินทรีีมอร์์ตาร์์ การใช้้พลัังงานทดแทนทั้้�ง
สองชนิิดนี้้�นอกจากจะเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว ยัังช่่วยลดต้้นทุุน
ในการผลิิตอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ยัังมองหาพลัังงานทดแทนชนิิดอื่่�น
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อช่่วยลดการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซลในอนาคต
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คอนวููด ได้้นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ที่่�เป็็นสีีสำำ�เร็็จอีีกสอง
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ อาทิิ “คอนวููด บีียอนด์์ ดิิจิิทอล โค้้ทติ้้�ง”
(CONWOOD Beyond Digital Coating) และ “คอนวููด บีียอนด์์
คััลเลอร์์ โค้้ทติ้้�ง” (CONWOOD Beyond Color Coating)
พร้้อมด้้วยผลิิตภััณฑ์์ “คอนวููด คััลเลอร์์” (CONWOOD Color)
สีีสููตรน้ำำ��สำำ�หรัับการใช้้งานกัับผลิิตภััณฑ์์ ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์โดยเฉพาะ
นอกจากนั้้�น คอนวููดในประเทศอิินโดนีีเซีีย ได้้นำำ�เสนอ
“INSEE Super Panel” ซึ่่�งเป็็นการบริิการครบวงจรที่่�ทำำ�ให้้งานติิดตั้้�ง
พื้้�นและผนัังเสร็็จไวยิ่่�งขึ้้�น และได้้ริิเริ่่�มการทำำ�โซลููชัันบริิการขาย
ในจุุดเดีียวที่่�ร้้านค้้าปลีีกสมััยใหม่่ สำำ�หรัับตลาดการซ่่อมแซม
อาคารและที่่�อยู่่�อาศััยในประเทศอิินโดนีีเซีียอีีกด้้วย

■ ธุรกิจอื่นๆ
ธุุรกิิจการจััดการของเสีียและบริิการภาค
อุุตสาหกรรม
ธุุรกิิจการจััดการของเสีียและบริิการภาคอุุตสาหกรรมทั่่�วทั้้�งเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้และเอเชีียใต้้ มีีส่่วนร่่วมในแนวทางเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน ในขณะที่่�การพััฒนานวััตกรรมการบริิการใหม่่ๆ ทำำ�ให้้
เกิิดโซลููชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อส่่งมอบบริิการให้้แก่่ลููกค้้า และ
ช่่วยให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
การสนัับสนุุนโรงเรีียนในการจััดกิิจกรรม “ฉลาดคิิด พิิชิิตขยะ”
(Think Waste Wise) ของอิินทรีี อีีโคไซเคิิล ประเทศไทย เป็็น
โครงการเพื่่�อให้้ความรู้้�เรื่่�องการคััดแยกขยะแก่่เด็็กนัักเรีียน
ด้้วยความร่่วมมืือกัับกลุ่่�มบริิษััทชั้้�นนำำ�ต่่างๆ เพื่่�อนำำ�หลัักการขยาย
ความรัับผิิดชอบของผู้้�ผลิิต (Extended Producer Responsibility
หรืือ EPR) มาใช้้ ในการป้้องกัันและแก้้ ไขปััญหามลพิิษของขยะ
พลาสติิก
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อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา ได้้ลงทุุนกว่่า 113 ล้้านรููปีีศรีีลัังกา (LKR)
ในการจััดตั้้�งโรงงานไพโรไลซิิส (Pyrolysis) เพื่่�อกำำ�จัดั ซากยางรถยนต์์
และของเสีียกลุ่่�มโพลิิเมอร์์ ในประเทศศรีีลัังกา
นอกจากนี้้� อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา ได้้ขยายการให้้บริิการของ
ศููนย์์บริิหารจััดการทรััพยากรเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่ (Resource
Recovery Centre หรืือ RRC) ให้้มีีระบบการบริิหารจััดการของเสีีย
ได้้อย่่างครบวงจร โดยเพิ่่�มในส่่วนเทคโนโลยีีการรีีไซเคิิล และ
การย่่อยสลายอิินทรีีย์์ ในประเทศศรีีลัังกา
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล เวีียดนาม ได้้ร่่วมมืือกัับบริิษััท ยาสููบอัังกฤษ อเมริิกััน (British American Tobacco PLC. หรืือ BAT) ซึ่่�งการ
ร่่วมมืือครั้้�งนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงแนวทางการบริิหารจััดการด้้านความ
ยั่่�งยืืน โดยตั้้�งเป้้าหมายว่่าทุุกแหล่่งการผลิิตของบริิษััทฯ ต้้องไม่่มีี
ขยะสู่่�หลุุมฝัังกลบภายในปีี 2568 ทั้้�งนี้้� อิินทรีี อีโี คไซเคิิล เวีียดนาม
ได้้จััดการของเสีียจากโรงงาน BAT ตั้้�งแต่่การจััดเก็็บ คััดแยก และ
กำำ�จััดด้้วยวิิธีีการเผาร่่วมในเตาปููนซีีเมนต์์
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การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�น
ธุุรกิิจการจััดการของเสีียและบริิการภาคอุุตสาหกรรมมีีส่่วนร่่วมกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในโครงการต่่างๆ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น และแสดง
ให้้เห็็นถึึงความสามารถและศัักยภาพด้้านต่่างๆ ซึ่่�งโครงการเหล่่านี้้�
ได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�มีีชื่่�อเสีียงภาครััฐ
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ในประเทศไทย ได้้รัับความไว้้วางใจจาก
กรมทรััพย์์สิินทางปััญญา กระทรวงพาณิิชย์์ ให้้เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
ขนย้้ายและทำำ�ลายของกลาง “สิินค้้าละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา”
เป็็นปีีที่่�สองติิดต่่อกััน พร้้อมจััดการถ่่ายทอดสดการทำำ�ลาย
ของกลางทั้้�งหมดจากสถานที่่�ทำำ�ลายของกลางมายัังสถานที่่�จััดงาน
ที่่�กระทรวงพาณิิชย์์ผ่่านโปรแกรมซููม (Zoom)
กว่่า 10 ปีีที่่� อิินทรีี อีีโคไซเคิิล เวีียดนาม ได้้รัับใบอนุุญาตจาก
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมในการบำำ�บััดและ
กำำ�จััดสารพีีซีีบีี ในน้ำำ��มัันปนเปื้้�อน ด้้วยเทคโนโลยีีการเผาร่่วมใน
เตาปููนซีีเมนต์์ (Co-processing) โดยระหว่่างปีี 2554 จนถึึง
ไตรมาสแรกของปีี 2564 บริิษััทฯ สามารถรวบรวมและบำำ�บััด
สารพีีซีีบีี ในน้ำำ��มัันปนเปื้้�อนในประเทศเวีียดนามได้้มากกว่่า
154 ตััน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ชิิป มง อีีโคไซเคิิล ได้้ลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจ (MoU) กัับ
กระทรวงสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศกััมพููชา ในการให้้บริิการกำำ�จััด
กากอุุตสาหกรรมอัันตราย รวมทั้้�งยางรถยนต์์เก่่า พลาสติิก และ
ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Waste)

อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ได้้รัับการยอมรัับทั้้�งใน
ประเทศไทยและประเทศศรีีลัังกา
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ในประเทศไทย ได้้รัับรางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียว
ระดัับ 5 (Green Industry Awards Level 5) ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ที่่�แสดงถึึงความทุ่่�มเทที่่�ธุุรกิิจมีีส่่วนในการผลัักดัันการแก้้ ไขปััญหา
พลาสติิก ในขณะที่่�อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา ได้้รัับรางวััล “Best
Corporate Citizen Sustainability Awards 2020” จาก
การจััดตั้้�งศููนย์์บริิหารจััดการทรััพยากรเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่
โดยร่่วมมืือกัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคข้้ามชาติิ
ชั้้�นนำำ�อย่่าง ยููนิิลีีเวอร์์ ศรีีลัังกา โดยทั้้�งสองรางวััลนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึง
ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของกลุ่่�มธุุรกิิจนี้้�
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้จััด
โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลด้้านความเสี่่�ยงที่่�ดีี มีีการประเมิินและ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงในระดัับองค์์กรเชื่่�อมโยงไปจนถึึงระดัับ
ปฏิิบััติิการ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าทุุกระดัับปฏิิบััติิการของกลุ่่�มบริิษััทฯ
มีีความตื่่�นตััวและมีีความพร้้อมในการปรัับตััวต่่อสถานการณ์์
ได้้อย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อหาโอกาสทางธุุรกิิจที่่�สามารถตอบสนอง
ความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีการจััดตั้้�ง
คณะทำำ�งานเพื่่�อกำำ�กัับดููแลด้้านการขยายกิิจการ คณะทำำ�งาน
กลั่่�นกรองค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อการลงทุุน และคณะกรรมการการพััฒนา
ด้้านความยั่่�งยืืน ในระดัับการบริิหารกลุ่่�ม อีีกทั้้�งคณะกรรมการ
บริิษัทั และคณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการประชุุมเพื่่�อตรวจสอบ
ติิดตามการกำำ�หนดความเสี่่�ยงและบริิหารความเสี่่�ยงในทุุกไตรมาส
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการประเมิินและบริิหารจััดการความ
เสี่่�ยงที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการประกอบธุุรกิิจ การดำำ�เนิินงาน ฐานะ
การเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน หรืือความดำำ�รงอยู่่�ของบริิษััทฯ หรืือ
กลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงประเด็็นความเสี่่�ยงด้้าน ESG ซึ่่�งครอบคลุุมถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงของตลาด การแข่่งขััน การดํําเนิินงาน การเงิิน
และการสรรหาบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ ที่่�ช่่วยสร้้างโอกาสหรืืออาจ
ส่่งผลกระทบต่่อประสิิทธิิภาพและการเติิบโตของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ทั้้�งในเชิิงบวกหรืือเชิิงลบ และการทบทวนการดํําเนิินงานต่่างๆ
เพื่่�อจััดการกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
คณะผู้้�บริิหารกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการพิิจารณาทบทวนโอกาสและความ
เสี่่�ยงที่่�มีีการประเมิินโดยแต่่ละบริิษััท และทำำ�การประเมิินโอกาส
และความเสี่่�ยงในระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยพิิจารณาปััจจััยในระดัับ
ภููมิภิ าคเพิ่่�มเติิมเป็็นประจำำ�ทุกุ ไตรมาส โอกาส และความเสี่่�ยงต่่างๆ
จะถููกประเมิินในแง่่ของความรวดเร็็วที่่�จะเกิิดผลกระทบต่่อบริิษััทฯ
และมููลค่่าประมาณการของผลกระทบที่่�จะเกิิดกัับผลกำำ�ไรของ
แต่่ละบริิษัทั ฯ นอกจากนี้้�โอกาสและความเสี่่�ยงที่่�ได้้รับั การประเมิินไว้้
ดัังกล่่าวจะถููกนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อตรวจทาน
แก้้ ไข พร้้อมรัับข้้อเสนอเพิ่่�มเติิม ก่่อนที่่�จะนำำ�กลัับมาสื่่�อสารและ
ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการเพื่่�อตอบสนองต่่อโอกาสและความเสี่่�ยง
เหล่่านั้้�น
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1.	ความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจและกลยุุทธ์์
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่่��ก่่อให้้เกิิด
วิิกฤตเศรษฐกิิจตามมาถืือเป็็นความเสี่่�ยงสููู�งสุุุ�ดสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
ในปีี 2564 การชะลอตััวทางเศรษฐกิิจส่่งผลกระทบต่่อภาคธุุรกิิจ
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค และธุุรกิิจการให้้บริิการในปีี 2563 ส่่วนการ
ลงทุุนเชิิงพาณิิชย์์และอุุตสาหกรรมถููกชะลอตััวลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ต่่อเนื่่�องมาในปีี 2564 นอกจากนี้้� ยัังมีีมาตรการการควบคุุมและปิิด
ไซต์์งานก่่อสร้้างในบางพื้้�นที่่�เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ส่่งผลให้้แรงงานก่่อสร้้างเดิินทางกลัับบ้้านเกิิดในช่่วง
ว่่างงาน และทำำ�ให้้เกิิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ภายหลัังจากเริ่่�มมีี
การก่่อสร้้างในช่่วงปลายปีี ทำำ�ให้้ตลาดการก่่อสร้้างชะลอตััว
โดยเฉพาะในประเทศไทยและเวีียดนาม ปััจจััยเหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบต่่อ
ยอดขายของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในปีี 2564 ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดว่่า
สถานการณ์์จะค่่อย ๆ คลี่่�คลาย ในขณะที่่�มีีอััตราการฉีีดวััคซีีน
เพิ่่�มขึ้้�น และภาคการก่่อสร้้างจะสามารถฟื้้�นตััวกลัับมาอยู่่�ในระดัับ
เดีียวกัับปีี 2562 ได้้ภายในปีี 2566
ในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2564 ต้้นทุุนด้้านพลัังงานและค่่าขนส่่ง
ทางเรืือมีีการปรัับตััวสููงขึ้้�น ในขณะที่่�ราคาสิินค้้าปููนซีีเมนต์์
ไม่่สามารถปรัับขึ้้�นได้้เนื่่�องจากการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงในตลาด
นัับเป็็นอีีกปััจจััยเสี่่�ยงต่่ออุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์และกลุ่่�มบริิษััทฯ

รายงานประจำ�ปี

คู่่�แข่่งบางรายมีีการชะลอตััวการลงทุุนเนื่่�องจากวิิกฤตเศรษฐกิิจ
ที่่�เกิิดขึ้้�น แต่่กำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ในตลาดภาพรวมจะยัังคง
สููงกว่่าปริิมาณความต้้องการการใช้้ปููนซีีเมนต์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
อย่่างไรก็็ตาม ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ คาดว่่าจะมีีแนวโน้้มความต้้องการ
ใช้้ปููนซีีเมนต์์จากการลงทุุนขยายและพััฒนาเขตเมืืองมากขึ้้�น
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เพิ่่�มมากขึ้้�น

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการผลัักดัันให้้มีีวิินััย
การใช้้งบประมาณรายจ่่ายอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด อาศััยหลัักการ
ของ Zero-Based Budgeting โดยให้้
พิิจารณารายได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นเทีียบกัับ
ค่่าใช้้จ่่ายทุุกๆ บาทที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้
ในการดํําเนิินงาน เพื่่�อดููความคุ้้�มค่่าใน
การใช้้จ่่ายและช่่วยควบคุุมต้้นทุุนต่่างๆ
รวมถึึงต้้นทุุนด้้านพลัังงานให้้ดีีขึ้้�น
นอกจากนี้้� วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ยัังส่่ง
ผลกระทบต่่อปริิมาณความต้้องการที่่�ไม่่แน่่นอนในกลุ่่�มธุุรกิิจวััสดุุ
ก่่อสร้้าง และธุุรกิิจอีีโคไซเคิิลที่่�ต้้องพึ่่�งพาการค้้าปลีีกที่่�มีีวงจรธุุรกิิจ
สั้้�นและพึ่่�งพาการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการผลิิตในภาคอุุตสาหกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอีีกด้้วย  
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการปรัับตััวและนำำ�นวััตกรรมต่่างๆ มาใช้้เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการบริิหารจััดการกัับวิิกฤตในปีี 2563 และต่่อเนื่่�อง
ไปปีี 2564 โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ในแต่่ละสายงานทุุกคนมีีการประชุุมร่่วมกัันเป็็นประจำำ�เพื่่�อ
พิิจารณาประเด็็นปััญหาต่่างๆ และหาแนวทางแก้้ ไขอย่่างรวดเร็็ว  
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการผลัักดัันให้้มีีวิินััยการใช้้งบประมาณรายจ่่าย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด อาศััยหลัักการของ Zero-Based
Budgeting โดยให้้พิิจารณารายได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นเทีียบกัับค่่าใช้้จ่่าย
ทุุกๆ บาทที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้ ในการดํําเนิินงาน เพื่่�อดููความคุ้้�มค่่าในการ
ใช้้จ่า่ ยและช่่วยควบคุุมต้้นทุุนต่่างๆ รวมถึึงต้้นทุุนด้้านพลัังงานให้้ดีขึ้้�ี น
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ปรัับวิิธีีการให้้บริิการลููกค้้าและตลาด
เพื่่�อให้้เกิิดคุุณค่่าที่่�แตกต่่างเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของ
ลููกค้้าในด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�
■ พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า
เมื่่�อพฤติิกรรมและความคาดหวัังของผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลงไป
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการปรัับการให้้บริิการที่่�สอดคล้้องกัับความคาดหวััง
ในเรื่่�องมาตรฐานการบริิการ และเพิ่่�มโซลููชันั เพื่่�อตอบสนองต่่อธุุรกิิจ
และความท้้าทายในการดํําเนิินกิิจการของลููกค้้ามากขึ้้�น สิ่่�งสำำ�คััญ
คืือ การนำำ�ระบบองค์์ความรู้้�มาถ่่ายทอดเพื่่�อการทำำ�งานร่่วมกัับ
ลููกค้้าที่่�เป็็นทายาทในรุ่่�นต่่อไปรวมถึึงพนัักงานในองค์์กรอีีกด้้วย
■ กลยุทธ์และความสามารถด้านการค้า
เนื่่�องด้้วยผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษััทฯ เป็็นสิินค้้าวััสดุุก่อ่ สร้้าง
แต่่ความต้้องการของคู่่�ค้้าและผู้้�บริิโภคมีีความแตกต่่างอย่่าง
หลากหลายในเชิิงการขายและการใช้้สิินค้้า เราจึึงเสริิมสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งในการเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดโดยนำำ�นวััตกรรมมาใช้้
ในการผสมและส่่งมอบปููนซีีเมนต์์และคอนกรีีต ปรัับผลิิตภััณฑ์์
และช่่องทางการเข้้าถึึงลููกค้้าให้้เหมาะสมกัับความต้้องการของ
กลุ่่�มลููกค้้าต่่างๆ ให้้มากขึ้้�น
■ การสร้างความผูกพันต่อองค์กรและความพร้อมของบุคลากร
ที่่�มีีศัักยภาพ
ในช่่วงปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งเน้้นที่่�กลยุุทธ์์สร้้างการมีี
ส่่วนร่่วมและความผููกพัันต่่อองค์์กรของพนัักงานผ่่านทางหลายๆ
กิิจกรรมที่่�มีีการปรัับให้้สอดคล้้องเหมาะสมกัับสภาพการทํํางาน
จากที่่�บ้้านสนัับสนุุนให้้พนัักงานของเรามีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี พััฒนา
บุุคลากรให้้มีีภาวะผู้้�นำำ�และศัักยภาพในด้้านต่่างๆ รวมถึึงการ
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สร้้างกลุ่่�มผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ที่่�พร้้อมปรัับตััวทำำ�งานได้้ ในสถานการณ์์ที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลงและท้้าทาย เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักได้้
อย่่างถููกต้้องตามแนวทางที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ กำำ�หนดไว้้ เสริิมสร้้างและ
รองรัับการเติิบโดของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในอนาคตข้้างหน้้าต่่อไป

2. ความเสี่่�ยงทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ในปััจจุุบัันคนส่่วนมากมีีความเข้้าใจและตระหนัักถึึงความเสี่่�ยง
จากภาวะโลกร้้อน และความสำำ�คััญในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเพิ่่�ม
มากขึ้้�น ดัังนั้้�นจึึงมีีการตื่่�นตััวทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมทั้้�งจาก
ภาครััฐและจากกระแสสัังคมภายนอกที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�การจััดการ
ผลกระทบเชิิงลบที่่�มาจากการดำำ�เนิินกิิจกรรมในภาคอุุตสาหกรรม
เพิ่่�มมากขึ้้�น ปััจจััยดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับนโยบายของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ที่่�มุ่่�งมั่่�นดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชนรอบข้้างที่่�เราดำำ�เนิินกิิจการอยู่่� 
และมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินงานและการรัักษา
ภาพลัักษณ์์ขององค์์กรทางด้้านการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอย่่างดีี
มาโดยตลอด ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ออกแบบมาเพื่่�อ
สนัับสนุุนการก่่อสร้้างอาคารและโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�มีีความทนทาน
และมีีอายุุการใช้้งานที่่�ยาวนาน และมีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และ
ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตต่่างๆ อาทิิ การทำำ�เหมืือง การใช้้ทรััพยากร
และพลัังงาน หรืือการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ออกสู่่�
ชั้้�นบรรยากาศ เพื่่�อลดผลกระทบสุุทธิิ (Net Impacts) ให้้เกิิดขึ้้�น
น้้อยที่่�สุุดอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีสามแนวทางหลัักในการปฏิิบัติั เิ พื่่�อ
ดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน ดัังนี้้�

คืือ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมภิิบาล ดัังที่่�ได้้มีีการกล่่าวถึึง
และอธิิบายไว้้อย่่างครบถ้้วนในรายงานฉบัับนี้้�
■ ประการที่สาม เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ช่่วย
ลดผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ การสนัับสนุุนและ
ปฏิิบััติิตามมาตรฐานระดัับประเทศเพื่่�อลดการใช้้พลัังงานใน
กระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ช่่วยให้้
ผู้้�ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างสามารถลดการเกิิดมลพิิษภายในสถานที่่�
ก่่อสร้้าง
ตลอดปีีที่่�ผ่่านมากลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการติิดตามผลและการตรวจสอบ
การดํําเนิินการป้้องกัันและกิิจกรรมเชิิงรุุกต่่างๆ โดยไม่่พบเหตุุการณ์์
เชิิงลบที่่�มีีนััยสํําคััญหรืือความเสี่่�ยงใหม่่ๆ ที่่�ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการแก้้ ไข

3. ความเสี่่�ยงในการดํําเนิินงาน
ความเสี่่�ยงในการดํําเนิินงานต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ ส่่วนใหญ่่มาจากความ
เสี่่�ยงทางด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยในการดํําเนิินงานที่่�โรงงาน
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ ไปจนถึึงการขายผลิิตภััณฑ์์ การแก้้ ไขปััญหาทาง
ด้้านเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นแบบคาดไม่่ถึึงและการสููญเสีีย
การผลิิต ตลอดจนผลกระทบภายนอกจากการเปลี่่�ยนแปลงในการ
จััดซื้้�อจััดหาและราคาต้้นทุุนของวััตถุุดิิบต่่างๆ
■ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

■ ประการแรก เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
กฎระเบีียบต่่างๆ รวมถึึงระบบมาตรฐานการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
(ISO14001:2015) และมาตรฐานของความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมต่่อสัังคม อาทิิ CSR-DIW และ
CSR-DPRIM อย่่างเคร่่งครััดในทุุกพื้้�นที่่� และทุุกประเทศที่่�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินกิิจการอยู่่� 

อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของบุุคลากรเป็็นสิ่่�งที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ
ให้้ความสํําคััญอย่่างยิ่่�ง และมีีการกล่่าวเน้้นย้ำำ�ถึ
� งึ เรื่่�องนี้้�เป็็นอัันดัับแรก
ในการประชุุมของคณะผู้้�บริิหารและการประชุุมพนัักงานทั้้�งบริิษััทฯ
เสมอ ซึ่่�งรายงานผลการดำำ�เนิินงานเปรีียบเทีียบกัับตััวชี้้�วััดและ
เป้้าหมายต่่างๆ แยกจากรายงานฉบัับนี้้�

■ ประการที่สอง เราได้มีการวางกลยุทธ์และดําเนินการตาม
หลัักการพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน (ESG Strategy)
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบในสามด้้านหลััก

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ยัังคงเป็็นปััญหา
อัันดัับต้้นๆ ทางด้้านสุุขภาพ ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องเผชิิญตลอดทั้้�งปีี
2564 คณะผู้้�บริิหารกลุ่่�มและคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารได้้ ให้้ความสํําคััญ
ในการจััดหาวััคซีีนป้้องกัันเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ให้้กัับพนัักงาน
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รวมไปถึึงผู้้�รัับเหมาที่่�ทำำ�งานร่่วมกัับเรา ส่่วนมาตราการป้้องกััน
อื่่�นๆ ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เริ่่�มต้้นทำำ�ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ยัังคงมีีดำำ�เนิินการ
อย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งการตรวจวััดอุุณหภููมิิ การใส่่หน้้ากากอนามััย
การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม การทํํางานจากที่่�บ้้าน และมาตราการ
บัังคัับกัักตนเองสํําหรัับบุุคคลที่่�มีีการสััมผััสใกล้้ชิิดกัับบุุคคล
เสี่่�ยงอื่่�นๆ

กลุ่่�มบริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการติิดตาม
และป้้องกัันความเสี่่�ยงในเชิิงรุุก
มีีการรายงานเหตุุการณ์์และติิดตาม
วิิเคราะห์์เพื่่�อหาสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของ
เหตุุการณ์์ที่่�สํําคััญต่่างๆ  
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยึึดถืือการปฏิิบััติิตามมาตรการการป้้องกัันต่่างๆ ที่่�
กฏหมายกำำ�หนด หรืือมากกว่่าเกณฑ์์มาตรฐานทั่่�วไปที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด มีีการนำำ�ระบบการจััดการด้้านอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย (ISO45001:2018) มาใช้้ ในการประเมิินตรวจสอบและ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ กำำ�หนดให้้มีีการติิดตามและป้้องกัันความ
เสี่่�ยงในเชิิงรุุก มีีการรายงานเหตุุการณ์์และติิดตามวิิเคราะห์์เพื่่�อหา
สาเหตุุที่่�แท้้จริิงของเหตุุการณ์์ที่่�สํําคััญต่่างๆ มีีการสื่่�อสารและ
ส่่งเสริิมให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ทางด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยให้้กัับพนัักงานอยู่่�เสมอ
■ ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องในกระบวนการผลิต
การผลิิตของเตาเผาปููนซีีเมนต์์และหม้้อบดปููนซีีเมนต์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
และสม่ำำ��เสมอถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ให้้มีีความ
คุ้้�มค่่าในเชิิงเศรษฐศาสตร์์ การหยุุดชะงัักของสายการผลิิตโดย
ไม่่ได้้เตรีียมกำำ�หนดการไว้้ล่่วงหน้้าจะส่่งผลกระทบไปทั้้�งระบบ
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของกลุ่่�มบริิษััทฯ และยัังส่่งผลต่่อความสามารถ
ในการตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าอีีกด้้วย

คณะผู้้�บริิหารและผู้้�เชี่่�ยวชาญในสายงานการผลิิตและหน่่วยงาน
ซ่่อมบำำ�รุุงและดููแลรัักษาเครื่่�องจัักรในระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�เพิ่่�ง
จััดตั้้�งขึ้้�น ได้้ช่่วยพััฒนาความรู้้�และเพิ่่�มขีีดความสามารถของ
สายการผลิิตและเครื่่�องจัักรสำำ�คััญๆ รวมถึึงช่่วยเพิ่่�มระยะเวลา
การเดิินเครื่่�องจัักรหลัักได้้อย่่างต่่อเนื่่�องมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น  
■ ความเสี่ยงด้านพลังงานและการจัดหาวัตถุดิบ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีการใช้้พลัังงานและวััตถุุดิบิ ประเภทแร่่ในปริิมาณมาก
หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านปริิมาณตลาดหรืือราคาของ
พลัังงานหรืือวััตถุุดิิบเหล่่านี้้� ก็็อาจส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อ
การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
โรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ บริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าว โดยใช้้วััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตจากเหมืืองของบริิษััทฯ
ที่่�ได้้รัับสััมปทานจากภาครััฐ อาทิิ หิินปููน หิินเชลล์์ และวััตถุุดิิบอื่่�นๆ
โดยที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของสััมปทานที่่�ได้้
ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด มีีการกำำ�กัับดููแลที่่�เน้้นการทำำ�งานเชิิงรุุก
และสามารถตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งมีีการวางแผนระยะยาวในการ
ต่่ออายุุสััญญาสััมปทานต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
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สํําหรัับพลัังงานและวััตถุุดิิบอื่่�นๆ กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถเข้้าถึึงแหล่่ง
วััตถุุดิิบผ่่านบริิษััท สยาม ซิิตี้้� เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด และหน่่วยงานจััดซื้้�อ
จััดหาในแต่่ละประเทศและในระดัับกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ซึ่่�งได้้ทำ�ำ งานในเชิิงรุุก
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ มีีทางเลืือกในการได้้มาซึ่่�งวััตถุุดิิบที่่�ใช้้
ในกระบวนการผลิิต สามารถคาดการณ์์ และลดความผัันผวนของ
ราคา รวมถึึงการที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในบริิษััทถ่่านหิินในประเทศไทย
จึึงสามารถทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าความเสี่่�ยงในการจััดหาพลัังงานของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ อยู่่�ในเกณฑ์์ต่ำำ��

เป็็นหลัักและสนัับสนุุนให้้บริิษัทั ย่่อยในต่่างประเทศกู้้�ยืืมเงิินเป็็น
เงิินสกุุลท้้องถิ่่�นเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับรายรัับจากการดำำ�เนิินงาน
ปกติิ บริิษััทฯ คาดว่่าจะได้้รัับเงิินปัันผลเป็็นสกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศและการเปลี่่�ยนแปลงของค่่าเงิินตราต่่างประเทศ
สกุุลจะส่่งผลกระทบต่่อผลตอบแทนจากการลงทุุน บริิษััทฯ
จึึงพิิจารณานำำ�เครื่่�องมืือทางการเงิินต่่างๆ อาทิิ สััญญาซื้้�อขาย
ล่่วงหน้้า (Forwards) เพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงจากอััตรา
แลกเปลี่่�ยนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ถึึงแม้้ว่า่ ราคาสิินค้้าในตลาดมีีการปรัับตััวลดลงในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา
แต่่ผลกระทบทางเศรษฐกิิจในปีี 2564 กลัับส่่งผลต่่อภาวะเงิินเฟ้้อ
และความผัันผวนของราคาสิินค้้าในตลาดที่่�มีีแนวโน้้มปรัับตััวสููง
มากขึ้้�น ดัังนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ปรัับกลยุุทธ์์ ในการจััดซื้้�อจััดหา
โดยการทำำ�สััญญาจััดซื้้�อจััดหาในระยะยาว รวมถึึงการสร้้างความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีและยั่่�งยืืนกัับคู่่�ค้้า นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�น
พััฒนาขีีดความสามารถด้้านโลจิิสติิกส์์และปรัับปรุุงกระบวนการ
ผลิิตให้้สามารถรองรัับการใช้้วััตถุุดิิบได้้หลากหลายมากขึ้้�นใน
กระบวนการผลิิด เพื่่�อช่่วยลดต้้นทุุนด้้านวััตถุุดิิบและเพิ่่�มทางเลืือก
ของแหล่่งวััตถุุดิิบต่่างๆ อีีกด้้วย

■ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการ
ดำำ�เนิินธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอััตราดอกเบี้้�ย อาทิิ เงิินฝาก
ธนาคาร การเบิิกใช้้วงเงิินสิินเชื่่�อระยะสั้้�น สิินเชื่่�อระยะยาว และ
หุ้้�นกู้้� ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงดำำ�เนิินการบริิหารสััดส่่วนของอััตรา
ดอกเบี้้�ยแบบคงที่่�และอััตราดอกเบี้้�ยแบบลอยตััว ให้้เกิิดความ
สมดุุล เพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดจากความผัันผวนของอััตรา
ดอกเบี้้�ย อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์ทาง
การเงิินและหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยในรููปแบบของอััตรา
ดอกเบี้้�ยแบบคงที่่�เป็็นส่่วนใหญ่่ขณะที่่�อััตราดอกเบี้้�ยแบบ
ลอยตััวอยู่่�ที่่�อััตราใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดการเงิิน
ซึ่่�งกล่่าวได้้ว่่าความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยนั้้�นอยู่่�ในระดัับต่ำำ��

4.	ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

■ ความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีธุรกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตในส่่วนของลููกหนี้้�การค้้า
ของกิิจการ ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงบริิหารจััดการโดยการควบคุุม
การดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนโยบายด้้านเครดิิตและใช้้เครื่่�อง
มืือต่่างๆ อาทิิ การวางหนัังสืือค้ำำ��ประกัันจากธนาคาร การใช้้
เลตเตอร์์ออฟเครดิิต การทำำ�ประกัันลููกหนี้้�การค้้า รวมถึึง
การประเมิินความน่่าเชื่่�อถืือของลููกหนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
เป็็นการลดความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ

บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วไปในหลายประเทศและพึ่่�งพาการจััดสััดส่่วน
ของหนี้้�สิินและทุุนในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนและเงื่่�อนใข
ในการกู้้�ยืืม
■ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมทั้้�งการนำำ�เข้้าและส่่งออก ดัังนั้้�นบริิษัทั ฯ
จึึงดำำ�เนิินการจััดการความเสี่่�ยงด้้วยวิิธีี Natural Hedge
ระหว่่างมููลค่่าของวััตถุุดิิบและเครื่่�องจัักรนำำ�เข้้าและรายได้้จาก
การส่่งออกเป็็นนโยบายหลัักในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
จากอััตราแลกเปลี่่�ยน ขณะที่่�ความเสี่่�ยงส่่วนที่่�เหลืือบริิหาร
ด้้วยการตกลงกัับคู่่�ค้้าเพื่่�อรัับหรืือจ่่ายเงิินเป็็นเงิินสกุุลท้้องถิ่่�น
รวมถึึงใช้้เครื่่�องมืือทางการเงิินต่่างๆ อาทิิ การซื้้�อขายอััตรา
แลกเปลี่่�ยนล่่วงหน้้า ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีเงิินกู้้�เป็็นสกุุลบาท
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■ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงมีีสภาพคล่่องเพีียงพอ ฝ่า่ ยบริิหารการเงิิน
ของบริิษััทฯ มีีการติิดตามและประเมิินสภาพคล่่องของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรัักษาระดัับเงิินสำำ�รองรวมถึึง
การจััดเตรีียมวงเงิินสิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิินทั้้�งวงเงิินแบบ
Committed และ Uncommitted ให้้เพีียงพอต่่อการชำำ�ระเงิิน
ตามภาระผููกพัันต่่างๆ และป้้องกัันความเสี่่�ยงจากความผัันผวน
ของกระแสเงิินสดที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
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แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในปี 2565

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�รุุนแรง
มากขึ้้�นเกืือบตลอดทั้้�งปีี 2564 และภาวะเศรษฐกิิจถดถอยทั่่�วโลก
จากเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดว่่าสภาพเศรษฐกิิจและ
ตลาดอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์จะมีีการเติิบโตอย่่างจำำ�กััดต่่อเนื่่�อง
จนถึึงปีี 2566 จึึงจะมีีแนวโน้้มการฟื้้น� ตััวของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
กลัับมาในระดัับเดีียวกัันกัับปีี 2562
การระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อย่่างต่่อเนื่่�อง และความเป็็นไปได้้
ของการปิิดเมืืองที่่�จะตามมา ยัังคงเป็็นปััจจััยความเสี่่�ยงเชิิงลบที่่�มีีอยู่่� 
ถึึงแม้้ว่่าจะมีีอััตราการฉีีดวััคซีีนเพิ่่�มขึ้้�น และเริ่่�มมีีการเปิิดเมืือง
เพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ
กลุ่่�มบริิษััท ฯ คาดหวัังว่่า
■ โครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐยังคงมีแนวโน้มสดใส
การสร้้างถนน โครงสร้้างพื้้�นฐานทางราง และโครงการพััฒนา
สนามบิินจะยัังคงเป็็นแรงสนัับสนุุนที่่�ต่่อเนื่่�องต่่อการเติิบโตของ
ผู้้�ค้้าปููนซีีเมนต์์และคอนกรีีต
■ การก่อสร้างเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะยังคงซบเซา
ในขณะที่่�ความต้้องการของตลาดปลายทางฟื้้น� ตััว และเครืือข่่าย
อุุปทานทรงตััว ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจในหลายภาคส่่วนตั้้�งแต่่
การท่่องเที่่�ยวไปจนถึึงอุุตสาหรรมการผลิิตรถยนต์์ยัังคงอยู่่�ใน
ระยะฟื้้น� ตััว และมุ่่�งเน้้นในการเปิิดดำำ�เนิินการสถานประกอบการ
ที่่�มีีอยู่่�แล้้วอย่่างน้้อยในช่่วงครึ่่�งปีีแรกของปีี 2565

Digit) ในประเทศศรีีลัังกาที่่�ยัังคงมีีความเสี่่�ยงเชิิงลบอัันเนื่่�อง
มาจากความท้้าทายในส่่วนของเงิินสำำ�รองต่่างประเทศและอััตรา
แลกเปลี่่�ยน ตลาดในประเทศบัังกลาเทศ เวีียดนาม และ
กััมพููชาที่่�มีีจำำ�นวนการฉีีดวััคซีีนเพิ่่�มขึ้้�นตามด้้วยการฉีีด
เข็็มกระตุ้้�น คาดว่่าจะมีีการเติิบโตที่่�สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของ
ภููมิิภาค ทั้้�งนี้้�ได้้รัับแรงกระตุ้้�นจากการขยายตััวของชุุมชนเมืือง
ในระยะยาว และเกิิดการขยายตััวทางอุุตสาหกรรมขึ้้�น
อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ ในภาพรวมยัังคงมีีภาวะอุุปทานล้้นตลาด
และการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�รุุนแรง เป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเติิบโต
ของตลาด และเป็็นตััวผลัักดัันราคาและอััตรากำำ�ไรในระยะยาว ทั้้�งนี้้� 
ผู้้�แข่่งขัันที่่�มีีโครงสร้้างต้้นทุุนที่่�ดีีและมีีความสามารถในการเข้้าถึึง
แหล่่งวััตถุุดิบิ และตลาดของสิินค้้าที่่�ดีีกว่่าจะมีีผลประกอบการดีีกว่่า
ค่่าเฉลี่่�ยของตลาด
สำำ�หรัับความต้้องการปููนซีีเมนต์์ของประเทศไทยในปีี 2565
กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดการณ์์ว่่าจะมีีการเติิบโตลดลงอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 2
จากปีี 2564 อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังคงตั้้�งเป้้าที่่�จะรัักษา
ส่่วนแบ่่งการตลาดเช่่นเดิิม ในขณะที่่�ตลาดส่่งออกจะยัังคงมีีความ
ผัันผวนสููง สำำ�หรัับความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญที่่�อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์
กำำ�ลัังเผชิิญในปีีหน้้านี้้� อาทิิ การเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตของคู่่�แข่่งจาก
ประเทศเพื่่�อนบ้้าน ราคาพลัังงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึง
ข้้อกำำ�หนดที่่�ควบคุุมการประกอบธุุรกิิจที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�นโดยเฉพาะ
ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

■ ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีอ่ น้ั ไว้มแี นวโน้มทีอ่ าจส่งผลให้
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยกลัับมาสดใส แต่่เนื่่�องจากอุุปทานในหลาย
ภาคส่่วนยัังคงมีีมากกว่่าความต้้องการ กลุ่่�มบริิษััทฯ
จึึงคาดการณ์์ว่่าธุุรกิิจก่่อสร้้างน่่าจะเริ่่�มฟื้้�นตััวต่่อจากธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์
■ อัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ตลาด การที่่�ประเทศไทยมีีการพึ่่�งพาการท่่องเที่่�ยวอย่่างมาก
และภาวะอุุปทานล้้นตลาดในภาคธุุรกิิจที่่�อยู่่�อาศััย จะทำำ�ให้้
แนวโน้้มการเติิบโตถููกจำำ�กััด ในขณะที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดการณ์์
การฟื้้�นตััวเป็็นตััวเลขหลัักเดีียวในระดัับกลาง (Mid-Single
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. เป้้าหมายการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง ยึึดมั่่�นภารกิิจและวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ รวมถึึง
ค่่านิิยมองค์์กรทั้้�งสี่่�ข้้อเป็็นเสาหลัักโดยเฉพาะในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน กลุ่่�มบริิษััทฯ
มุ่่�งเน้้นค่่านิิยม ห่่วงใย...ใส่่ใจอนาคต ที่่�มุ่่�งมั่่�นสร้้างอนาคตที่่่��สดใสเพื่่่��อคนรุ่่�นต่่อไป เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิ
ตามนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน อยู่่�บนพื้้�นฐานหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี และด้้วยความรัับผิิดชอบ
ต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
อีีกทั้้�งยัังปฏิิบััติิตามมาตรฐาน (ISO14001) เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
โดยบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO14001) มาต่่อเนื่่�องมากกว่่า 20 ปีี
ปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO14001:2015) โดยขอบข่่าย
ครอบคลุุมทุุกกระบวนการสำำ�คััญขององค์์กร
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััท ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน ปีี 2573
ในสามด้้านหลััก เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการทำำ�งานด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาลที่่�ดีีของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ อัันประกอบไปด้้วย การดำำ�เนิินงานเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศและพลัังงาน
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ความหลากหลายทางชีีวภาพและทรััพยากรน้ำำ�� ซึ่่�งอยู่่�บนพื้้�นฐานการทำำ�งานโดยมีี
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยที่่�ดีี และมีีการสร้้างความมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนและกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ตลอดจนการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
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เป้้าหมายการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน ปีี 2573
การดำเนินงานเร�่องที� 1: การเปลี�ยนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน
(Climate and Energy)
ลดอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ใหลดลงต่ำกวา 530 กิโลกร�มคารบอนไดออกไซดตอตัน
ลดปร�มาณการใชพลังงานไฟฟาใหไดมากกวารอยละ 10
ใชพลังงานไฟฟาที�มาจากแหลงพลังงานไฟฟาทางเลือก
ใหไดอยางนอยรอยละ 20

การดำเนินงานเร�่องที� 3: ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทร�พยากรน้ำ (Biodiversity and Water)
สรางผลกระทบเชิงบวกสุทธ� (Net Positive Impact)
ควบคุมการใชน้ำในกระบวนการผลิต
ใหมีประสิทธ�ภาพมากที�สุด

การดำเนินงานเร�่องที� 2: เศรษฐกิจหมุนเว�ยน
(Circular Economy)
เพ��มการใชเชื�อเพลิงขยะใหมากขึ�นเปนสองเทา
โดยจากการใชงานปจจ�บันประมาณ 500,000 ตัน
ใหกลายเปน 1,000,000 ตัน
เพ��มการใชงาน by-product อาทิ เถาลอย (Fly Ash)
และสแลค (Slag) ใหอยูที�ประมาณรอยละ 65 และ
ผลักดันใหมกี ารใชงาน by-product ใหไดถงึ 1.4 ลานตัน

Climate
& Energy

Community &
Stakeholder
Engagement

Biodiversity
& Water

Circular
Economy

หัวขอที� 2 เร�่อง การสรางความมีสวนรวมของชุมชน
และกลุมผูมีสวนไดเสีย (Community and
Stakeholder Engagement)
สรางความมีสว นรวมของชุมชนและกลุม ผูม สี ว นไดเสีย
อยางตอเนื�อง ซึ�งรวมไปถึงพนักงานของเราทุกคน
คูคา ลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

Occupational Health & Safety (OH&S)

หัวขอที� 1 เร�่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)
ตัง� เปาทีจ� ะเปนสถานประกอบการทีภ� ยั อันตราย
เปนศูนย (Zero Harm)

คณะผู้้�บริิหารกลุ่่�มได้้รัับมอบหมายเรื่่�องธรรมาภิิบาลที่่�ดีีเพื่่�อขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายการพััฒนาด้้าน
ความยั่่�งยืืน ปีี 2573 โดยการดำำ�เนิินการตามนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และมีีการจััดตั้้�ง
คณะกรรมการการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน และกำำ�หนดให้้แต่่ละประเทศมีีเป้้าหมายการทำำ�งานด้้าน
ความยั่่�งยืืน อีีกทั้้�ง มีีทีีมทำำ�งานและผู้้�ประสานงาน เพื่่�อดำำ�เนิินการและติิดตามให้้การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
แต่่ละด้้านนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุเป้้าหมายของกลุ่่�มบริิษััทฯ
นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และนโยบายสิ่่�งแวดล้้อมฉบัับเต็็ม กรุุณาดููเพิ่่�มเติิมที่่�เว็็บไซต์์
ของบริิษััทฯ https://www.siamcitycement.com
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2. 	ห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เพิ่มการคัดแยกวัสดุจากของเสียเพื�อนำกลับมาใช
ประโยชน ใหม (Material Recovery) ดวยกระบวนการ
ที�เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ผลิตภัณฑที�มีประสิทธิภาพภาพสูงสุด เพื�อนำไปสรางสรรค
และประกอบเปนชิ้นงาน
ผลิตภัณฑที�สงเสริมอายุการใชงานของอาคารและโครงสราง
สรางความสัมพันธกับ
ตัวแทนขายและผูจำหนาย
เพื�อความสำเร็จของธุรกิจ

สรางมาตราฐานสูงสุดในการบริหารจัดการและกำจัด
ของเสียอันตรายอยางปลอดภัย

การสนับสนุนทักษะการทำงานของทีมชางและผูรับเหมา

กระบวนการขาย

กระบวนการนำ
ผลิตภัณฑ ไปใชงาน

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง
จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
คูคาทางธุรกิจ

กระบวนการจัดเก็บ
กระบวนการวิเคราะห /
การเตรียม / การคัดแยก

ลดปริมาณของเสีย
สูหลุมฝงกลบ
รื�อรอนหลุมฝงกลบ
เพื�อคัดแยกขยะที�มีคา
นำกลับมาใชประโยชน ได

กระบวนการผลิต
การกำกับดูแลและปกปอง
สุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน

กระบวนการรีไซเคิล

การสรางผลกระทบเชิงบวก
ใหกับสังคมและชุมชน
การลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซต
อยางตอเนื�อง

วัตถุดิบบริสุทธ

การนำพลังงานกลับมาใช
ดวยการเผารวมในเตา
ปูนซีเมนต

กระบวนการกำจัด

ขั�นตอนการทำเหมืองที�มีประสิทธิภาพ การปกปองดูแลสมดุลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการฟนฟูพื�นที�ปฏิบัติงาน

เพิ่มสัดสวนของพลังงานที�ไดจากของเสีย

เพิ่มการใชวัตถุดิบที�ยั�งยืนอยางตอเนื�อง

เพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียน

เพิ่มการใชวัตถุดิบที�มาจากการรีไซเคิล

นำของเสียกลับมาใชเปนพลังงานในกระบวนการผลิต

กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์ครหลวง นำำ�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์ ในการพััฒนา
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ บนพื้้�นฐานหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี  รวมถึึงการลดผลกระทบต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของกระบวนการผลิิตตามแนวปฏิิบััติิและมาตรฐานสากล ตลอดจน
เรายัังมีีดำ�ำ เนิินการตามเป้้าหมายการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน ปีี 2573 เพื่่�อดููแลสุุขภาพและความปลอดภััย
ของพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ ตั้้�งเป้้าหมายในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้
พลัังงาน สร้้างผลกระทบเชิิงบวกสุุทธิิ ควบคุุมการใช้้น้ำำ��ในกระบวนการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
และประสานความร่่วมมืือกัับชุุมชนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ  
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3. การดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
3.1 การบริิหารการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
		 และพลัังงาน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�
เป้้าหมายระยะกลาง ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศและ
พลัังงาน ทั้้�งในระดัับภาพรวมของกลุ่่�มและระดัับแต่่ละประเทศ
ในกลุ่่�ม กำำ�หนดกลยุุทธ์์และความคิิดริิเริ่่�มที่่�สอดคล้้องกัันตาม
แนวทางขององค์์กรพลัังงานระหว่่างประเทศ กลุ่่�มบริิษััทฯ เล็็งเห็็น
ถึึงความสำำ�คััญในการมีีส่่วนร่่วมจากทั้้�งภายในและภายนอก รวมถึึง
การสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�ถึึงความสำำ�คััญของพัันธกิิจนี้้�
ในวงกว้้าง
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานด้้านเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศและพลัังงาน
เพื่่�อบรรลุุผลในปีี 2573 มีีดัังนี้้�

3.1.1 เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ภาวะโลกร้้อนเป็็นหนึ่่�งในความท้้าทายเร่่งด่่วนที่่�สุุดที่่�โลกกำำ�ลััง
เผชิิญ หากปล่่อยไว้้โดยไม่่ถููกแก้้ ไขจะส่่งผลกระทบต่่อทั้้�งระบบ
สภาพภููมิิอากาศและประชากรบนโลกของเรา ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
มีีทั้้�งอุุณหภููมิิพื้้�นโลกและมหาสมุุทรที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงผิิดปกติิ
เกิิดคลื่่�นความร้้อน เกิิดภาวะภััยแล้้ง หรืือเกิิดอุุทกภััย รวมไปถึึง
ผลกระทบเชิิงลบต่่อห่่วงโซ่่อาหาร
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของปััญหาเหล่่านี้้� 
และตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีการดำำ�เนิินงานทางด้้าน
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศและพลัังงาน

ขอบเขตที่่� 1: ลดอััตราการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิ
ให้้เหลืือน้้อยกว่่า 530 กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อตัันวััสดุุ
ประสานในซีีเมนต์์ เทีียบเท่่ากัับลดลงร้้อยละ 30 จากปีี 2533
หรืือลดลงร้้อยละ 15 จากปีี 2563
ขอบเขตที่่� 2: ลดอััตราการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิ
ให้้ลดลงต่ำำ��กว่่า 37 กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อตัันวััสดุุ
ประสานในซีีเมนต์์ ซึ่่�งหมายถึึงการลดปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
ลงร้้อยละ 10 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และอย่่างน้้อยร้้อยละ 20 ของ
การใช้้ ไฟฟ้้ามาจากแหล่่งพลัังงานทางเลืือก
ทั้้�งนี้้� มาตการของ Global Cement and Concrete Association
(GCCA) ได้้ถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายและติิดตามผลลััพธ์์
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ตั้้�งเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�นได้้จริิง
โดยมีีหลัักการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัับแนวทางขององค์์กร
พลัังงานระหว่่างประเทศ (International Energy Agency หรืือ
IEA) โดยตั้้�งเป้้าหมายให้้สอดคล้้องกัับการควบคุุมการเพิ่่�มขึ้้�นของ
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกให้้ต่ำำ��กว่่าสององศาเซลเซีียส ในการเปลี่่�ยน
ผ่่านไปสู่่�ยุุคแห่่งการปล่่อยคาร์์บอนต่ำำ��ของอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์

73

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1.2 กลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย

การดำำ�เนิินงานส่่วนของพลัังงาน

กลยุุทธ์์ที่่�ถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว
เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์ประกอบของซีีเมนต์์ ในผลิิตภััณฑ์์อิินทรีี  
โดยการเปลี่่�ยนผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ธรรมดาไปสู่่�
ปููนซีีเมนต์์คอมโพสิิต ซึ่่�งมีีการเพิ่่�มส่่วนผสมทดแทนปููนเม็็ดลงไป
เพื่่�อให้้สามารถลดอััตราการใช้้ปููนเม็็ดลงได้้ นอกจากนี้้� การลงทุุน
ในเทคโนโลยีี ใหม่่ๆ เพื่่�อยกระดัับประสิิทธิิภาพในการใช้้พลัังงาน
การใช้้เชื้้�อเพลิิงทดแทนในส่่วนผสมพลัังงานความร้้อนและการใช้้
วััตถุุดิิบทางเลืือก ตลอดจนความเข้้มงวดในการตรวจสอบการวััด
ประสิิทธิิภาพและผลการปฏิิบััติิงานล้้วนเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการลด
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ

■ กลุ่มบริษัทฯ จะเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกให้ ได้ร้อยละ 20
ภายในปีี 2573 เปรีียบเทีียบกัับสััดส่่วนการใช้้ร้้อยละ 11
ในปีี 2563 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับสััดส่่วนการใช้้พลัังงานทางเลืือก
ร้้อยละ 18 ตามแนวทางขององค์์กรพลัังงานระหว่่างประเทศ
และกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�แนวทางการจััดการห่่วงโซ่่ของเสีีย
ไม่่ว่่าจะเป็็นการรวบรวม การเตรีียม และการนำำ�ของเสีีย
กลัับมาใช้้ ใหม่่ เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์และการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในกลุ่่�มบริิษััทฯ ส่่งผลให้้เราสามารถพััฒนาการจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญของการจััดการขยะ (Waste Management
Hierarchy) ภายในประเทศได้้

3.1.3	ภาพรวมและผลการดำำ�เนิินงาน

■ กลุ่มบริษัทฯ จะลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าให้อยู่ที่ 
80 กิิโลวััตต์์ชั่่�งโมงต่่อตัันซีีเมนต์์ ในปีี 2573 เปรีียบเทีียบกัับ
อััตราการใช้้ที่่� 88 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อตัันซีีเมนต์์ ในปีี 2563
โดยการนำำ�เทคโนโลยีี ใหม่่รวมถึึงการยกระดัับเทคโนโลยีีที่่�ใช้้
อยู่่�ปััจจุุบัันให้้ดีีขึ้้�นซึ่่�งมากกว่่าแนวทางที่่�องค์์กรพลัังงาน
ระหว่่างประเทศซึ่่�งตั้้�งเป้้าไว้้ที่่� 87 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อตัันซีีเมนต์์
ในปีี 2573 ปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการติิดตั้้�งระบบนำำ�พลัังงาน
ความร้้อนเหลืือใช้้จากเตาเผาปููนซีีเมนต์์กลัับมาใช้้ ใหม่่
(Waste Heat Recovery) ซึ่่�งครอบคลุุมกว่่าร้้อยละ 95
ในกระบวนการผลิิตปููนเม็็ดทั้้�งหมดในกลุ่่�มบริิษััทฯ

การดำำ�เนิินงานส่่วนของซีีเมนต์์และปููนเม็็ด
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นลดสััดส่่วนปููนเม็็ดในซีีเมนต์์จากร้้อยละ 74
ในปีี 2563 ลงเหลืือร้้อยละ 65 ในปีี 2573 ตามแนวทางของ
กลุ่่�มซีีเมนต์์เทคโนโลยีีองค์์กรพลัังงานระหว่่างประเทศ (IEA)
ที่่�ตั้้�งเป้้าลดสััดส่่วนปููนเม็็ดในซีีเมนต์์ลงเป็็นร้้อยละ 64 ในปีี 2573
โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการดัังนี้้�
■ การลดผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาลง คงไว้
ในระดัับน้้อยสุุดที่่�ตลาดต้้องการ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนไปสู่่�การใช้้
ปููนซีีเมนต์์ ไฮดรอลิิกและปููนซีีเมนต์์คอมโพสิิต ที่่�มีีสััดส่่วน
การใช้้ปููนเม็็ดที่่�ต่ำำ��กว่่ามาก (ปููนเม็็ดเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดหลัักของ
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ในโรงงานปููนซีีเมนต์์)
ซึ่่�งทำำ�ได้้โดยการพััฒนาปููนซีีเมนต์์สููตรใหม่่ และปรัับสััดส่่วน
ของคอนกรีีตผสมให้้ ได้้คุุณภาพคงที่่� ตรงตามความต้้องการ
ของลููกค้้า
■ สัดส่วนของปูนเม็ดในปูนทั้งชนิดไฮดรอลิกและคอมโพสิต
จะถููกลดลงด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีี ใหม่่เข้้ามาปรัับใช้้ ใน
กระบวนการผลิิตและการควบคุุมคุุณภาพ การใช้้วััสดุุเชื่่�อม
ประสานเสริิม (Supplementary Cementitious Materials)
อาทิิ กากแร่่ จากอุุตสาหกรรมเหล็็ก (Slag) และเถ้้าลอย (Fly
Ash) จากโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อน   
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รายงานประจำ�ปี

3.1.4	ตััวอย่่างกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
	สภาพอากาศและพลัังงาน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

3.2 เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

โครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ในพื้้�นที่่�โรงงานของ
บริิษััท ชิิป มง อิินทรีี ซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
ระบบการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ประกอบไปด้้วยการ
ติิดตั้้�งแผงโซลาร์์เซลล์์ขนาดกำำ�ลัังผลิิต 2.8 เมกะวััตต์์ ในอ่่างเก็็บน้ำำ��
ของบริิษััทฯ และแผงโซลาร์์เซลล์์ขนาดกำำ�ลัังผลิิต 7 เมกะวััตต์์
บนหลัังคาอาคาร ซึ่่�งแผงโซลาร์์เซลล์์ ในอ่่างเก็็บน้ำำ��สามารถช่่วย
ปกป้้องอ่่างเก็็บน้ำำ��จากลมและแสงแดด ซึ่่�งคาดว่่าจะลดการสููญเสีีย
การระเหยของน้ำำ�� และสร้้างผลกระทบเชิิงบวกต่่อความพยายาม
ในการอนุุรัักษ์์น้ำำ��ของบริิษััทฯ
โครงการนี้้� ตั้้�งเป้้าที่่�จะผลิิตพลัังงานสะอาดให้้ ได้้ 297 กิิกะวััตต์์
ชั่่�วโมง และจะสามารถลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ได้้
197,000 ตัันตลอดอายุุของโครงการ เป้้าหมายการทำำ�งาน
ด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ ขัับเคลื่่�อนไปได้้ด้้วยการใช้้พลัังงาน
ทดแทนจากโครงการนี้้� 

3.2.1 เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ปีี 2573 ของ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ คืือ การดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบที่่�ไม่่มีขี ยะเหลืือ (Zero Waste)
เพิ่่�มกำำ�ลัังการนำำ�วััสดุุกลัับมาใช้้ซ้ำำ�� (Reuse) และเพิ่่�มกระบวนการ
รีีไซเคิิลตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจ เรายัังมุ่่�งหวัังที่่�จะยกระดัับ
และขัับเคลื่่�อนกลไลของเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในภาพที่่�กว้้างขึ้้�นของ
กลุ่่�มธุุรกิิจ ด้้วยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�ลดผลกระทบมลพิิษ
และลดการสร้้างขยะเหลืือใช้้ ในกระบวนการก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง
ของทั้้�งกัับลููกค้้าและคู่่�ค้้า รวมถึึงสามารถส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพ
ด้้านอายุุการใช้้งานของตััวอาคารและโครงสร้้างอีีกด้้วย
ทั้้�งนี้้� ธุุรกิิจอิินทรีี อีโี คไซเคิิล ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังสร้้างความร่่วมมืือ
กัับภาคอุุตสาหกรรม ภาคสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค ภาคธุุรกิิจน้ำำ��มััน
และก๊๊าซเชื้้�อเพลิิง ในการจััดการขยะของเสีียไม่่ให้้เหลืือไปฝัังกลบ
หรืือส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และยัังสนัับสนุุนหลายธุุรกิิจ
ในการจััดการขยะอัันตรายได้้อย่่างเหมาะสมและถููกต้้อง
โดยเราตั้้�งเป้้าที่่�จะเพิ่่�มการใช้้เชื้้�อเพลิิงขยะและวััตถุุดิิบให้้มากขึ้้�น
เป็็นสองเท่่าในกระบวนการผลิิตปููนเม็็ด โดยเพิ่่�มจากการใช้้งาน
ปััจจุุบัันประมาณ 500,000 ตััน ให้้เป็็น 1,000,000 ตััน
และยัังตั้้�งเป้้าที่่�จะเพิ่่�มการใช้้งานผลพลอยได้้จากผลิิตภััณฑ์์หลััก
(by-product) อาทิิ เถ้้าลอย (Fly Ash) และกากแร่่หรืือขี้้�โลหะ
(Slag) ให้้อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 65 และผลัักดัันให้้มีีการใช้้งาน
ผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้ ให้้ ได้้ถึึง 1.4 ล้้านตััน

75

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.2.2 กลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
กลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน คืือ การมุ่่�งเน้้นการเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพ
ในการบริิหารจััดการการใช้้วััตถุุดิิบ การยกระดัับขีีดความสามารถ
ที่่�มีีอยู่่�ของการเผาร่่วมในเตาปููนซีีเมนต์์ (Co-Processing) ให้้
สอดคล้้องกัับธุุรกิิจหลัักของบริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด
ด้้วยการนำำ�เสนอแนวทางการจััดการของเสีียอย่่างยั่่�งยืืนและมีี
ประสิิทธิิภาพโดยเฉพาะในกลุ่่�มพลาสติิก กลุ่่�มบริิษััทฯ วางแผนที่่�
จะจัับมืือร่่วมกัันกัับองค์์กรชั้้�นนำำ� ที่่�ขัับเคลื่่�อนหลัักการลำำ�ดัับ
ความสำำ�คัญ
ั ของการจััดการขยะ (Waste Management Hierarchy)
ให้้มีศัี กั ยภาพมากขึ้้�น ด้้วยการนำำ�เสนอทางเลืือกใหม่่ของการรีีไซเคิิล
และรููปแบบธุุรกิิจที่่�ตอบโจทย์์ทุุกภาคส่่วน
ในส่่วนกลุ่่�มธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง ยัังมีีการใช้้ของเสีียที่่�มาจากหีีบห่่อ
บรรจุุภััณฑ์์ ในการสร้้างความทนต่่อแรงดึึงและการโค้้งงอใน
ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มคอนวููด อีีกทั้้�งในส่่วนกลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และ
ทราย ยัังมีีการพิิจารณาแนวทางในการใช้้ของเหลืือจากกระบวนการ
ทำำ�เหมืือง ทดแทนการใช้้ทรายจากแหล่่งทรายธรรมชาติิอีีกด้้วย
3.2.3	ภาพรวมและผลการดำำ�เนิินงาน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลให้้
กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องมีีมาตรการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายรอบด้้าน ทำำ�ให้้
ในปีี 2564 ทิิศทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นไปที่่�การมองหา
โอกาสทางธุุรกิิจในอนาคต โดยมีีความตั้้�งใจที่่�จะสร้้างธุุรกิิจของ
บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด ให้้เติิบโตรวมไปถึึงเน้้นส่่งเสริิม
กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการของเสีียให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
อีีกทั้้�งยัังมองหาศัักยภาพอื่่�นๆ ทางธุุรกิิจ ที่่�จะสามารถเติิมเต็็ม
ธุุรกิิจของบริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด ให้้ครบวงจรมากยิ่่�งขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีีการดำำ�เนิินการทดสอบโครงการใหม่่ๆ
ที่่�จะนำำ�เสนอเทคโนโลยีีและบริิการด้้านการสร้้างคุุณค่่าใหม่่ให้้กัับ
ของเสีีย และการทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับผู้้�ผลิิตและแหล่่งผลิิต
ของเสีียเพื่่�อให้้เกิิดกลไกการหมุุนเวีียนที่่�รััดกุุม และมีีประสิิทธิิภาพ
อย่่างแท้้จริิง
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3.3		ความหลากหลายทางชีีวภาพและทรััพยากรน้ำำ��

3.3.1 เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพและ
ทรััพยากรน้ำำ��ปีี 2573 ของกลุ่่�มบริิษััทฯ คืือ การสร้้างสมดุุลนิิเวศ
เชิิงบวก (Net Positive Impact) และการดููแลรัักษาทรััพยากรน้ำำ��
ให้้ได้้มากที่่�สุุดโดยมีีความตระหนัักดีีถึงึ ความสำำ�คัญ
ั ของการส่่งเสริิม
ความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ทำำ�เหมืืองวััตถุุดิิบ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ด้้วยการดำำ�เนิินงานโดยคำำ�นึึงถึึงการป้้องกัันและ
ลดผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ ตามลำำ�ดัับขั้้�นของ
การลดผลกระทบ (Mitigation Hierarchy) อาทิิ การหลีีกเลี่่�ยง
(Avoidance) การลดผลกระทบ (Minimize) ตลอดจนการชดเชย
(Offset) ทั้้�งนี้้�ยัังรวมไปถึึงการพััฒนากิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมการฟื้้�นฟูู
ธรรมชาติิและสภาพภููมิิอากาศ อาทิิ การฟื้้�นฟููแนวปะการัังและ
การฟื้้�นฟููป่่าชายเลน ซึ่่�งสร้้างผลกระทบเชิิงบวกทางอ้้อมให้้กัับ
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานด้้านเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศและพลัังงาน
อีีกด้้วย
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงยัังตระหนัักดีีถึึงความสำำ�คััญกัับ
การบริิหารจััดการและการอนุุรัักษ์์น้ำำ�� โดยการใช้้น้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่า
และรัักษาแหล่่งน้ำำ��ให้้บริิสุุทธิ์์�และปลอดภััยสำำ�หรัับคนรุ่่�นต่่อไป
โดยยัังเป็็นการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อการขาดแคลนน้ำำ��ขององค์์กร
และจััดการประสิิทธิิภาพของต้้นทุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นระบบ
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ด้้วยการกำำ�หนดเป้้าหมายการลดอััตราการใช้้น้ำำ��ต่่อการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์อย่่างน้้อยร้้อยละ 20 และส่่งเสริิมการใช้้น้ำำ��ผิิวดิินให้้ ได้้
มากกว่่าร้้อยละ 40 ในกระบวนการผลิิตภายในปีี 2573
3.3.2 กลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงต้้องการสร้้างความสมดุุลนิิเวศ
เชิิงบวกเริ่่ม� จากการหลีีกเลี่่�ยงกระบวนการทำำ�งานที่่�จะส่่งผลกระทบ
ต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพให้้ ได้้มากที่่�สุุด แล้้วตามด้้วย
การจััดทำำ�แผนป้้องกัันและฟื้้�นฟููให้้สอดคล้้องกััน หรืือการทดแทน
ความหลากหลายทางชีีวภาพ (Biodiversity Offset) เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าไม่่มีีผลกระทบหลงเหลืือต่่อระบบนิิเวศ โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับ
การชี้้�แนะ สนัับสนุุน และคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญจากองค์์การ
ระหว่่างประเทศเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ ตามแนวทางที่่�ได้้ลงนาม
บัันทึึกความเข้้าใจ (MoU) ไว้้ในระดัับภููมิภิ าคถึึงความร่่วมมืือในการ
วางแผนและกำำ�หนดแผนงานของทุุกบริิษัทั ฯ ในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ทางด้้าน
การส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ
ทางด้้านการจััดการทรััพยากรน้ำำ�� กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นบริิหารพััฒนา
ระบบการจััดการน้ำำ��ให้้มีีประสิิทธิิภาพ เราใช้้แนวทางการทำำ�งานและ
เครื่่�องมืือวิิเคราะห์์จาก Global Cement and Concrete Association
(GCCA) ในการชี้้�จุุดและติิดตามความเป็็นไปได้้ของการสููญเสีียน้ำำ�� 
เพื่่�อหาโอกาสในการใช้้น้ำ�ำ� ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด อีีกทั้้�ง ยัังมีีการสร้้าง
แหล่่งเก็็บน้ำำ��เพื่่�อเก็็บกัักน้ำำ��ผิิวดิินจากทั้้�งบ่่อน้ำำ��ขุุดและบ่่อจาก
การทำำ�เหมืืองไว้้ ใช้้ ในกระบวนการผลิิตให้้ ได้้มากกว่่าร้้อยละ 40
ในปีี 2573 โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการประเมิินผลการทำำ�งานด้้านการ
จััดการทรััพยากรน้ำำ�� ทั้้�งภายในองค์์กรและเปรีียบเทีียบกัับบริิษััท
ชั้้�นนำำ� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเรามีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง และสามารถ
บรรลุุเกิินเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ ได้้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ช่่องว่่างเพื่่�อการพััฒนา และนำำ�ไปสู่่�แผนการทำำ�งานด้้านการบริิหาร
จััดการความหลากหลายทางชีีวภาพของบริิษััทฯ ในกลุ่่�มบริิษััทฯ
แผนการทำำ�งานนี้้�เอื้้�อให้้เกิิดการพััฒนาที่่�ตรงจุุดเฉพาะเจาะจงกัับ
แต่่ละสถานที่่� ในการพิิจารณาผลกระทบจากกระบวนการผลิิต
และสามารถออกแบบแผนฟื้้�นฟููได้้เหมาะสม และเกิิดประโยชน์์
สููงสุุดกัับพื้้�นที่่�นั้้�นๆ รวมถึึงโอกาสในการสร้้างโครงการออฟเซ็็ต
ความหลากหลายทางชีีวภาพภายในพื้้�นที่่�ได้้อีีกด้้วย
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้พิิจารณาความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในทุุก
ขั้้�นตอนของการสร้้างความยั่่�งยืืนระยะยาว ด้้วยเหตุุผลสำำ�คััญ คืือ
การให้้คุุณค่่าของความร่่วมมืือจากหลายฝ่่าย ไม่่ว่่าจะเป็็นภาครััฐ
ภาคอุุตสาหกรรม องค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ
(IUCN) องค์์การที่่�ไม่่แสวงผลกำำ�ไร (NGO) และชุุมชน เพื่่�อให้้เกิิด
กลยุุทธ์์และแผนการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัับทุุกแผนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ด้้านการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� ในปีี 2564 เราให้้ความสำำ�คััญ
กัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้น้ำำ�� โดยการลดการใช้้น้ำำ��จาก
แหล่่งน้ำำ��ใต้้ดิินและการติิดตั้้�งเครื่่�องตรวจจัับน้ำำ��รั่่�วซึึม ตลอดจน
การบำำ�บััดน้ำำ��เสีียให้้กลัับมาใช้้งานได้้ ใหม่่ ด้้วยกระบวนการ Waste
Heat Recovery อีีกทั้้�งยัังมีีการใช้้น้ำำ��ฝนที่่�กัักเก็็บไว้้ ในกระบวนการ
ผลิิตที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และการสร้้างบ่่อน้ำำ��
ใหม่่อีีกด้้วย
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานด้้านความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและทรััพยากรน้ำำ��เพิ่่�มเติิม กรุุณาดููที่่� 
Sustainability Performance Index 2021
และรายละเอีียดบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ

3.3.3	ภาพรวมและผลการดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการอย่่างใกล้้ชิดิ ร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ ตามแนวทางและเครื่่�องมืือ
วิิเคราะห์์ของ Global Cement and Concrete Association
เพื่่�อตรวจสอบพื้้�นฐานของคุุณค่่าความหลากหลายทางชีีวภาพ
โดยได้้มีีการประเมิิน การคาดการณ์์ และการวิิเคราะห์์
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.3.4	ตััวอย่่างกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานด้้านความหลากหลาย
	ทางชีีวภาพและทรััพยากรน้ำำ��
โครงการอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศในพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ในเขต Phú My~
ของบริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด
หลายปีีที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะวางแผนเสริิมสร้้าง
และอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศให้้อยู่่�ในแผนการทำำ�งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ระยะยาวของบริิษััทฯ โดยได้้มีีการสนัับสนุุนการบริิหารจััดการใน
~ ในประเทศเวีียดนาม ที่่�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้กัับ
เขตพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� Phú My   
เขตชายแดนกัับจัังหวััด Kampot และเป็็นหนึ่่�งในพื้้�นที่่�ปกคลุุม
ด้้วยหญ้้าธรรมชาติิ ที่่�หลงเหลืืออยู่่�ไม่่กี่่�แหล่่งในลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง
และที่่�สำำ�คััญคืือเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของนกกระเรีียน ซึ่่�งได้้รัับผลกระทบ
จากการบุุกรุุกระบบนิิเวศ โดยมีีสาเหตุุมาจากการทำำ�เกษตรกรรม
ของชาวนาและฟาร์์มกุ้้�ง
~ เกิิดจากความตั้้�งใจของ
การอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศในพื้้�นที่่� Phú My   
บริิษััทฯ ที่่�จะทดแทน (Offset) ผลกระทบที่่�เกิิดจากกระบวนการทำำ�
เหมืืองดิินเหนีียวจากแหล่่งธรรมชาติิของโรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์
~ บริิษััทฯ
โดยในช่่วงแรกของการอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศของ Phú My   
ทำำ�งานร่่วมกัับมููลนิิธิินกกระเรีียนสากล (International Crane
Foundation) ในการให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่�อคนในชุุมชน
อาทิิ การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การสร้้างแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��ไว้้ ใช้้
อุุปโภคบริิโภคในฤดููแล้้ง การสนัับสนุุนโครงการงานฝีีมืือที่่�ผลิิต
จากต้้นกระจููด รวมถึึงการสำำ�รวจจำำ�นวนประชากรของนกกระเรีียน
ทุุกปีี ซึ่่�งปััจจุุบัันโครงการอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศในพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ในเขต
~ ของบริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด ได้้อยู่่�
Phú My   
ภายใต้้การดููแลของหน่่วยงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
เวีียดนาม (DONRE) และดำำ�เนิินการร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในชุุมชน
อย่่างใกล้้ชิิดในการปกป้้องพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� ดููแลและสำำ�รวจประชากร
นกกระเรีียนเป็็นประจำำ� รวมถึึงมีีการจำำ�กััดอาณาเขตที่่�ประชาชนจะ
เข้้าไปใช้้ประโยชน์์จากพื้้�นที่่�นี้้�ได้้
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3.4 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

3.4.1 เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมายที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง ในการ
ดำำ�เนิินการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย คืือ เป้้าหมาย
อุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์ โดยจััดให้้เป็็นองค์์ประกอบพื้้�นฐานของเป้้าหมาย
การทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืน ปีี 2573 ไม่่ว่่าจะเป็็นพนัักงานหรืือ
คู่่�ธุุรกิิจในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องให้้ความสำำ�คััญและปกป้้อง
ดููแลทุุกคนอย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียมกััน ทั้้�งเรื่่�องสุุขภาพและสภาพ
การทำำ�งาน

รายงานประจำ�ปี

โดยเป้้าหมายนี้้� นอกจากพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน ยััง
รวมไปถึึงชุุมชนในบริิเวณพื้้�นที่่�ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� โดย
การลดอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTI) ให้้ต่ำำ��ลงอย่่างน้้อยร้้อยละ 10
ในแต่่ละปีี เพื่่�อที่่�จะขัับเคลื่่�อนกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้มีีอุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์
อย่่างแท้้จริิงในปีี 2573 ซึ่่�งจะรวมไปถึึงการปลอดเหตุุการณ์์
ที่่�ก่่อให้้เกิิดการสููญเสีียต่่อชีีวิิตและก่่อให้้เกิิดความพิิการด้้วย  
ทั้้�งนี้้� เรายัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะป้้องกัันการบาดเจ็็บและความเจ็็บป่่วย ด้้วย
การวางแผนและความเป็็นผู้้�นำำ�แบบเชิิงรุุก ในการสร้้างสถานที่่�
ทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและน่่าทำำ�งาน ใช้้เครื่่�องมืือและระบบการทำำ�งานที่่�
คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยเป็็นสำำ�คััญ การอบรมให้้ความรู้้�และ
กระบวนการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย รวมถึึงการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการวาง
ระเบีียบงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยให้้เข้้มงวดและมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด
3.4.2 กลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ กำำ�หนดความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานให้้
ครอบคลุุมในทุุกการดำำ�เนิินธุุรกิิจมีีตััวชี้้�วััดที่่�ชััดเจน สำำ�หรัับคณะผู้้�
บริิหารในทุุกประเทศ เจ้้าของพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ หััวหน้้างาน ตลอด
จนพนัักงานในการให้้ความสำำ�คััญทางด้้าน
■ ตรวจสอบกระบวนการท�ำงานทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภััยของทุุกหน่่วยธุุรกิิจให้้อยู่่�ในระดัับสากล
■ น�ำกระบวนการมาปรับใช้ โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
เกิินกว่่าข้้อกำำ�หนด
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■ ใช้ความเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพและแสดงออกอย่างเห็น
ได้้ชัดั ในการดููแลอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงาน
และคู่่�ธุุรกิิจในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
■ จัดการดูแลให้พนักงานและคู่ธุรกิจในพื้นที่ท�ำงาน ได้รับการ
ตรวจสุุขภาพและสภาพการทำำ�งานอย่่างเป็็นประจำำ� เพื่่�อให้้มีี
ความพร้้อมสำำ�หรัับการทำำ�งานในสวััสดิิการที่่�เหมาะสม
นอกเหนืือจากการติิดตามผลการทำำ�งาน และการศึึกษากลยุุทธ์์การ
ดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยจากองค์์กร
ภายนอกแล้้ว กลยุุทธ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังรวมไปถึึงการอบรมให้้
ความรู้้�และพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร และการให้้ใบประกาศนีียบััตร
รัับรองแก่่บุุคลากรที่่�ผ่่านการอบรมด้้วย อีีกทั้้�ง ยัังมีีการสร้้าง
เครืือข่่ายของบริิษััทฯ ภายในกลุ่่�ม เพื่่�อยกระดัับและพััฒนา
มาตรฐานการทำำ�งานให้้มีีคุุณภาพสอดคล้้องกััน และเอื้้�อให้้เกิิด
วััฒนธรรมแห่่งการแลกเปลี่่�ยนและเรีียนรู้้�กระบวนการทำำ�งานด้้าน
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยร่่วมกัันทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ
3.4.3 ภาพรวมและผลการดำำ�เนิินงาน
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลให้้เกิิดความ
ท้้าทายต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยเราได้้รัับความ
ร่่วมมืืออย่่างดีีจากพนัักงานและบุุคลากรในองค์์กร ในการสร้้าง
แนวทางการทำำ�งานรููปแบบใหม่่และเรีียนรู้้�ที่่�จะปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
แนวทางนั้้�นได้้ เพื่่�อปกป้้องทั้้�งสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตใจของ
บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกคน อีีกทั้้�งยัังสนัับสนุุนชุุมชนใกล้้เคีียงให้้
ฟัันฝ่่าวิิกฤติิทางสุุขภาพนี้้�ไปได้้ ด้้วยการบริิจาคเงิินช่่วยเหลืือ
การสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ และเครื่่�องใช้้จำ�ำ เป็็นต่่างๆ ด้้วย

■ จัดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภััยแบบบููรณาการ
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การดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลโดยตรงของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม โดยมีีหน้้าที่่�ให้้นโยบายภาพรวมและดููแลการพััฒนา
ของระบบและกระบวนการทำำ�งานด้้านอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััยให้้เทีียบได้้กัับระดัับสากล และให้้เกิิดการพััฒนาศัักยภาพ
ของบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านการใช้้ความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและแสดงออกอย่่างเห็็นได้้ชัดั ในการดููแลอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยของบุุคลากรด้้วยการเสริิมแรงทางบวก
และการบริิหารจััดการที่่�เหมาะสม ในกรณีีที่่�มีีการละเมิิดระเบีียบ
หรืือข้้อบัังคัับที่่�กำำ�หนดไว้้
และเนื่่�องด้้วยธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีส่่วนใหญ่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การขนส่่ง ทำำ�ให้้มาตรการความปลอดภััยบนท้้องถนนเป็็นอีีกหนึ่่�ง
หััวข้้อหลัักที่่�เราให้้ความสำำ�คััญอย่่างใกล้้ชิิดมาโดยตลอด บุุคลากร
ของเราจึึงได้้รัับการอบรมเทคนิิคการขัับรถอย่่างปลอดภััย ระเบีียบ
และพฤติิกรรมการขัับขี่่�ที่่�เหมาะสม ตลอดจนการได้้รัับความรู้้�
ด้้านการตรวจสอบความพร้้อมของพาหนะจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ ทั้้�งใน
และต่่างประเทศเป็็นประจำำ� 
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย กรุุณาดููที่่� Sustainability Performance
Index 2021 และรายละเอีียดบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
นโยบายการจััดการด้้านคุุณภาพ สิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยฉบัับเต็็ม กรุุณาดููเพิ่่�มเติิมที่่�เว็็บไซต์์
ของบริิษััทฯ
3.4.4	ตััวอย่่างกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย
การดููแลสุุขภาพของพนัักงานในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ตลอดเวลาที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการปกป้้อง
และดููแลสุุขภาพของพนัักงานด้้วยการจััดหาการบริิการของ
สถานพยาบาลชั้้�นนำำ�ให้้กัับพนัักงานทั้้�งในสำำ�นัักงานและในโรงงาน
อีีกทั้้�ง ยัังมุ่่�งเน้้นการสร้้างความตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการตรวจ
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คััดกรองและความพร้้อมของสุุขภาพในการทำำ�งาน โดยสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เข้้ามามีีส่ว่ นกระตุ้้�นให้้พวกเรา
เน้้นย้ำำ�� และยกระดัับมาตรการการดููแลสุุขภาพและความปลอดภััย
ของพนัักงานให้้เข้้มข้้นมากยิ่่�งขึ้้�น
มาตรการการรัักษาระยะห่่าง หรืือการรัักษาสุุขอนามััยส่่วนตััว อาทิิ
การสวมหน้้ากาก ได้้มีีการส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิตาม
อย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งนี้้� ยัังได้้มีีการจััดการตรวจหาเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
แบบ ATK (Antigen Test Kits) ในทุุกโรงงาน รวมไปถึึงการจััดการ
การทำำ�งานในโรงงานแบบ Bubble and Seal และแบบการจััดสลัับ
วัันเข้้าทำำ�งานสำำ�หรัับพนัักงานในสำำ�นัักงาน นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังได้้จััดหาวััคซีีนป้้องกัันเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ให้้กัับพนัักงาน เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าทุุกคนสามารถเข้้าถึึงวััคซีีนและเข้้าถึึงความปลอดภััยจาก
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ได้้อย่่างรวดเร็็วและเท่่าเทีียมกััน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังดููแลสุุขภาพจิิตใจของพนัักงานด้้วยการจััดหา
ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านการให้้คำำ�แนะนำำ�จากภายนอกองค์์กร สำำ�หรัับ
พนัักงานที่่�ต้้องทำำ�งานอยู่่�ที่่�บ้้านคนเดีียว และเกิิดความเครีียดจาก
การถููกตััดขาด ทำำ�ให้้ ไม่่ได้้พบปะหรืือเข้้าสัังคมกัับเพื่่�อนร่่วมงาน
หรืือบุุคคลอื่่�น หรืือพนัักงานที่่�อาจจะมีีความเครีียดจากเรื่่�องส่่วนตััว
ที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อการทำำ�งานได้้  

รายงานประจำ�ปี

3.5		 การสร้้างความผููกพัันของชุุมชนและ
		 กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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ทั้้�งนี้้� กิิจกรรมการสร้้างความผููกพัันกัับชุุมชนจะมุ่่�งเน้้นที่่�การสื่่�อสาร
ให้้ความรู้้�และสนัับสนุุนการศึึกษาแก่่คนในชุุมชน ไม่่ว่่าจะเป็็น
ความรู้้�ทางวิิชาชีีพ อาทิิ ทัักษะงานช่่าง ซึ่่�งเป็็นที่่�ต้้องการในภููมิิภาค
รวมไปถึึงการจััดกิิจกรรมกัับชุุมชน ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินการด้้านอื่่�นๆ ของเป้้าหมายการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
ปีี 2573
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังมีีเป้้าหมายที่่�จะเข้้าร่่วมกรอบความร่่วมมืือการพััฒนา
เพื่่�อความยั่่�งยืืนแห่่งสหประชาชาติิ (UN Global Compact หรืือ
UNGC) เพื่่�อยืืนยัันพัันธกิิจในการดำำ�เนิินกิิจการให้้บรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน ปีี 2573 ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
3.5.2 กลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ ได้้มีีการวิิเคราะห์์และกำำ�หนดกลุ่่�มของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการที่่�มีีประสิิทธิิภาพและให้้
ความสำำ�คััญต่่อข้้อมููล ความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญมาใช้้
ประโยชน์์ในการวางแผนกลยุุทธ์์และกิิจกรรมทางธุุรกิิจให้้เหมาะสม
และตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียได้้อย่่างเหมาะสม

3.5.1 เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงดำำ�เนิินการสร้้างความผููกพัันของชุุมชนและ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งรวมไปถึึงพนัักงานของเรา
ทุุกคน คู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สร้้างความร่่วมมืือของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการ
ขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน ปีี 2573 ของเรา
ร่่วมกััน โดยมีีการวางแผนงานการสร้้างความผููกพัันกัับชุุมชน
และกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียให้้ครอบคลุุมทุุกหน่่วยผลิิตของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
และมีีการประเมิินผลกระทบจากกิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินการตามแผนงาน
นั้้�นอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง
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โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีกลยุุทธ์์ ในการสร้้างความผููกพัันกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญ ดัังนี้้� 
ผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมาย/ความคาดหวัง

กลยุทธ์ ในการสร้างความผูกพัน

พนักงาน

ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อม
■ การพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น�ำ ใส่ใจดูแลพนักงาน
และความปลอดภัยที่ดี ในการทำ�งาน
■ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และการสือ่ สารแบบสองทางภายในองค์กร
รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจน
โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้า
■ พัฒนาสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน
ในการทำ�งาน
■ ส�ำรวจความคิดเห็นพนักงานเป็นประจ�ำ

ลูกค้า

ตอบสนองทุกความต้องการเพือ่ เป็น
ส่วนหนึง่ ของความสำ�เร็จลูกค้า

■ การจัดการประชุมพบปะและเยี่ยมลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งแบบ
เจอตััวและผ่่านช่่องทางออนไลน์์
■ การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การท�ำธุรกิจย่อยด้วยระบบออนไลน์
เพื่่่��อความสะดวก รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้้��น
■ การจัดการอบรมให้ความรู้ลูกค้าและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของกลุ่่�มบริิษััทฯ
■ การส�ำรวจความคิดเห็นลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ

ชุมชน
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ดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนทั้ง CSR-In Process คือ
การป้องกันหรือลดผลกระทบจาก
การดำ�เนินงานที่มีต่อชุมชนรวมถึง
การทำ�โครงการสนับสนุนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่างๆ ของชุมชน หรือ
ที่เรียกว่า CSR-After Process
อย่างต่อเนื่อง

■ การส�ำรวจความคิดเห็นชุมชนเป็นประจ�ำ 
■ การพัฒนาช่องทางสื่อสาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
■ การเปิดให้ผู้น�ำชุมชน และประชาชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
■ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารโครงการ
สำำ�คััญต่่างๆ
■ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
คณะกรรมการที่่่��ปรึึกษา (Advisory Panel) ด้้านการสร้้างสััมพัันธภาพ
ที่่่��ดีีกัับชุุุ�มชน

รายงานประจำ�ปี

ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้จัดหาสินค้า
และบริการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เป้าหมาย/ความคาดหวัง
ส่งเสริมความร่วมมือ และให้การ
สนับสนุนที่ดีต่อกันเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ และความเจริญก้าวหน้า
เติบโตไปด้วยกัน

กลยุทธ์ ในการสร้างความผูกพัน
■ การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผู้จัดหาสินค้าและบริการ
(Supplier Code of Conduct)
■ การประกาศนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน และการน�ำไปปฏิบัติ
(Sustainable Procurement & Guidelines)
■ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารที่ดีและการฝึกอบรมพัฒนาด้านต่างๆ

ผู้ถือหุ้น

ดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
พร้อมไปกับการสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนให้กบั องค์กร

■ การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
■ การสื่อสาร และการดูแลสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น
■ การพิจารณาเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
■ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR หรือด้านอนุุรักษ์สิ่่งแวดล้อมต่างๆ
อย่่่�างสม่ำำ��เสมอ

ภาคราชการและ
องค์กรภายนอก

สื่อมวลชน

การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และการให้
ความร่วมมือกับทางราชการ
ตลอดจนมองหาโอกาสในการ
มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม และประเทศชาติ

■ ศึกษากฎหมาย และการด�ำเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย
■ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชการ
พร้้อมกัับการให้้การสนัับสนุุนในการจััดนิิทรรศการ หรืือสััมมนาต่่างๆ
■ การมีส่วนร่วมสนับสนุน หรือด�ำเนินโครงการเพื่อสังคม ประเทศชาติ
ของทางราชการ หรืือองค์์กรภายนอกต่่างๆ

เพื่่�อให้้สื่่�อมวลชนต่่างๆ มีีความเข้้าใจ ■ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ผลการด�ำเนินงาน และความก้าวหน้าใน
ที่่�ดีีต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
โครงการสำำ�คััญต่่างๆ ให้้กัับสื่่�อมวลชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
รวมถึึงนโยบายและโครงการสำำ�คััญ
ต่่างๆ ทำำ�ให้้สามารถสื่่�อสารได้้ถูกู ต้้อง ■ การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าพบผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงงาน รวมถึง
การทำำ�กิิจกรรมเพื่่่��อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัันอยู่่�เสมอ
และเหมาะสมต่่อไปยัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และสัังคมโดยทั่่�วไป
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3.5.3 ภาพรวมและผลการดำำ�เนิินงาน
ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ และชุุมชนใกล้้เคีียง เรายัังคงยึึดมั่่�น
ในพัันธกิิจของเราในการดำำ�เนิินแนวทางการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยมีีมาตรการด้้านสุุขภาพและความ
ปลอดภััยจากกระทรวงสาธารณสุุขเป็็นแนวทางประกอบการ
ดำำ�เนิินงานในวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนี้้� 
การสร้้างความผููกพัันที่่�ดีีกัับลููกค้้า
การจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
ในระยะยาวจึึงดำำ�เนิินกิิจกรรมหลากหลายรููปแบบเพื่่�อสร้้างความ
พึึงพอใจสููงสุุดและช่่วยขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของลููกค้้าให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
กิิจกรรมดัังกล่่าวประกอบด้้วย การฝึึกอบรมที่่�ครอบคลุุมเนื้้�อหา
ทุุกด้้าน ตลอดจนการพััฒนาลููกค้้าตามแนวคิิดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
เพื่่�อสนัับสนุุนให้้คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจของเรามีีความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญ
เพื่่�อสร้้างความสำำ�เร็็จให้้กัับธุุรกิิจ นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้
ดำำ�เนิินการสำำ�รวจความพึึงพอใจและรวบรวมความคิิดเห็็นของลููกค้้า
เป็็นประจำำ� เพื่่�อทำำ�การปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าแข็็งแกร่่งอย่่างยั่่�งยืืน
การฝึึกอบรมลููกค้้าและการแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการจััดฝึึกอบรมที่่�มีีประสิิทธิิภาพให้้กัับผู้้�จััด
จำำ�หน่่ายและผู้้�ใช้้ผลิิตภััณฑ์์ของทางกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมไปถึึงบุุคลากร
ด้้านการออกแบบและวิิศวกรการก่่อสร้้าง
การฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพเพื่่�อความสำำ�เร็็จของช่่างก่่อสร้้าง
และผู้้�รัับเหมา ถืือเป็็นกิิจกรรมที่่�ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญ
เป็็นอย่่างมากในทุุกประเทศ โดยในแต่่ละสััปดาห์์จะมีีการจััดกิิจกรรม
มากมายทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููล สาธิิตผลิิตภััณฑ์์
และแลกเปลี่่�ยนแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุดในการก่่อสร้้างรวมไปถึึง
การฝึึกอบรมด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยที่่�ครอบคลุุมถึึง
การป้้องกัันส่่วนบุุคคลในช่่วงการระบาดใหญ่่ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
นอกจากนี้้�เพื่่�อพััฒนาความรู้้�ของช่่างก่่อสร้้าง ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ
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ยัังได้้ร่่วมมืือกัับผู้้�ให้้บริิการด้้านการศึึกษา อาทิิ สถาบัันโปลีีเทคนิิค
แห่่งชาติิของประเทศกััมพููชา เพื่่�อฝึึกอบรมและให้้การรัับรอง
ช่่างก่่อสร้้างที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมวิิชาชีีพ
ทางกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ ให้้การสนัับสนุุนการจััดฝึึกอบรมโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทางเทคนิิคของกลุ่่�มบริิษััทฯ แก่่ วิิศวกร สถาปนิิก และผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการออกแบบทั่่�วเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ทั้้�งจากหน่่วยงานภาครััฐ
ภาคเอกชน และรััฐวิิสาหกิิจ ในการนำำ�เสนอข้้อมููลล่่าสุุดเกี่่�ยวกัับ
การออกแบบ การบริิหารจััดการโครงการ การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ต้้นทุุน การทดสอบ และประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของผลิิตภััณฑ์์
โดยเนื้้�อหาหลัักของการจััดการเรีียนรู้้�ครั้้�งนี้้� คืือ ประสิิทธิิภาพทาง
เทคนิิค ข้้อบัังคัับ ตลอดจนองค์์ประกอบของวััสดุุใหม่่ทดแทนเพื่่�อ
ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ในประเทศศรีีลัังกา ภายได้้โครงการ INSEE i2i Collaboration
Space ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันของทางบริิษััทฯ มีีการจััดสััมมนา
ออนไลน์์ผ่า่ นเว็็บไซต์์เพื่่�อแบ่่งปัันความรู้้� ในทุุกๆ เดืือนตั้้�งแต่่เริ่่�ม
โครงการในปีี 2561 โดยการนำำ�ทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
และนัักวิิชาการจากทั่่�วโลกมานำำ�เสนอความรู้้�ในหััวข้้อต่่างๆ อาทิิ
แนวทางปฏิิบััติิในการก่่อสร้้าง นวััตกรรมวััสดุุ และการออกแบบ
อาคารที่่�ยั่่�งยืืน
ในส่่วนของคู่่�ค้้าด้้านการจััดจำำ�หน่่ายของกลุ่่�มบริิษััทฯ นั้้�น ก็็ได้้รัับ
การศึึกษาและพััฒนาอย่่างใกล้้ชิิดและต่่อเนื่่�อง อาทิิ การฝึึกอบรม
การขายสำำ�หรัับผู้้�แทนขายและการฝึึกอบรมทางธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�จััดการ
เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนการเติิบโตทางธุุรกิิจของคู่่�ค้้า ทีีมงานภาคสนาม
ของทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการทำำ�การสาธิิตผลิิตภััณฑ์์ ในสถานที่่�ของ
ลููกค้้าเพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิมกัับลููกค้้า โดยในประเทศไทยนั้้�น
เพื่่�อให้้การพััฒนาความรู้้�ของคู่่�ค้้าเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วงการแพร่่
ระบาดใหญ่่ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทางบริิษัทั ฯ จึึงได้้จัดั อบรมออนไลน์์
ผ่่านเว็็บไซต์์เพื่่�อต่่อยอดความรู้้�ด้้านผลิิตภััณฑ์์และการขายอย่่าง
มืืออาชีีพกัับกลุ่่�มคู่่�ค้้า

รายงานประจำ�ปี

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าและการปรัับปรุุงการบริิการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของลููกค้้าโดยใช้้ดััชนีีชี้้�วััด
ความภัักดีีของลููกค้้า (Net Promoter Score หรืือ NPS) เป็็น
ส่่วนสำำ�คัญ
ั ของการรัับฟัังเสีียงจากลููกค้้า NPS เป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คัญ
ั
ในการประเมิินความภัักดีี ความพึึงพอใจ และประสบการณ์์การซื้้�อ
ของลููกค้้า โดยในปีี 2564 นี้้� คะแนน NPS โดยรวมสำำ�หรัับธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในประเทศไทยอยู่่�ที่่� 72.1 คะแนน ซึ่่�งเป็็นผลลััพธ์์
ที่่�ยอดเยี่่�ยม ซึ่่�งคะแนนดัังกล่่าวประกอบกัับดััชนีีความพึึงพอใจของ
ลููกค้้า (Customer Satisfaction Index หรืือ CSI) ที่่�ร้้อยละ 93.6
นั้้�นเป็็นผลลััพธ์์จากการทุ่่�มเทเพื่่�อปรัับปรุุงประสบการณ์์ของลููกค้้า
อย่่างต่่อเนื่่�องและตอบสนองต่่อความต้้องการรวมถึึงไขข้้อกัังวล
ของลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว
การสร้้างความผููกพัันที่่�ดีีกัับพนัักงาน
การจััดทำำ�แบบสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการจััดทำำ�แบบสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงาน
ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�อรัับฟัังเสีียงและความคิิดเห็็นโดยตรงจากพนัักงาน
ทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยได้้มีีการจััดทำำ�แผนพััฒนาความผููกพัันตามมา
ทั้้�งในระดัับบริิษััทฯ และระดัับสายงาน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนในสถานประกอบการ
ตามแนวทางของการคุ้้�มครองทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
สหประชาชาติิ (UNGP) บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
(มหาชน) มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่า ธุุรกิิจจะสามารถดำำ�รงอยู่่�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อ
มีีการให้้ความเคารพและให้้ความสำำ�คััญทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
อย่่างสููง โดยผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดต้้องยึึดถืือและ
ปฏิิบััติิตามแนวทางของหลัักการเดีียวกััน
1. การคุ้้�มครองสิิทธิิของพนัักงาน
สิิทธิิของพนัักงานและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของพนัักงาน
จะต้้องสอดคล้้องกัับมาตรฐานทางด้้านแรงงานทั้้�งภายในประเทศ
และระดัับนานาชาติิในทุุกพื้้�นที่่�ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� 
ซึ่่�งรวมถึึงการปลููกฝัังวััฒนธรรมในการทำำ�งานที่่�ให้้ความเคารพต่่อ
สิิทธิิในความเป็็นมนุุษย์์อย่่างเท่่าเทีียม โดยไม่่ปิิดกั้้�นสถานะของ
ร่่างกายและจิิตใจ เชื้้�อชาติิและสััญชาติิ ประเทศต้้นกำำ�เนิิด และ
ชาติิพัันธุ์์� ศาสนา เพศ ภาษา อายุุ สีีผิิว การศึึกษา สถานะทางสัังคม
รวมทั้้�งวััฒนธรรมประเพณีี หรืือสถานะอื่่�น ที่่�ระบุุไว้้ ในข้้อกฎหมาย
ของแต่่ละประเทศ
1.1 การสรรหาและคััดเลืือกพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ เปิิดโอกาสให้้กับั ผู้้�สมััครงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม
โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงเพศสภาพ ความแตกต่่างของรสนิิยมทางเพศ
ความพิิการ การศึึกษา เชื้้�อชาติิ อายุุ หรืือศาสนา โดยมั่่�นใจว่่า
ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีขั้้�นตอนในการสรรหาและคััดเลืือกที่่�
ยุุติิธรรมและโปร่่งใส
1.2 การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
พนัักงานทุุกคนจะได้้รับั โอกาสในการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ
ของตนเองอย่่างเท่่าเทีียมกัันตลอดการว่่าจ้้างในการทำำ�งาน
รวมถึึงได้้รัับการสนัับสนุุนให้้มีีการพููดคุุยกัับหััวหน้้างาน
อย่่างสม่ำำ��เสมอเกี่่�ยวกัับเส้้นทางในการพััฒนาการทำำ�งานและ
การเติิบโตในตำำ�แหน่่งงานของตนเอง
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.3 การจััดการค่่าตอบแทนอย่่างยุุติิธรรม
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการบริิหารค่่าตอบแทนตรงกัับคุุณสมบััติิและ
ความสามารถของผู้้�สมััครงาน ทั้้�งนี้้� ยัังดููแลพนัักงานทุุกคน
ให้้ ได้้รัับค่่าตอบแทนการทำำ�งานที่่�เป็็นธรรมและแข่่งขัันได้้
ในตลาดแรงงาน
1.4 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปลููกฝัังให้้พนัักงานมีีวััฒนธรรมใน
การทำำ�งานที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยการส่่งมอบผลงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
โดยมีีกระบวนการประเมิินผลงานที่่�ยุุติธิ รรม รััดกุุม และโปร่่งใส
1.5 การเลิิกจ้้างหรืือยกเลิิกสััญญาจ้้าง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความมั่่�นใจในความยุุติิธรรมและความโปร่่งใส
ของกระบวนการการเลิิกจ้้างหรืือยกเลิิกสััญญาจ้้าง โดยคำำ�นึึง
ถึึงความต้้องการขององค์์กรอย่่างเหมาะสม มีีการดำำ�เนิินการ
ด้้วยขั้้�นตอนที่่�โปร่่งใสและถููกต้้องตามกฏหมาย เพื่่�อให้้เป็็นไป
ตามแนวทางของการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน
สำำ�หรัับพนัักงาน
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1.6 การสร้้างวััฒนธรรมแห่่งความหลากหลายและการอยู่่�ร่่วมกััน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ส่่งเสริิมวััฒนธรรมของการทำำ�งานร่่วมกััน
ของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการให้้ความสำำ�คััญกัับ
ความโปร่่งใส ความเป็็นมืืออาชีีพ และโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน
ในทุุกกิิจกรรมที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการ รวมทั้้�งมีีการจััด
ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�เหมาะสมเพื่่�อส่่งผ่่านข้้อมููลจาก
ฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจไปในทิิศทางเดีียวกััน
รวมถึึงการจััดการรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของ
พนัักงานด้้วย
2. การจััดการให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามแนวทางการคุ้้�มครอง
	สิิทธิิมนุุษยชน
คณะกรรมการบริิษััท คณะผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน รวมทั้้�ง
บุุคคลหรืือนิิติิบุุคคล ที่่�เป็็นตััวแทนหรืือคณะทำำ�งาน ทั้้�งในนามหรืือ
ภายใต้้กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง ต้้องปฏิิบััติิตามแนวทาง
การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนเดีียวกัันนี้้� 
หากมีีการกระทำำ�ใดที่่�ละเมิิดต่่อหลัักสิิทธิิมนุุษยชน บริิษััทฯ
จะพิิจารณาลงโทษทางด้้านวิินััย ตามนโยบายของบริิษััทฯ และ
อาจจะต้้องถููกดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย หากการกระทำำ�ดัังกล่่าว
เป็็นการกระทำำ�ที่่�ผิิดต่่อกฎหมาย โดยในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ ไม่่มีี
เรื่่�องร้้องเรีียนและ/หรืือกรณีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เพศ

อายุ

สัดสวนของพนักงานตามตำแหนง (คน)

ป

ผูบริหารระดับสูง
และอาวุโส
108

27

ผูบริหารระดับกลาง
793

พนักงานระดับอื�นๆ
1,396

46%

48%

4%

เจเนอเรชัน Z
อายุไมเกิน 25 ป

เจเนอเรชัน Y
อายุ 26 - 40 ป

เจเนอเรชัน X
อายุ 41 - 55 ป

เจเนอเรชัน B
อายุ 56 ปขึ�นไป

145

การศึกษา

สัญชาติ

คน

1,142

2%
495

คน

2,936

1,023

19
4
425

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี
วิชาชีพ (ปวข.)
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั�นสูง (ปวส.)

สูงกวา
ปริญญาตรี

4

374

อื�นๆ

1

ไทย

ทวีปเอเชีย

ทวีปยุโรป

ทวีป
ออสเตรเลีย

ทวีป
อเมริกาเหนือ

หมายเหตุุ: ข้้อมููลพนัักงาน ปีี 2564 ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยในประเทศไทย

การสร้้างความผููกพัันที่่�ดีีกัับชุุมชน
ทุุกหน่่วยผลิิตของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้จัดั ทำำ�แผนงานการสร้้างความผููกพััน
กัับชุุมชนและกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อดำำ�เนิินงาน
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนทั้้�ง CSR-In Process คืือ การป้้องกััน
หรืือลดผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานที่่�มีีต่่อชุุมชนรวมถึึงการทำำ�
โครงการสนัับสนุุนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนต่่างๆ ของชุุมชน หรืือ
ที่่�เรีียกว่่า CSR-After Process อย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนส่่งเสริิม
ให้้มีีการสื่่่��อสารที่่่��ดีีกัับชุุุ�มชน และเปิิดกว้้างให้้ชุุมชนมีีส่่วนร่่วม
ในการวางแผนและดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่่��อการพััฒนาชุุุ�มชนต่่างๆ
โดยอาศััยความรู้้� ความชำำ�นาญ และทรััพยากรของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เป็็นเครื่่่��องมืือสำำ�คััญในการสนัับสนุุุ�นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ
ชุุุ�มชนและสัังคม

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานด้้านการสร้้างความ
ผููกพัันของชุุมชนและกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียเพิ่่�มเติิม กรุุณาดููที่่� 
Sustainability Performance Index 2021 และ
รายละเอีียดบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
นโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมฉบัับเต็็ม กรุุณาดููที่่�
เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
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3.5.4	ตััวอย่่างกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานด้้านการสร้้างความผููกพััน
ของชุุมชนและกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
■ โครงการโรงเรียนสีเขียว (INSEE Green School)
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับบริิษััท อิินทรีี
อีีโคไซเคิิล จำำ�กัดั บริิษัทั กรุุงเทพโทรทััศน์์และวิิทยุุ จำ�กั
ำ ดั (ช่่อง 7HD)
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน) และกองบััญชาการตำำ�รวจ
ตระเวนชายแดน หน่่วยงานในสัังกััดของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านการศึึกษาให้้กับั สัังคมไทย
โดยในปีี 2564 ได้้ร่่วมกัันสร้้างที่่�พัักสำำ�หรัับคุุณครููอาสาให้้กัับ
ศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน อิินทรีีอาสา ณ บ้้านห้้วยปุ้้�ม
ตำำ�บลร่่มเย็็น อำำ�เภอเชีียงคำำ� จัังหวััดพะเยา

■ โครงการ INSEE Construction 4.0
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับกรมพััฒนา
ฝีีมืือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จััดโครงการฝึึกอบรมอาชีีพ
ช่่างก่่อสร้้าง โดยให้้พนัักงานของบริิษััทฯ ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ
เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางในแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ เป็็นวิิทยากรในการฝึึกอบรม
ภาคปฏิิบััติิให้้กัับแรงงานนอกระบบ แรงงานในชุุมชน ผู้้�ว่่างงาน
และผู้้�สนใจในงานก่่อสร้้าง เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนให้้มีีอาชีีพ
อัันเป็็นการส่่งเสริิมสร้้างรายได้้ ให้้แก่่ตนเองและครอบครััว
นอกจากนี้้� ด้้วยสถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
บริิษััทฯ จึึงจััดการฝึึกอบรมทางออนไลน์์บนแพลตฟอร์์มของ
กรมพััฒนาฝีีมืือแรงงานเป็็นการฝึึกอบรมแบบ New Normal
และรัักษาระยะห่่าง ในหลัักสููตรการติิดตั้้�งผนััง-พื้้�นคอนวููดเป็็น
หลัักสููตรนำำ�ร่่องอีีกด้้วย
■ โครงการช่วยเหลือชุมชน สถานพยาบาล และสนับสนุน
ภาครััฐ ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงช่่วยเหลืือชุุมชนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ด้้วยการบริิจาคเงิิน สิ่่�งของจำำ�เป็็น แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์  
ชุุมชนและเจ้้าหน้้าที่่�ท้้องถิ่่�น เพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ของประชาขนในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียงกัับโรงงานของเรา โดยในประเทศไทย บริิษััท ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้มีีการจััดทำำ�โรงพยาบาลสนามใน
สถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation หรืือ FAI)
ตามแนวทางของกระทรวงอุุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุุข
เพื่่�อควบคุุมและเฝ้้าระวัังป้้องกัันการแพร่่ระบาดในพื้้�นที่่�โรงงาน
จัังหวััดสระบุุรีี ให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
สามารถติิดตามกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานด้้านการสร้้าง
ความผููู�กพัันของชุุุ�มชนและกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� 
Facebook Page: INSEE Care และ INSEE Community
Team
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่น
ในการดำ�เนินธุรกิจบน
พืน้ ฐานหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
รวมถึงการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
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การควบคุมภายใน

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) กำำ�หนดให้้มีีระบบ
การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และสอดคล้้องกัับ
กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
ระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีีและถืือเป็็นหน้้าที่่�ที่่�สำำ�คััญเพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ เหมาะสมและเพีียงพอ
หน่่วยงานตรวจสอบภายในและกำำ�กัับดููแลถููกจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อ
ครอบคลุุมการปฏิิบััติิงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในประเทศไทยรวมถึึง
บริิษััทย่่อยในต่่างประเทศ รัับผิิดชอบกิิจกรรมการควบคุุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการ
ดำำ�เนิินงานด้้านธรรมาภิิบาลของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยนำำ�เทคโนโลยีีและ
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุดในโลกมาปรัับใช้้ หน่่วยงานนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์
หลัักในการพััฒนาและเพิ่่�มมููลคค่่าขององค์์กรภายใต้้การให้้
คำำ�แนะนำำ�เชิิงลึึกและอยู่่�บนพื้้�นฐานการควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�ดีี
ระบบการควบคุุมภายในได้้ถููกออกแบบเพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจ
ว่่าการดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมถึึงลดความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินงานและสร้้างความมั่่�นใจว่่ามีี
มาตรการป้้องกัันการทุุจริิตอย่่างสมเหตุุสมผล
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มและหน่่วยงาน Group Strategy Transformation and
Performance เป็็นผู้้�ดููแลการประเมิินความเสี่่�ยงเชิิงธุุรกิิจและ
ติิดตามผลตามแผนการพััฒนาเพื่่�อลดความเสี่่�ยง ซึ่่�งหน่่วยงานนี้้�
มีีการทำำ�กิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อปรัับปรุุงและพััฒนาผลการ
ดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจขององค์์กรและลดความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์และ
การดำำ�เนิินงาน
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็น
ผู้้�ประเมิินการควบคุุมภายใน ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับรอง
ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ ห้้าองค์์ประกอบ
อ้้างอิิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
และแนวทางปฏิิบััติิงานที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักหลัักทรััพย์์ (“ก.ล.ต”) คณะกรรมการบริิษัทั
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มีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมของบริิษัทั เพีียงพอและสมเหตุุสมผล
บริิษััทฯ จััดให้้มีีบุุคลากรเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินกิิจการควบคุุมตาม
ระบบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ระบบการ
ควบคุุมภายในเพื่่�อติิดตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจและปกป้้องทรััพย์์สิิน
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมิิให้้ถููกนำำ�ไปใช้้โดยไม่่ถููกต้้องหรืือไม่่
ได้้รัับอนุุญาต นอกจากนี้้� ระบบการควบคุุมภายในยัังรวมถึึงการ
สอบทานรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั บุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง อีีกทั้้�งยัังมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อ
รัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ ในทัันทีี อย่่างไรก็็ตาม
ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีีสาระสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายในของ
บริิษััทฯ
1. การควบคุมภายในองค์กร: บริษัทฯ แสดงถึงความมุ่งมันที่จะ
ส่่งเสริิมการควบคุุมภายในองค์์กรตามกรอบโครงสร้้างการ
ควบคุุมภายใน โดยการทบทวนภาพรวมนโยบาย (Policy
landscape) ปรัับปรุุงวิิธีีการทำำ�งานให้้ทัันสมััย และสื่่�อสาร
ไปยัังพนัักงานของบริิษััทฯ ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ทบทวนและ
ปรัับปรุุงเอกสารหลัักด้้านธรรมาภิิบาล เช่่น ระเบีียบปฏิิบััติิ
ขององค์์กร Manual of Authorities กฎบััตรคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยต่่างๆ รวมถึึงการควบคุุมภายในขั้้�นพื้้�นฐาน (INSEE
Minimum Controls : IMC) เพื่่�อความโปร่่งใสและพััฒนาการ
กำำ�กัับดููแลองค์์กรให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
1)		ทบทวนและปรัับปรุุงนโยบาย ขั้้�นตอนและวิิธีีการ
ปฏิิบััติิงานต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแผน
ธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นปััจจุุบััน รวมทั้้�งสอดคล้้อง
กัับกฎหมาย ข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ โดยนโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธรรมาภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลองค์์กรจะ
ผ่่านการพิิจารณาและอนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััท
ส่่วนนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานจะผ่่านการพิิจารณา
และอนุุมัติั โิ ดยฝ่า่ ยจััดการ และสื่่�อสารให้้พนัักงานรัับทราบ
และเข้้าใจอย่่างทั่่�วถึึงและผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งรวมถึึงการอบรมออนไลน์์ด้้วย
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2)		สร้้างจิิตสำำ�นึึกของพนัักงานให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ของการควบคุุมภายในขั้้�นพื้้�นฐานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเริ่่�ม
จากการสร้้างความเข้้าใจในความหมายของความเสี่่�ยง
ในการดำำ�เนิินการ วิิธีีการประเมิินความเสี่่�ยงและวิิธีีการ
จััดการความเสี่่�ยง ซึ่่�งผู้้�ปฏิิบััติิงานจะสามารถออกแบบ
การควบคุุมภายในเพื่่�อจััดการกัับความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้ริเิ ริ่่ม� เพื่่�อสร้้าง
วััฒนธรรมการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบผ่่าน e-learning
สำำ�หรัับพนัักงาน ผู้้�บริิหารและกรรมการทุุกท่่าน
3)		นโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส บริิษััทฯ
จััดให้้มีีช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
โดยได้้จััดทำำ�นโยบาย และจััดให้้มีีช่่องทางการรายงานชื่่�อ
ว่่า INSEE Speak Up โดยช่่องทางนี้้�มีีการบริิหารจััดการ
อย่่างมืืออาชีีพจากหน่่วยงานอิิสระภายนอกเพื่่�อแสดงถึึง
ความโปร่่งใสและยุุติิธรรม ช่่องทางนี้้�จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อให้้
พนัักงานในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�มสามารถ
แจ้้งรายงานและแจ้้งเบาะแสที่่�เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดที่่�
สงสััยว่่าเกิิดขึ้้�นทั้้�งในด้้านการฝ่่าฝืืนกฎหมาย ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจและ
การดำำ�เนิินงาน เช่่น การทุุจริิตเกี่่�ยวกัับการคอร์์รัปั ชััน
การใช้้ข้อ้ มููลและทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ฯ ในทางที่่�ผิิด เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้�เรื่่�องที่่�ร้้องเรีียนเข้้ามาทางช่่องทางนี้้�จะได้้รัับการ
ตรวจสอบหาข้้อเท็็จจริิงและนำำ�มาสู่่�การสอบสวนตาม
กระบวนการ และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็็นระยะ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

2. การควบคุมการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
ดำำ�เนิินงานแบ่่งเป็็นสองระดัับ คืือ ระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ และ
ระดัับบริิษััทฯ โดยในระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�มจะทำำ�การทบทวนผลการปฏิิบััติิงานและผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการเงิินร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของแต่่ละบริิษััท
เป็็นรายเดืือน ส่่วนในระดัับบริิษััทฯ จะมีีการกระทำำ�ในลัักษณะ
เดีียวกััน โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของแต่่ละบริิษััททำำ�การ
ทบทวนผลการปฏิิบััติิงานและผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิิน
ร่่วมกัับฝ่่ายจััดการของบริิษััท แล้้วนำำ�เสนอให้้คณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มทราบ การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิิน
ทำำ�โดยเปรีียบเทีียบกัับงบประมาณที่่�คณะกรรมการบริิษััท
อนุุมััติิไว้้ รวมทั้้�งเปรีียบเทีียบกัับผลการดำำ�เนิินงานของปีี
ที่่�ผ่่านมา
หน่่วยงานด้้านการวางแผนกลยุุทธ์์และประสิิทธิิภาพองค์์กร และ
สายงานด้้านการเงิินและการควบคุุมมีีส่ว่ นร่่วมในการตรวจสอบ
การใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการและการลงทุุนอย่่างใกล้้ชิิด
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
บริิษััทฯ มีีการควบคุุมให้้การดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจเป็็นไป
ตามนโยบาย ระเบีียบปฏิิบััติิและการอนุุมััติิสอดคล้้องกัับ
Manual of Authorities และฝ่่ายจััดการจะต้้องรายงานให้้
คณะกรรมการบริิษััททราบ หากมีีการดำำ�เนิินงานที่่�
ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการข้้างต้้น

4)		ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ บริิษััทฯ เน้้นการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและโปร่่งใส โดยที่่�บุุคลากร
ทุุกคนดำำ�เนิินงานเพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ
สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นพื้้�นฐานในการตอบสนองความคาดหวัังของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและการสร้้างความไว้้วางใจให้้กัับลููกค้้า
คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ และสาธารณชน บริิษััทฯ มีีการจััดกิิจกรรม
ตลอดทั้้�งปีี เช่่น หลัักสููตร e-learning ความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์และให้้มีีการเปิิดเผยความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ของผู้้�บริิหาร คณะกรรมการ และพนัักงานใหม่่
ทุุกคนก่่อนเริ่่�มงาน บริิษััทฯ ยัังได้้จััดทำำ�แนวปฏิิบััติิเรื่่�อง
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้พนัักงาน
ปฏิิบััติิในการทำำ�งาน
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บริิษััทฯ มีีการทบทวนการเข้้าถึึงระบบสารสนเทศหลััก (SAP)
ของบริิษัทั อย่่างเคร่่งครััดและสม่ำำ�� เสนอตลอดปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
การอนุุมััติิธุุรกรรมบนระบบมีีการกำำ�หนดแบ่่งแยกตามหน้้าที่่� 
(Segregation of Duties) ของพนัักงานอย่่างเหมาะสม
และจำำ�กััดการอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�อยู่่�ในการเฝ้้าระวัังอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
3. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการประเมิน
ความเสี่่�ยงหลััก ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ การดำำ�เนิินงาน
การเงิิน และข้้อกฎหมาย ซึ่่�งความเสี่่�ยงจากการประเมิินจะถููก
นำำ�ไปแสดงผลให้้ผู้้�บริิหารและคณะกรรมการบริิษััทได้้เห็็นถึึง
ความสำำ�คััญ ความรุุนแรง และผลกระทบกัับบริิษััทฯ ประธาน
ผู้้�บริิหารกลุ่่�ม จะเป็็นผู้้�กำำ�กัับดููแลและทบทวนกระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงของแต่่ละบริิษััทเป็็นระยะเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
ได้้มีีการปฏิิบััติิตามแผนการบรรเทาความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้
ในปีี 2564 มีีการยกระดัับกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
โดยรายงานความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นจากสถานการณ์์เชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ให้้แก่่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ทราบเป็็นระยะ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้ลงทุน
ในระบบประมวลข้้อมููลและรายงานใหม่่ล่่าสุุดทั้้�งระบบ
เพื่่�อรองรัับการเก็็บรัักษาข้้อมููลที่่�ถููกต้้องครบถ้้วน
การประมวลข้้อมููลและการรายงานผลข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบััน
ได้้ตลอดเวลา สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา ภายใต้้
ระบบรัักษาความปลอดภััยที่่�เหมาะสม เพื่่�อการวางแผนงาน
และตััดสิินใจในทางธุุรกิิจได้้อย่่างฉัับไว อัันจะนำำ�มาซึ่่�งความ
ได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ระบบดัังกล่่าวยัังสามารถ
เปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งานเป็็นระบบอััตโนมััติิ เพื่่�อลดความ
ผิิดพลาดที่่�เกิิดจากบุุคคลและเพิ่่�มความถููกต้้องของข้้อมููล
และสนัับสนุุนการตััดสิินใจที่่�มีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีกระบวนการควบคุุมภายในที่่�ดีีสำำ�หรัับ
ระบบสารสนเทศโดยมีีการยกระดัับการประเมิินความเสี่่�ยง
จากความมั่่�นคงปลอยภััยทางไซเบอร์์ การกำำ�หนดแผนการ
บรรเทาความเสี่่�ยงและการเฝ้้าระวััง เพื่่�อให้้ครอบคลุุมและ
รองรัับนโยบายการทำำ�งานจากบ้้าน (Work From Home)
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การแต่่งตั้้�งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและ
งานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งนายรานจััน ซาชาเดอวา ตามข้้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง Head of Group
Internal Audit and Compliance ของบริิษััทฯ โดยนายรานจััน
ซาชาเดอวา จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโทด้้านบริิหารธุุรกิิจการเงิิน
ระหว่่างประเทศและองค์์กร และเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาต
จากสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในสากล รััฐฟลอริิด้้า สหรััฐอเมริิกา
อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ในการปฏิิบัติั งิ านด้้านการตรวจสอบ
ภายในจากหลายหน่่วยงานชั้้�นนำำ� และมีีความเข้้าใจในการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ จึึงเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวได้้
อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ นอกเหนืือจากการพิิจารณาและอนุุมััติิแล้้ว
การแต่่งตั้้�ง ถอดถอน หรืือโยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวจะต้้อง
ผ่่านการอนุุมัติั หิ รืือได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและงานกำำ�กัับ
ดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท มีีดัังนี้้�
■ เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี และงบประมาณของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาและ
อนุุมััติิ
■ เป็นผู้น�ำและดูแลกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
ฝ่่าย Business Process and Compliance Advisory เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีขี องกลุ่่�มบริิษัทั
รวมถึึงงานตรวจสอบภายในเพิ่่�มเติิมอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
■ รายงานให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเกี่่�ยวกัับผลการตรวจสอบ
และกิิจกรรมการตรวจสอบภายในของฝ่่ายตรวจสอบภายใน
■ ด�ำเนินงานให้มั่นใจว่าบริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระที่มี
ความรู้้� ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญที่่�เพีียงพอ และ
สามารถปฏิิบััติิงานได้้ตามที่่�กำำ�หนดในกฎบััตรฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน
■ รวบรวมและรายงานให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาสเกี่่�ยวกัับ
ผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อกฎหมายของกลุ่่�มบริิษััทและ
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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การกำ�กับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััทฯ) ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการปฏิิบััติิตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินการตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในทุุกด้้านเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว และเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ทบทวนกรอบการกำำ�กัับดููแลกิิจการ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีดำำ�เนิินการให้้แน่่ใจว่่ากรรมการ ฝ่่ายจััดการ
และพนัักงานทุุกคนรัับทราบผ่่านการสื่่�อสารภายในองค์์กร และกลไกทางการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์

Regulators

■

Investors

■

Customers

■

Society at large

■

Vendors

■

NGO’s

■

Employees

Shareholders
Board of
Directors
Board of Committees
Audit, NCC, GC

GRC Pillars (review annually or bi-annually)
■

Organization Regulations

■

Code of Business Conduct

■

AC, NCC, GC, GEXCO Charter

■

Group Policy Landscape

■

MOA: Group and Group Companies

■

Enterprise Risk Management

■

Conflict of Interest, Related Party Transactions,
Anti-Bribery & Corruption, Compliance Dashboard

Group EXCO
Group Companies EXCO
Auditors
Internal and External

Compliance Framework
People, Culture, Reporting/Certification
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทฯ ยัังคงถืือหลัักการและแนวปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 โดยคณะกรรมการ
บริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการธรรมาภิิบาลดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการนำำ�หลัักการและ
แนวปฏิิบััติิดัังกล่่าวมาใช้้ ซึ่่�งรวมทั้้�งแนวทางของการกำำ�กัับดููแล
ของหน่่วยงานต่่าง ๆ ด้้วย เช่่น สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย และสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย

อาทิิ CFO ของบริิษััทย่่อยมีีหน้้าที่่�รายงานต่่อทั้้�ง CEO ของ
บริิษััทย่่อยและต่่อ Group CFO อีีกทั้้�ง CEO ของบริิษััทย่่อยก็็มีี
หน้้าที่่�รายงานต่่อ Group CEO นอกจากนี้้�มีีการจััดให้้หน่่วยงาน
ส่่วนกลางที่่�สำำ�คััญ อาทิิ หน่่วยงานกลยุุทธ์์ หน่่วยงานด้้านที่่�ปรึึกษา
การผลิิต และหน่่วยงานด้้านการกำำ�กัับดููแลและตรวจสอบภายใน
ทำำ�หน้้าที่่�ให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริิษััท

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงผู้้�บริิหาร

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย

บริิษััทฯ มีีระเบีียบปฏิิบััติิองค์์กรเป็็นกรอบในการบริิหารจััดการ
องค์์กรที่่�กำำ�หนดบทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
ประธานและรองประธานกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย (ได้้แก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิิบาล) คณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม และมีีการทบทวน
ระเบีียบปฏิิบััติิองค์์กร และกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อย
รวมทั้้�งกฎบััตรของคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน

คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติินโยบายหลายรายการที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น
สำำ�หรัับการดููแลผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อให้้เกิิดวััฒนธรรม
องค์์กร ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�

การกำำ�กัับดููแลและสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักดีีถึึงความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับ
ดููแลทุุกบริิษััทในกลุ่่�ม จึึงได้้กำำ�หนดโครงสร้้างของการกำำ�กัับดููแล
ให้้ชััดเจน โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม (Group CEO) เป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบในการเสนอชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
บริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม เพื่่�อให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนกลั่่�นกรองคุุณสมบััติิและความเหมาะสม และเสนอให้้
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ ซึ่่�งโครงสร้้างการกำำ�กัับ
ดููแลของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการตรวจสอบและถ่่วงดุุล
ระหว่่างการบริิหารงานของบริิษััทย่่อย/บริิษััทร่่วมและผู้้�บริิหาร
ระดัับกลุ่่�ม

■ ดังที่ก�ำหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงทั้้�งหมด
ต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และปฏิิบััติิตาม
นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษัทั ฯ โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อเสริิมสร้้างและรัักษาชื่่�อเสีียง ภาพลัักษณ์์ ความเชื่่�อมั่่�น
ขององค์์กรต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ ซึ่่�งรวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นและ
นัักลงทุุน
■ ส�ำหรับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมถึง
การกำำ�หนดนโยบายการดููแลสิิทธิิและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยเท่่าเทีียม การส่่งเสริิมการใช้้สิทิ ธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น ความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส รวมถึึงการป้้องกัันการใช้้
ข้้อมููลภายใน การป้้องกัันการเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์  
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■ นอกเหนือไปจากนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วนั้้�น คณะกรรมการ
บริิษัทั ยัังได้้อนุุมัติั นิ โยบายที่่�เกี่่�ยวโยงกัับจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
และระเบีียบปฏิิบััติิในแต่่ละเรื่่�อง อาทิิ นโยบายการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
นโยบายสิ่่�งแวดล้้อม นโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปั ชััน ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้รับั
การรัับรองต่่ออายุุสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน (Collective Action Coalition
Against Corruption หรืือ “CAC”) เป็็นครั้้�งที่่�สองในปีี 2563
การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาที่่�สำำ�คััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ
และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ฝ่่ายจััดการได้้ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลต่่างๆ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
สอดคล้้องกัับระเบีียบปฏิิบััติิภายในที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเสนอให้้
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ นอกจากนี้้�มีีการตั้้�งหน่่วยงาน
สนัับสนุุนด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงทำำ�ให้้เกิิด
การพััฒนาด้้านการตรวจสอบและถ่่วงดุุลในงานด้้านต่่างๆ  
มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญหลายด้้านสำำ�หรัับการสนัับสนุุนงาน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในช่่วงที่่�บริิษัทั ฯ อยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�ท้า้ ทายจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งต่่อเนื่่�องจาก
ปีีที่่�แล้้ว
บริิษัทั ฯ มีีการใช้้เทคโนโลยีีเป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้างความตระหนัักรู้้�
และการให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานทุุกคน โดยเฉพาะในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ
นโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
การป้้องกัันผลประโยชน์์ทัับซ้้อนและการป้้องกัันการทุุจริิต
รายละเอีียดของแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
รวมทั้้�งนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องฉบัับเต็็ม ปรากฏในเอกสารแนบ 5
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

1. โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) มีีโครงสร้้างการจััดการที่่�มีีการแบ่่งแยกบทบาท หน้้าที่่� 
และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการออกจากกัันอย่่างชััดเจน เพื่่�อเป็็น
การถ่่วงดุุลอำำ�นาจ มีีความอิิสระ และเป็็นการบริิหารอย่่างโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ โดยมีีแผนภาพ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

หน่วยงานตรวจสอบภายในและ
กำ�กับดูแลของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

2. ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท
2.1		 องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วย กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิ ความสามารถ ความเป็็นอิิสระ และ
ความหลากหลายด้้านอายุุ เพศ ทัักษะความชำำ�นาญ และประสบการณ์์ และมีีสััดส่่วนของกรรมการอิิสระ
ที่่�เหมาะสม มีีจำำ�นวนกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่า ขนาดและ
องค์์ประกอบของคณะกรรมการมีีความเหมาะกัับขนาด ประเภท และความซัับซ้้อนของธุุรกิิจกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
และสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี
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ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ กำำ�หนดว่่าคณะกรรมการบริิษััทจะต้้อง
ประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่าห้้าคน และไม่่เกิิน 13 คน  

2. นายวัันชััย โตสมบุุญ
กรรมการ

ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วย
กรรมการจำำ�นวน 10 คน ดัังนี้้�

3. นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
กรรมการ

■ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) แปดคน
ทำำ�หน้้าที่่�ในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่อไปนี้้� 

4. นายสตีีเฟน แพทริิก กอร์์
กรรมการ

•

คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการกรรมการอิสระ
สามคน

5. ดร. สุุภััค ศิิวะรัักษ์์
กรรมการ

•

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีกรรมการอิสระหนึ่งคน
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารหนึ่่�งคน และสมาชิิกที่่�ไม่่ได้้
เป็็นกรรมการบริิษััทอีีกหนึ่่�งคน

6. ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข
กรรมการอิิสระ

•

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารห้้าคน โดยเป็็นกรรมการ
อิิสระหนึ่่�งคน

■ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสองคน ท�ำหน้าที่ในคณะเจ้าหน้าที่
บริิหารกลุ่่�ม
■ รายชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ดังที่ปรากฏ
ในหนัังสืือรัับรอง ได้้แก่่ นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
นายวัันชััย โตสมบุุญ นายเอเดน จอห์์น ไลนััม และนายศิิวะ
มหาสัันทนะ สองในสี่่�คนลงลายชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตรา
สำำ�คััญของบริิษััทฯ
2.2		 รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
1. นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
ประธานกรรมการ
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7. นายชริินทร์์ สััจจญาณ
กรรมการอิิสระ
8. นายโรเบิิร์์ต เอ็็กเบิิร์์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์์ซ
แวน เดอ สลอท
กรรมการอิิสระ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
9. นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
10. นายศิิวะ มหาสัันทนะ
กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
เลขานุุการบริิษััท ได้้แก่่ นางภััชฎา หมื่่�นทอง

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

2.3		 บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท

3.	คณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิษััทเข้้าใจขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการเป็็นอย่่างดีี มีีการแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทและคณะผู้้�บริิหาร
แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ระหว่่างประธานกรรมการและประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มที่่�ชััดเจน โดยแยกบุุคคลที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการออกจากบุุคคลที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม เพื่่�อเป็็นการถ่่วงดุุลอำำ�นาจและเป็็นการบริิหาร
อย่่างโปร่่งใส บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทและประธาน
กรรมการ มีีระบุุรายละเอีียดชััดเจนในระเบีียบปฏิิบััติิองค์์กร  

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้้าที่่�โดยทั่่�วไปของคณะกรรมการบริิษััท ได้้แก่่ การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ตั้้�งมั่่�นอยู่่�กัับหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษััทมีีความรัับผิิดชอบโดยตรงต่่อ
การกำำ�หนดทิิศทางของธุุรกิิจ ตลอดจนควบคุุมดููแลและติิดตาม
ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ เป็็นไปอย่่างโปร่่งใสและมีีประสิิทธิิภาพ
และระเบีียบปฏิิบััติิองค์์กรได้้ระบุุหน้้าที่่�เฉพาะเจาะจงของ
คณะกรรมการบริิษััทและระบุุหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ ได้้แก่่
ประธานกรรมการมีีหน้้าที่่�ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเป็็นผู้้�นำำ�
ของคณะกรรมการบริิษััท ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�สอดคล้้องกััน
ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยในเรื่่�อง
ยุุทธศาสตร์์ของคณะกรรมการและของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ตััวแทนของคณะกรรมการบริิษัทั ในการกำำ�กับั ดููแล และให้้คำ�ำ แนะนำำ�
ต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มในด้้านการพััฒนายุุทธศาสตร์์ของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ และการจััดการโครงสร้้างการบริิหาร

1. ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข
ประธาน
2. นายชริินทร์์ สััจจญาณ
กรรมการอิิสระ
3. นายโรเบิิร์์ต เอ็็กเบิิร์์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์์ซ
แวน เดอ สลอท
กรรมการอิิสระ
โดยมีีนางชฎาภรณ์์ ฐิิติิสวััสดิ์์�  Head of Internal Audit เป็็น
เลขานุุการ
ปััจจุุบััน สมาชิิกกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยผู้้�มีีความรู้้�และ
ประสบการณ์์ ในการสอบทานงบการเงิิน และมีีความเข้้าใจในธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�มีีกรรมการสองท่่านที่่�มีีการศึึกษาด้้านบััญชีี ได้้แก่่
ดร. สุุนีย์ี ์ ศรไชยธนะสุุข ประธานกรรมการตรวจสอบ และ นายโรเบิิร์ต์
เอ็็กเบิิร์์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์์ซ แวน เดอ สลอท กรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล
1. นายชริินทร์์ สััจจญาณ
ประธาน
2. ดร. สุุภััค ศิิวะรัักษ์์
กรรมการ
3. นางภััชฎา หมื่่�นทอง
สมาชิิก
โดยมีีนางภััชฎา หมื่่�นทอง เลขานุุการบริิษััท เป็็นเลขานุุการ
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คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

4.	ผู้้�บริิหาร

1. นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
ประธาน

4.1 รายชื่่�อและตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหาร

2. นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
กรรมการ
3. นายวัันชััย โตสมบุุญ
กรรมการ
4. นายสตีีเฟน แพทริิก กอร์์
กรรมการ
5. นายโรเบิิร์์ต เอ็็กเบิิร์์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์์ซ
แวน เดอ สลอท
กรรมการอิิสระ
โดยมีีนางสาว สมฤทััย รััตนมณีี ประธานเจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโส สายงาน
บริิหารบุุคลากรและประสิิทธิิภาพองค์์กร เป็็นเลขานุุการ
บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่�อให้้เรื่่�องสำำ�คััญได้้รัับการพิิจารณาในรายละเอีียดอย่่างรอบคอบ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิษััท
จึึงได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อกลั่่�นกรองงานต่่างๆ ซึ่่�ง
เป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลที่่�ดีีต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อย
แต่่ละชุุด กำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่� รัับผิิดชอบ กระบวนการทำำ�งาน
การประชุุมและการรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทไว้้อย่่างชััดเจน
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รายนามผู้้�บริิหารจำำ�นวนห้้าคน ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�ม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีดัังต่่อไปนี้้� 
1. นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม (Group CEO)*
สมาชิิก ประกอบด้้วย
2. นายศิิวะ มหาสัันทนะ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
3. นายเอมอน จอห์์น จิินลีีย์์
(แทนนายฟิิลลิิป เบอนาร์์ด ริิชาร์์ท ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม 2564)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีเี มนต์์ (เวีียดนาม)
จำำ�กััด
4. นายมาร์์ก อนาโตล ชมิิดต์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มงานการเงิิน
5.   นายเบนจามิิน วิิลเลี่่�ยม พิินนีีย์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มงาน Strategy
Transformation and Performance
หมายเหตุุ *ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มเป็็นผู้้�ดููแลด้้านการบริิหาร
จััดการทรััพยากรบุุคคลของกลุ่่�มบริิษััทฯ

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
นายเอเดน จอห์น ไลนัม

สมาชิก
(CEO SCCC-TH)

สมาชิก
(CEO SCCVN)

สมาชิก
(Group CFO)

นายศิวะ มหาสันทนะ

นายเอมอน จอห์น จินลีย์

นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์

ตามที่่�หลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารหมายถึึง
ผู้้�บริิหารสููงสุุด และผู้้�บริิหารสี่่�รายแรกในลำำ�ดัับต่่อไปรวมถึึงผู้้�ที่่�อยู่่�
ในลำำ�ดัับเดีียวกััน (หากมีี)  ดัังนั้้�นผู้้�บริิหารสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
หมายถึึงห้้าคนที่่�อยู่่�ในแผนภููมิิข้้างต้้น  
ในการบริิหารงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ  คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
ใช้้กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการที่่�ส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการพััฒนา
ธุุรกิิจให้้เป็็นแนวทางเดีียวกััน โดยรวมศููนย์์การทำำ�งานด้้านเดีียวกััน
ของทุุกบริิษััทย่่อยเข้้าด้้วยกััน รวมทั้้�งใช้้ประสบการณ์์และ
ความสนัับสนุุนในเรื่่�องสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�งานจาก
บริิษััทที่่�มีีขนาดใหญ่่และดึึงจุุดเด่่นของแต่่ละบริิษััทย่่อยมาขยายผล
ใช้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ทำำ�ให้้สามารถปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์ที่่�มีีความเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาศัักยภาพของ
กลุ่่�มบร้้ษััทฯ อย่่างยั่่�งยืืน แม้้ ในช่่วงวิิกฤตใหญ่่ๆ ซึ่่�งส่่งผลกระทบ
ทั่่�วโลก เช่่น ผลกระทบจากเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

สมาชิก
(Group Strategy,
Transformation
and Performance)

นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย์

สำำ�หรัับการพััฒนาความเป็็นเลิิศของกลุ่่�มบริิษััทฯ หรืือ INSEE  
Group Excellence มีีการพััฒนาในหลายทิิศทางอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในเรื่่�องต่่อไปนี้้� ความเป็็นเลิิศด้้านกระบวนการผลิิต (INSEE
Operation) ความเป็็นเลิิศด้้านการตลาดและการขาย (INSEE
Commercial Excellence) ความเป็็นเลิิศด้้านบุุคลากรและองค์์กร
(INSEE People Excellence) ความเป็็นเลิิศด้้านการเงิิน (INSEE
Finance Excellence) โดยเน้้นการทำำ�งานแบบคณะทำำ�งานเพื่่�อ
ความร่่วมมืือกัันในเรื่่�องต่่างๆ และแบ่่งปัันประสบการณ์์
ด้้านการทำำ�งานตามแบบอย่่างที่่�ดีีทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ
4.2		นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิหาร และผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ
อยู่่�ในระดัับที่่�แข่่งขัันได้้ ในธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ชั้้�นนำำ� และได้้รัับ
การอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทภายใต้้การทบทวนและแนะนำำ�
จากคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
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ส่่วนการให้้โบนััสประจำำ�ปีีหรืือเป้้าหมายระยะสั้้�น จะขึ้้�นอยู่่�กัับ
ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ผ่่านตััวชี้้�วััดผลการทำำ�งานประจำำ�ปีีที่่�เป็็น
รููปธรรม และสอดคล้้องทั้้�งด้้านผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจและ
ศัักยภาพความเป็็นผู้้�นำำ� 
ทั้้�งนี้้�นโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนทั้้�งหมดจะอยู่่�ภายใต้้
แนวทางที่่�ได้้รัับการกลั่่�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
อย่่างชััดเจน
4.3		จำำ�นวนค่่าตอบแทนรวมของกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร
ที่่�ได้้รัับจากบริิษััทและบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีี 2564 ผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ภายใต้้นิยิ ามของประกาศ
สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ได้้รับั ค่่าตอบแทนรวมจำำ�นวน 150,649,210.75 บาท
ซึ่่�งเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับค่่าตอบแทนรวมทั้้�งหมดของกลุ่่�มบริิษััทฯ
คิิดเป็็นร้้อยละ 3.75 องค์์ประกอบหลัักของค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารคืือ
เงิินเดืือนพนัักงาน โบนััสสำำ�หรัับผลประกอบการปีีที่่�ผ่่านมา
ค่่าตอบแทนอื่่�น อาทิิ เงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพจำำ�นวน
2,277,066 บาท และรถยนต์์เพื่่�อใช้้ ในการปฎิิบัติั หิ น้้าที่่� และผู้้�บริิหาร
ไม่่ได้้รับั ค่่าตอบแทนจากการเป็็นกรรมการในบริิษัทั ย่่อยแต่่อย่่างใด
ในกลุ่่�มผู้้�บริิหารนี้้� มีีสองคนเป็็นกรรมการบริิหาร และได้้รัับ
ค่่าตอบแทนจากการเป็็นกรรมการตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น จำำ�นวน
2,700,000 บาทอีีกส่่วนหนึ่่�งด้้วย
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ค่่าตอบแทนหรืือผลประโยชน์์ค้า้ งจ่่าย คืือ โบนััสสำำ�หรัับผลประกอบการ
ปีีที่่�ผ่่านมา สำำ�หรัับผู้้�บริิหารและกรรมการ โดยบริิษััทฯ จ่่ายใน
ไตรมาสแรกของปีีถััดไป หลัังจากเสนอให้้คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท (กรณีีโบนััสกรรมการ) หรืืออนุุมััติิ (กรณีีโบนััสผู้้�บริิหาร)
แล้้วแต่่กรณีี ซึ่่�งมีีจำำ�นวนค้้างจ่่ายประมาณ 15,340,543.24 บาท

5. บุุคลากร
ณ สิ้้�นปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีพนัักงานทั้้�งหมด 4,678 คน บริิษััทฯ
ได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงานจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 4,014,745,227 บาท
ซึ่่�งผลตอบแทน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าล่่วงเวลา เงิินโบนััส เงิินสมทบ
ประกัันสัังคม และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ โดยมีีอัตั ราส่่วนค่่าตอบแทน
เงิินเดืือนพนัักงานหญิิงต่่อพนัักงานชายอยู่่�ที่่� 22:78*
* ข้้อมููลเฉพาะบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยในประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััทฯ ตามกลุ่่�มธุุรกิิจ
กลุ่มธุรกิจ

จำ�นวนพนักงาน (คน)

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์

3,148

กลุ่มธุรกิจคอนเกรีต หิน และทราย

691

กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างมวลเบา

621

ธุรกิจการค้า

10

ธุรกิจอื่นๆ

208

รวม

4,678

กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บริิษััทฯ มีีนโยบายสนัับสนุุนให้้คณะกรรมการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพของบริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามหลััก
ธรรมาภิิบาลการลงทุุนสำำ�หรัับผู้้�ลงทุุนสถาบััน (Investment Governance Code: “I Code”) และ
สนัับสนุุนให้้คณะกรรมการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพคััดเลืือกผู้้�จััดการกองทุุนที่่�บริิหารการลงทุุน
อย่่างรัับผิิดชอบโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social,
and Governance: “ESG”) และใช้้หลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุนเป็็นแนวทางการลงทุุนที่่�นำำ�ไปสู่่�
ประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดในระยะยาวสำำ�หรัับสมาชิิกกองทุุนหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ เนื่่�องจากกองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพถืือเป็็นกองทุุนการออมเพื่่�อการเกษีียณอายุุของพนัักงาน โดยในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อยในประเทศไทยมีีสััดส่่วนของพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ร้้อยละ 91.76
นอกจากนี้้� ยัังสนัับสนุุนให้้กองทุุนให้้สิิทธิิพนัักงานในการเลืือกรููปแบบการออมให้้ตรงกัับวััตถุุประสงค์์
การออมของพนัักงานแต่่ละคน (INSEE Choice)
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นโยบายและแนวทางในการพััฒนาบุุคลากร
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับบุุคลากร ด้้วยความเชื่่�อว่่า
พนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าและเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
ของความยั่่�งยืืนและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�นว่่าความสำำ�เร็็จ
และการเจริิญเติิบโตขององค์์กรขึ้้�นอยู่่�กัับพนัักงานที่่�มีีค่่านิิยมและ
สมรรถนะที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทาง เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษัทั ฯ ในทุุกภาคส่่วน และการสนัับสนุุนจากบริิษัทั ฯ ในการเติิบโต
ตามสายอาชีีพของพนัักงาน ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงมุ่่�งเน้้นการพััฒนา
และปรัับปรุุงระบบการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีภาวะผู้้�นำำ� 
ความรู้้� ความสามารถ ตลอดจนทัักษะการปฏิิบััติิงาน การคิิดริิเริ่่�ม
และการจััดการที่่�ทัันสมััยตามมาตรฐานระดัับสากลที่่�สอดคล้้องกัับ
งานในปััจจุุบัันและอนาคต รวมถึึงเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการเติิบโต
ของพนัักงานเพื่่�อนำำ�พาองค์์กรสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง
ทั้้�งภายในประเทศและภููมิิภาคอาเชีียน
ฝ่่ายจััดการยัังได้้ส่่งเสริิมการทำำ�งานเป็็นทีีมและมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงาน
เป็็นคนดีี มีคุี ณ
ุ ธรรม จริิยธรรม อยู่่�ร่ว่ มกัันในชุุมชนด้้วยความช่่วยเหลืือ
เกื้้�อกููล ใส่่ใจในความปลอดภััยและผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคมโดยรวม ทั้้�งยัังสนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ และเป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับ
เคลื่่�อนองค์์กรสู่่�การแข่่งขััน สร้้างสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดและอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
ให้้กัับพนัักงานทุุกคน องค์์กร และสัังคม
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้เพิ่่�มความสำำ�คััญกัับบุุคลากร
ในหลายด้้าน อาทิิ อนุุมัติั กิ ารเปลี่่�ยนแปลงกฎบััตรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนให้้ครอบคลุุมการติิดตามดููแล
การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการทำำ�งานสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงขึ้้�นไปทุุกตำำ�แหน่่ง รวมทั้้�งแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งและวิิธีี
การพััฒนาบุุคลากรในภาพรวม
นอกจากนี้้�นโยบายทรััพยากรบุุคคลสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการ
จััดทำำ�ขึ้้�นโดยมีีมาตรฐานระดัับสากล ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทด้้วย
ความเห็็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เห็็นว่่านโยบายด้้านบุุคคลดัังกล่่าวมีีความเหมาะสม จึึงอนุุมััติิตาม
ที่่�ฝ่่ายจััดการนำำ�เสนอ
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บริิษััทฯ จััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้�อิินทรีี (INSEE Academy) เพื่่�อเป็็น
ศููนย์์กลางในการพััฒนาแผนกลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาบุุคลากรของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ โดยการพััฒนามีีการวางแผนให้้ครอบคลุุมแผน
ระยะสั้้�นและระยะยาวในการพััฒนาบุุคลากรในแต่่ละสายธุุรกิิจ อาทิิ
กลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และทรายเพื่่�อการก่่อสร้้าง ธุุรกิิจวััสดุุ
ก่่อสร้้าง ธุุรกิิจด้้านการจััดการของเสีียและบริิการภาคอุุตสาหกรรม
อิินทรีีอีีโคไซเคิิล และธุุรกิิจการค้้า เป็็นต้้น โดยศููนย์์การเรีียนรู้้�
อิินทรีีมุ่่�งเน้้นการพััฒนาบุุคลากรผ่่านหลัักสููตรที่่�หลากหลายและ
วางแผนโครงสร้้างการเรีียนรู้้�ที่่�สนัับสนุุนการฝึึกฝนพััฒนาศัักยภาพ
ของบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้านรููปแบบการพััฒนาบุุคลากร ด้้วยบริิษััทฯ มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าควร
มุ่่�งเน้้นให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึก ความรู้้� และมีีความเข้้าใจอย่่างแท้้จริิงใน
การนำำ�องค์์ความรู้้� ไปสู่่�การพััฒนาการปฏิิบััติิงานและมีีการบริิหาร
จััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของตน เพื่่�อให้้
สามารถบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กรร่่วมกััน ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงให้้
ความสำำ�คััญในการพััฒนาระบบและมีีรููปแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ที่่�ทัันสมััย โดยใช้้หลัักการเรีียนรู้้�ตามรููปแบบ 70-20-10 ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับทิิศทางของธุุรกิิจและเหมาะกัับกลุ่่�มพนัักงาน คืือ ให้้มีกี ารพััฒนา
การเรีียนรู้้�ผ่่านประสบการณ์์จริิงและการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
ที่่�มีีคุุณค่่าต่่อการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลขององค์์กร
ร้้อยละ 70 และมีีการสอนงานร้้อยละ 20 และเป็็นการเรีียนรู้้�ใน
ห้้องเรีียนและการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองอีีกร้้อยละ 10 ในการนี้้�บริิษััทฯ
จึึงส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้มีีโอกาสเข้้าถึึงการเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา
ที่่�ต้้องการให้้มากที่่�สุุดผ่่านระบบบริิหารจััดการการเรีียนรู้้�ที่่�ทัันสมััย
ซึ่่�งพนัักงานสามารถเข้้าระบบเพื่่�อค้้นหาและเลืือกหลัักสููตรที่่�ต้้องการ
ฝึึกอบรมผ่่านคอมพิิวเตอร์์หรืือสมาร์์ทโฟน ซึ่่�งมีีการเรีียนการสอน
หลากหลายรููปแบบ อาทิิ การเรีียนรู้้�ในรููปแบบห้้องเรีียน การฝึึก
ปฏิิบััติิ บทเรีียนออนไลน์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นเฉพาะสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
และการเรีียนรู้้�ผ่่านห้้องเรีียนเสมืือนจริิงสำำ�หรัับเรีียนรู้้�ร่่วมกัันใน
ระดัับภููมิิภาค นอกจากนี้้�บริิษััทฯ จััดให้้มีีระบบการบริิหารจััดการ
ความรู้้�ในระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงการแลกเปลี่่�ยน แบ่่งปััน และ
จััดเก็็บความรู้้�ที่่�สำำ�คััญภายในองค์์กรเพื่่�อการนำำ�ไปใช้้ ให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด ซึ่่�งเป็็นรากฐานของการนำำ�ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรแห่่ง
การเรีียนรู้้�ที่่�เสริิมสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กร
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บริิษััทฯ ต้้องการให้้มั่่�นใจได้้ว่่าพนัักงานทุุกคนมีีความรู้้�และทัักษะ
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�รัับผิิดชอบได้้อย่่างถููกต้้อง
ปลอดภััย และมีีประสิิทธิิภาพ ตามกระบวนการและมาตรฐานที่่�
กำำ�หนด เพื่่�อให้้ทุุกผลิิตภััณฑ์์และการบริิการส่่งมอบถึึงมืือลููกค้้า
คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ บุุคคล และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างรวดเร็็ว
มีีคุุณภาพและสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
การบริิหารจััดการแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการบริิษััทมุ่่�งเน้้นและให้้ความสำำ�คััญในการสร้้างผู้้�นำำ�
อิินทรีีโดยคำำ�นึึงถึึงการสร้้างและพััฒนาจากพนัักงานภายในบริิษััทฯ
เป็็นอัันดัับแรก มีีการจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งต่่างๆ โดยมุ่่�งเน้้น
ตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีความสำำ�คััญกัับธุุรกิิจ ซึ่่�งแผนดัังกล่่าวมีีประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารในแต่่ละบริิษัทั เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบและนำำ�การขัับเคลื่่�อน
และมีีการนำำ�เสนอต่่อคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเพื่่�อรัับรองแผนงาน นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษัทั ฯยัังมุ่่�งเน้้นในเรื่่�องของการจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในสายอาชีีพกัับกลุ่่�มผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพอีีกด้้วย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลการฝึึกอบรมพนัักงาน
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาศููนย์์การเรีียนรู้้�อิินทรีี ได้้จััดการฝึึกอบรมและ
พััฒนาในรููปแบบต่่างๆ ให้้กัับพนัักงาน ในกลุ่่�มต่่างๆ อาทิิ
1. กลุ่่�มหลัักสููตรพััฒนาผู้้�นำำ� (Leadership Development
Program) และ หลัักสููตรพััฒนาเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสู่่�
ผู้้�บริิหารระดัับสููง (Transitional Development Program)
2. กลุ่่�มหลัักสููตรพััฒนาด้้านเทคนิิคและสายวิิชาชีีพ (Technical/
Functional Development Program)
3. กลุ่่�มหลัักสููตรพััฒนาพนัักงานใหม่่ (Induction & On-boarding
Program)
4. กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านความปลอดภััยและการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
(OH&S and Sustainable Development Program)
5. กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านภาษาอัังกฤษ (English Proficiency
Development Program)
6. กลุ่่�มหลัักสููตรการเรีียนรู้้�ด้้านนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ผ่่านระบบ
Digital Learning Programs
7. กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์
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ธรรมาภิบาลในการดำ�เนินธุรกิจ

การฝึกอบรม (จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี)

ค่าใช้จ่ายการอบรมและพัฒนา (จำ�นวนเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี)

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

15.18

22.55

25.51

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

5,069.27

6,630.58

6,548.82

30.9

23.9

รวมค่าใช้จา่ ยต่อปี (โดยไม่รวมค่าทีพ
่ กั ค่าเดินทาง และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ) 23.7

หมายเหตุ:
1. ปี 2562 ข้อมูลเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย ปี 2563 ข้อมูลรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ
2. ศูนย์การเรียนรู้อินทรีมุ่งเน้นสร้างความสามารถของ “People Developer” หรือการฝึกสอนให้หัวหน้างาน หรือ
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญภายในเป็นผู้สอนงานหรือผู้ฝึกสอนภายใน จึงทำ�ให้บริษัทฯ สามารถลดการพึ่งพา
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัทฯ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาพนักงานลดลงอย่างเป็นลำ�ดับ  

การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน พนัักงานทุุกคน
ได้้รัับโอกาสในการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของตนเองอย่่าง
เท่่าเทีียมกัันตลอดระยะเวลาการว่่าจ้้างในการทำำ�งาน และมีีระบบ
การสนัับสนุุนให้้มีีการพููดคุุยกัับหััวหน้้างานอย่่างสม่ำำ��เสมอเกี่่�ยวกัับ
เส้้นทางในการพััฒนาการทำำ�งานและการเติิบโตในตำำ�แหน่่งงานของ
ตนเอง โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบ Dialogue ที่่�รวมทั้้�งการประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงาน และการตั้้�งเป้้าหมายการพััฒนาตนเองของ
พนัักงาน

การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ปููนอิินทรีี
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงมีีความเชื่่�อสอดคล้้องกัับแนวทาง
ของหลัักการคุ้้�มครองทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ
(UNGP) ว่่าธุุรกิิจจะสามารถดำำ�รงอยู่่�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อมีีการให้้
ความเคารพและให้้ความสำำ�คััญทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชน เราจึึงยึึดมั่่�น
ในค่่านิิยมองค์์กรของกลุ่่�มบริิษััทฯ คืือ ทำำ�สิ่่�งถููกต้้อง เป็็นหััวใจหลััก
ในการทำำ�ธุุรกิิจมาโดยตลอด เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าหลัักการ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนนี้้�จะได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างแท้้จริิง เราขอความ
ร่่วมมืือให้้ทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของเรา ให้้ความเคารพ
และสนัับสนุุนหลัักการทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตลอดทั่่�วทั้้�งห่่วงโซ่่
อุุปทาน
รายละเอีียดการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน สามารถอ่่าน
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�หััวข้้อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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6. ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ

หััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแล

เลขานุุการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งนายรานจััน ซาชาเดอวา ตามข้้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง Head of Group
Internal Audit and Compliance โดยนายรานจััน ซาชาเดอวา
จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโทด้้านบริิหารธุุรกิิจการเงิินระหว่่าง
ประเทศและองค์์กรและเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาตจาก
สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในสากล รััฐฟลอริิด้้า สหรััฐอเมริิกา อีีกทั้้�ง
ยัังเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ ในการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบ
ภายในจากหลายหน่่วยงานชั้้�นนำำ� และมีีความเข้้าใจในการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ จึึงเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว
ได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ นอกเหนืือจากการพิิจารณาและอนุุมััติิ
แล้้ว การแต่่งตั้้�ง ถอดถอน หรืือโยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว
จะต้้องผ่่านการอนุุมััติิหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการแต่่งตั้้�งนางภััชฎา หมื่่�นทอง เป็็นเลขานุุการบริิษััท
ทำำ�หน้้าที่่�ตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 ด้้วยความรัับผิิดชอบ
ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต รวมทั้้�งต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็น
ไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับบริิษััทฯ มติิคณะกรรมการ
ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยนางภััชฎา หมื่่�นทอง จบการศึึกษา
ระดัับปริิญญาโททางกฎหมาย และเคยปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้านกฎหมาย
และเลขานุุการบริิษััทให้้แก่่บริิษััทฯ มาเป็็นเวลานานกว่่า 10 ปีี จึึง
ทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และข้้อพึึงปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลในการดำำ�เนิินกิิจกรรมของ
คณะกรรมการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย การดำำ�เนิินการจััดประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ติิดต่่อประสานงานกัับ
หน่่วยงานภายในบริิษัทั ฯ ให้้ปฏิิบัติั ติ ามมติิคณะกรรมการบริิษัทั และ
มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล
อาทิิ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลและ
รายงานสารสนเทศต่่อหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลและสาธารณชนให้้
ถููกต้้องครบถ้้วนตามกฎหมาย จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศ ให้้คำำ�แนะนำำ�
แก่่กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่ และปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�
ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
บริิษััทฯ แต่่งตั้้�ง นายเกษม มาไกรเลิิศ ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตาม
ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ให้้ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ควบคุุมดููแลบััญชีี
โดยปฏิิบััติิหน้้าที่่�จััดทำำ�บััญชีีแสดงผลการดำำ�เนิินงานและฐานะ
การเงิิน จััดทำำ�งบการเงิินและจััดให้้มีีการตรวจสอบงบการเงิินโดย
ผู้้�ตรวจบััญชีีที่่�ได้้รับั อนุุญาต จััดส่่งรายงานทางบััญชีีให้้กับั หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดฝ่่ายการเงิินและบััญชีี

ผู้้�สอบบััญชีี
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษััท สำำ�นัักงาน
อีีวาย จำำ�กััด  ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจาก
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ได้้แก่่
1. นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 5906
2. นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 4377
3. นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 4799
สถานที่่�ติิดต่่อ ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา 193/136-137
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
10110 ประเทศไทย โทรศััพท์์ +66 2 264 9090
โทรสาร +66 2 264 0789 - 90
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ในปีี 2564  บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ได้้รัับเงิินค่่าตอบแทน
จากการสอบบััญชีี (audit fee) จากบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยเป็็นเงิิน
จำำ�นวน 11,598,727 บาท นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับเงิินค่่าบริิการอื่่�น
(non-audit fee) จำำ�นวน 300,000 บาท สำำ�หรัับงานค่่าบริิการ
ด้้านการจััดทำำ�งบการเงิินสำำ�หรัับกิิจการที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมการลงทุุน
และจำำ�นวน 582,762  บาท สำำ�หรัับค่่าบริิการที่่�ปรึึกษาอื่่�นๆ
ในปีี 2564  บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี จำ�กั
ำ ดั ได้้รับั เงิินค่่าตอบแทนจากการ
สอบบััญชีี (audit fee) จากบริิษัทั ย่่อยเป็็นเงิินจำำ�นวน 365,911 บาท
นอกจากนี้้�ยัังได้้รับั เงิินค่่าบริิการอื่่�น (non-audit fee) จำำ�นวน
102,290 บาท สำำ�หรัับงานค่่าบริิการด้้านที่่�ปรึึกษา Transfer Pricing
และจำำ�นวน 1,485,258 บาท สำำ�หรัับค่่าบริิการที่่�ปรึึกษาอื่่�นๆ
ในปีี 2564  บริิษัทั  ดีีลอยท์์ จำ�กั
ำ ดั ได้้รับั เงิินค่่าบริิการอื่่�น (non-audit
fee) จากบริิษัทั ย่่อยเป็็นเงิินจำำ�นวน 571,094 บาท สำำ�หรัับค่่าบริิการ
ที่่�ปรึึกษาอื่่�นๆ
บริิษัทั ฯ ไม่่มีค่ี า่ บริิการอื่่�นที่่�จะต้้องจ่่ายจากบริิการที่่�ยัังได้้รับั ไม่่ครบถ้้วน
ในรอบปีีบัญ
ั ชีีที่่�ผ่า่ นมา
ทั้้�งนี้้� บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและบริิษัทั  สำำ�นักั งาน
อีีวาย จำำ�กััด ไม่่ได้้รัับเงิินค่่าตอบแทนจากบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
เป็็นการส่่วนตััว

รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััท ต้้องการปรัับตััวการทำำ�งานภายใต้้
ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงซึ่่�งเกิิดจากผลกระทบของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
อย่่างมากอีีกปีีหนึ่่�ง  
สำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้านการสรรหา พััฒนา และประเมิินผล
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ การเข้้าประชุุมและการจ่่าย
ค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วม การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนว
ปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ในเรื่่�องการป้้องกัันความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ การใช้้ข้้อมููลภายใน การต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน และการแจ้้งเบาะแส ท่่านสามารถดููรายละเอีียดได้้ที่่�
สารจากคณะกรรมการต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน และรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
รายละเอีียดคุุณสมบััติิของเลขานุุการบริิษััทและผู้้�ควบคุุม
ดููแลการทำำ�บััญชีี ปรากฏในเอกสารแนบ 1
รายละเอีียดคุุณสมบััติิของหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
และหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3
รายละเอีียดบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการ ประธานกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม รายละเอีียดค่่าตอบแทน
กรรมการรายบุุคคล การเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2564 รวมถึึง
ข้้อมููลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการโปรดดูู
เพิ่่�มเติิมในเอกสารแนบ 5
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านบััญชีีการเงิิน กฏหมายและธุุรกิิจ
คณะกรรมการตรวจสอบทุุกท่่านมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ ในข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.)
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ เที่่�ยงธรรม
ตามขอบเขตในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งได้้รัับ
การทบทวนให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและผ่่าน
การอนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี นอกจากนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบสนัับสนุุนให้้มีีวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เข้้มแข็็ง
ในเรื่่�องหลัักธรรมาภิิบาล จริิยธรรม ความซื่่�อสััตย์์ ความรัับผิิดชอบ
และความโปร่่งใสเพื่่�อความยั่่�งยืืนขององค์์กรในระยะยาว
ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 11 ครั้้�ง
โดยมีีกรรมการตรวจสอบเข้้าประชุุมครบองค์์ประชุุมทุุกครั้้�ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทำำ�การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของกรรมการตรวจสอบประจำำ�ปีี ทั้้�งเป็็นรายบุุคคลและรายคณะ
รวมถึึงมีีประเมิินความเสี่่�ยงของสถานการณ์์เชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 และ
ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ ซึ่่�งได้้นำำ�ไปพิิจารณาในแผนงาน
ปีี 2565

หน้้าที่่�หลัักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
(1)	การสอบทานรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทาน และพิิจารณางบการเงิินรวมรายไตรมาสและ
งบการเงิินรวมประจำำ�ปีี 2564 ของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหาร
และผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้
สอบถามผู้้ส� อบบััญชีีเรื่่อ� งความถููกต้้องครบถ้้วนของงบการเงิิน
การปรัับปรุุงรายการบััญชีีที่่�สาระสำำ�คััญซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อ
งบการเงิิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพีียงพอเหมาะสม
ของวิิธีีการบัันทึึกบััญชีี การประเมิินการควบคุุมภายใน และ
ความเพีียงพอ ถููกต้้องและครบถ้้วนของการเปิิดเผยข้้อมููลใน
งบการเงิิน นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุม
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารของบริิษััทหนึ่่�งครั้้�ง
เพื่่�อพิิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบััญชีี
รายไตรมาสและประจำำ�ปีีของผู้้�สอบบััญชีีและสอบถามถึึง
ความเสี่่�ยงของรายการผิิดปกติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือที่่�ผู้้�สอบบััญชีี
อาจพบระหว่่างการตรวจสอบ ตลอดจนพิิจารณาว่่ามีีข้้อมููล
ที่่�น่า่ สงสััยซึ่่ง� บ่่งชี้้ว่� า่ อาจมีีการทุุจริิตหรืือไม่่ โดยสรุุปผู้้ส� อบบััญชีี
ไม่่มีีข้้อสัังเกตและไม่่พบข้้อบ่่งชี้้�ใดๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์
ที่่�น่่าสงสััย
(2)	การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทานการเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและรายการที่่�มีี
ความเป็็นไปได้้ว่่าอาจจะขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยยึึดหลััก
ความสมเหตุุสมผลตามปกติิธุุรกิิจ ความโปร่่งใส การเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ดัังเช่่นที่่�ทำำ�กัับบุุคคลภายนอกทั่่�วไป ซึ่่�ง
ข้้อมููลเหล่่านี้้�ได้้รัับการตรวจสอบและเปิิดเผยต่่อ ตลท. อย่่าง
ถููกต้้องในเวลาที่่�เหมาะสม
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(3) การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทานความเหมาะสมและประสิิทธภาพของกระบวนการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ซึ่่�งมีีความรััดกุุมยิ่่�งขี้้�น
ปีี 2564 โดยได้้รวมความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ อาทิิ ความเสี่่�ยง
ทางการตลาดจากการเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ในประเทศ
เพื่่�อนบ้้าน Cyber Security ต้้นทุุนการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ฯลฯ
ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�ถืือเป็็นความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญและมีีผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
(4) การสอบทานประสิิทธิิภาพของระบบการควบคุุมภายในและ
การกำำ�กัับดููแลงานฝ่่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุุมภายใน
ร่่วมกัับฝ่่ายตรวจสอบภายในเป็็นรายเดืือน และร่่วมกัับฝ่่าย
บริิหารและผู้้�สอบบััญชีีเป็็นรายไตรมาส ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีการ
จััดทำำ�ระบบการควบคุุมภายในให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและรััดกุุมยิ่่�งขึ้้�น
โดยมีีการให้้ความรู้้�และสร้้างความตระหนัักในหน้้าที่่�ความ
รัับผิิดชอบของตนเองแก่่พนัักงาน และผู้้�บริิหารผ่่านระบบ
การควบคุุมภายใน (INSEE Minimum Control) เพื่่�อให้้นำ�ำ ไป
ใช้้อย่่างเป็็นระบบ นอกจากนั้้�นคณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้
สอบทานภารกิิจการตรวจสอบภายในแผนงาน 3 ปีี ซึ่่�งนำำ�
แนวทางปฏิิบััติิสากลที่่�ดีีที่่�สุุดมาปรัับใช้้และสนัับสนุุนให้้
หน่่วยงานตรวจสอบเภายในเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�เชื่่�อถืือ
ได้้ โดยสรุุป องค์์กรมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและ
เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับความเห็็นของ
ผู้้�สอบบััญชีีว่า่ ไม่่มีข้ี อ้ บกพร่่องที่่�มีีสาระสำำ�คัญ
ั ที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ต่่องบการเงิินของบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบพอใจ
ในการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงระบบการควบคุุมภายในของ
ฝ่่ายบริิหาร ท้้ายที่่�สุุด คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทบทวน
และอนุุมััติิแผนงานการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2565 รวมทั้้�ง
งบประมาณเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตรวจสอบให้้เป็็นไป
ตามแผนงานดัังกล่่าว
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(5) การสอบทานการปฏิิบััติิตามระบบและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดของก.ล.ต. และตลท. รวมทั้้�งกฎหมาย กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับและนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯ โดยได้้ทบทวนรายงานสรุุปการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
เป็็นรายไตรมาส ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้เสนอแนะ
เพิ่่�มเติิมให้้เสริิมสร้้างวััฒนธรรมการปฏิิบััติิตามระบบและ
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีผ่า่ นการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ ข้้อมููลภายใน การขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ฯลฯ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้ทบทวนผลการ
สอบสวนผ่่านข้้อร้้องเรีียน (INSEE Speak Up) และให้้
ข้้อเสนอแนะในการปรัับปรุุงกระบวนการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ให้้สอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(6) การพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2565 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้พิิจารณาเสนอให้้แต่่งตั้้�งนางสาวศิิริิวรรณ
นิิตย์์ดำำ�รง และ/หรืือ นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ
และ/หรืือ นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ แห่่งบริิษััท สำำ�นัักงาน
อีีวาย จำำ�กััด ให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทสำำ�หรัับปีี 2565
รวมถึึงพิิจารณาค่่าสอบบััญชีีซึ่่�งได้้เสนอคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณาและจะขออนุุมััติิในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2565 ต่่อไป

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

โดยสรุุป คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่างบการเงิินของ
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นไปตามหลัักความสมเหตุุสมผลตามปกติิธุุรกิิจ
ความโปร่่งใส การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ การบริิหารความ
เสี่่�ยง และระบบการควบคุุมภายในเพีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน
วัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ 2565

ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”)
ประกอบด้้วยกรรมการห้้าท่่าน โดยนายสตีีเฟน แพทริิค กอร์์
เป็็นสมาชิิกใหม่่เข้้ารัับตำำ�แหน่่งเมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2564 แทน
คุุณเบนจามิิน เบิิร์์กส
ในปีี 2564 ท่่ามกลางสถานการณ์์การระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ยัังคงปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในขอบเขตรัับผิิดชอบครบถ้้วนตามที่่�ระบุุไว้้ ใน
กฎบััตร โดยมีีการประชุุมหารืือรวมทั้้�งสิ้้�นหกครั้้�ง เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�
และสานต่่อบทบาทตามนโยบายสำำ�คััญ รวมถึึงการขัับเคลื่่�อน
กลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างผลประโยชน์์เชิิงบวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
และกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยรวม
กิิจกรรมที่่�สำำ�คัญ
ั ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ในปีี 2564 ได้้แก่่
1. การสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการฯ ได้้ ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการสรรหาและคััดเลืือก
ผู้้�บริิหารสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ ทั้้�งในระดัับกลุ่่�มและสำำ�หรัับบริิษััทฯ
ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�ม ได้้แก่่ ประธานเจ้้าหน้้าทิ่่�บริิหารและสมาชิิกของ
คณะผู้้�บริิหารกลุ่่�ม ผู้้�บริิหารสายการผลิิต และผู้้�บริิหารสายการตลาด
ของบริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและผู้้�บริิหารสายการเงิิน ของบริิษััท ชิิป มง อิินทรีี ซีีเมนต์์
คอร์์ปอเรชััน ผู้้�บริิหารสายการเงิิน ของบริิษััท บริิษััท สยาม ซิิตี้้� 
ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด และผู้้�บริิหารสสายงานบริิหารบุุคลากรและ
ประสิิทธิิภาพองค์์กร ของบริิษัทั  ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กัดั (มหาชน)
2.	นโยบายวััคซีีนโควิิด-19 สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
คณะกรรมการฯ เน้้นย้ำำ�� เรื่่�องสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
เป็็นสำำ�คัญ
ั ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
โดยการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตามนโยบายวััคซีีนโควิิด-19
สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เพื่่�อสร้้างสภาพความเป็็นอยู่่�และสภาพแวดล้้อม
การทำำ�งานที่่�ปลอดภััยไร้้โควิิดให้้กัับพนัักงานทุุกคน
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3. การสร้้างความมีีส่่วนร่่วมและความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อ
องค์์กร
คณะกรรมการฯ ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง ในเรื่่�องการสร้้างความ
ผููกพัันของพนัักงานกัับองค์์กร และได้้สนัับสนุุนการทำำ�แบบสอบถาม
ไปยัังพนัักงานทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมไปถึึงการวางกลยุุทธ์์และ
การสื่่�อสารของแผนพััฒนาความผููกพัันให้้มีีประสิิทธิิภาพ
4. การพััฒนาผู้้�นำำ�ในองค์์กร
คณะกรรมการฯ ได้้มีคำี �สั่่�
ำ งให้้ยกระดัับการบริิหารจััดการการสืืบทอด
ตำำ�แหน่่ง ในตำำ�แหน่่งสำำ�คััญของทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้แข็็งแกร่่งมาก
ยิ่่�งขึ้้�น รวมไปถึึงการดำำ�เนิินงานของโครงการ INSEE Developing
Leadership Quality Program (DLQ) ด้้วย
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนยึึดมั่่�นที่่�จะ
ทำำ�งานเพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งการสร้้างองค์์กรที่่�มีีศัักยภาพและขัับเคลื่่�อนด้้วย
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�ผลัักดัันให้้พนัักงานเข้้าใจธุุรกิิจอย่่างถ่่องแท้้
ผ่่านการคััดสรรผู้้�นำำ�องค์์กร ที่่�มุ่่�งสร้้างพัันธสััญญาต่่อเป้้าหมายของ
องค์์กร และดำำ�รงตนเป็็นผู้้�นำำ�ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในอนาคตอย่่างแท้้จริิง

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล ประกอบด้้วยสมาชิิกสามท่่านซึ่่�งแต่่งตั้้�ง
จากผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีกรรมการอิิสระ
เป็็นประธาน ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยอิิสระและมุ่่�งมั่่�นให้้บริิษััทฯ ยกระดัับ
การเป็็นบริิษััทที่่�มีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีีเทีียบเท่่าระดัับสากล ตาม
วััตถุุประสงค์์ที่่�คณะกรรมการมอบหมายหน้้าที่่�ในกฎบััตรของ
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล คืือ เพื่่�อกำำ�กับั ดููแลนโยบายและขอบข่่าย
งานในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับธรรมาภิิบาลตามความเหมาะสม และเพื่่�อ
ปกป้้องชื่่�อเสีียงและผลประโยชน์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานและความเห็็นของคณะธรรมาภิิบาล ประจำำ�ปีี
2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�
■ คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมทั้งสิ้นสองครั้ง โดยมี
กรรมการเข้้าประชุุมครบทั้้�งสามท่่านทุุกครั้้�ง มีีการทำำ�การ
ประเมิินตนเองประจำำ�ปีี และพอใจในการปฏิิบััติิงานของตน
■ คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการทบทวนนโยบายด้าน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีฉบัับหลัักของบริิษััทฯ เช่่น นโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ ซึ่่�งกฎบััตร
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล และคณะกรรมการธรรมาภิิบาลให้้
ความเห็็นว่่า ปีี 2564 นโยบายดัังกล่่าวยัังมีีความสอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์ปััจจุุบัันของบริิษััทฯ
■ คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการทบทวนความสอดคล้องกับ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีต่่างๆ ซึ่่�งเป็็นรายการหลัักของ
บริิษััทฯ เช่่น ความสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของ กลต. ฉบัับปีี 2560  ความสอดคล้้องกัับรายงานการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจากสมาคมส่่งเสริิมกรรมการไทย (IOD)
ความสอดคล้้องกัับการประเมิินคุุณภาพการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
สามััญประจำำ�ปีีโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย ซึ่่�งคณะ
กรรมการธรรมาภิิบาลให้้ความเห็็นว่่า ปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและเป็็นการเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียในภาคส่่วนต่่างๆ อย่่างครอบคลุุม มีีผลลััพท์์ที่่�เป็็น

รููปธรรม กล่่าวคืือ ได้้อยู่่�ในระดัับดีีเลิิศเป็็นปีีที่่�หกในโครงการ
สำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทยของ IOD
ได้้คะแนนเต็็มจากการประเมิินคุุณภาพการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
สามััญประจำำ�ปีี 2564 ของสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย ได้้ถููก
คััดเลืือกเป็็นบริิษััทในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยต่่อเนื่่�อง และได้้รัับการรัับรองการต่่ออายุุ
สมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
ทุุจริิตคอร์์รััปชัันของ CAC
■ การให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เช่่น การตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการปรัับแบบประเมิินของ
โครงการสำำ�รวจการกำำ�กับั ดููแลกิิจการบริิษัทั จดทะเบีียนไทยที่่�จะ
มีี ในปีี 2566 ซึ่่�งคณะกรรมการธรรมาภิิบาลจึึงมีีความเห็็นว่่า
เป็็นการส่่งเสริิมด้้านการพััฒนาการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ
บริิษััทฯ
ดัังนั้้�น เมื่่�อพิิจารณารวมกัับผลงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในด้้านต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ คณะกรรมการธรรมาภิิบาลจึึงมีี
ความเห็็นโดยสรุุปว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของกลุ่่�มบริิษััทฯ
สามารถเชื่่�อมั่่�นในธรรมาภิิบาลและวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ดีีของ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ อัันจะนำำ�พาให้้บริิษัทั ฯ ของเราเติิบโตต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืนได้้

นายชรินทร์ สัจจญาณ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทยอย
ในประเทศ

บริษัทรวม

ตางประเทศ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต
จำกัด

100%

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(บังกลาเทศ) จำกัด

100%

บริษัท อินทรี
ซุปเปอรบลอก จำกัด

100%

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(ลังกา) จำกัด

98.95%

บริษัท อินทรี
อีโคไซเคิล จำกัด

100%

บริษัท สยามซิตี�
พาวเวอร จำกัด

100%

บริษัท อินทรี ดิจิตอล
จำกัด

100%

บริษัท คอนวูด จำกัด
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การรวมคา

100%

พีที คอนวูด
อินโดนีเซีย

100%

บริษัท ปูนซีเมนต
ตราลูกโลก จำกัด

100%

บริษัท สยาม ซิตี�
ซีเมนต เทรดดิ้ง จำกัด

100%

บริษัท อินทรี
อีโคไซเคิล ลังกา
(ไพรเวท) จำกัด
บริษัท มหาเวลี
มารีน ซีเมนต
(ไพรเวท) จำกัด

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(เวียดนาม) จำกัด

100%

90%

65%

บริษัท ชิป มง อินทรี
ซีเมนต คอรปอเรชั�น

40%

บริษัท ลานนา
รีซอรสเซส
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอรยี� จำกัด
(มหาชน)

44.99%

4.72%

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป

ข้้อมููลทั่่�วไป
1) ชื่่�อ  สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นักั งานใหญ่่ ประเภทธุุรกิิจ เลขทะเบีียนบริิษัทั ฯ โทรศััพท์์ เว็็บไซต์์ จำ�ำ นวนและชนิิด
ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษัทั ฯ
ชื่่�อบริิษััท: บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
ชื่่�อย่่อ : SCCC
ทะเบีียนเลขที่่�: 0107536001346 (เลขทะเบีียนเดิิม บมจ. 208)
ประเภทธุุรกิิจ: อุุตสาหกรรมผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์
สำำ�นัักงานใหญ่่: อาคารคอลััมน์์ทาวเวอร์์ ชั้้�น 3, 10, 12 เลขที่่� 199 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โรงงาน	:
■ โรงงาน 1 และโรงงาน 3 เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 129 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอ
แก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี 18260 ประเทศไทย
■ โรงงาน 2 เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 131 ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย
จัังหวััดสระบุุรีี 18260 ประเทศไทย
■ โรงงานมอร์ตาร์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 129  ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอ
แก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี 18260 ประเทศไทย
■ โรงเตรียมเชื้อเพลิงผสม (AFR Platform) เลขที่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 133
ตำำ�บลทัับกวาง อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี 18260 ประเทศไทย
โทรศััพท์์: + 66 2 797 7000
เว็็บไซต์์: https://www.siamcitycement.com  
จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ :  หุ้้�นสำำ�มััญจำำ�นวน 298,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท
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รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

2) ชื่่�อ สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ ประเภทธุุรกิิจ โทรศััพท์์  จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลนั้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ชื่อและข้อมูลบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน/
ทุนตามกฎหมาย
(ล้านบาท)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่าย
(ล้านหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง (ร้อยละ)

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7555

คอนกรีต หิน และทราย

2,500

25.00

100.00

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มวลเบา

500

5.00

100.00

300

3.00

100.00

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000

กำ�จัดกากอุตสาหกรรม
400
และจำ�หน่ายเชื้อเพลิง
และวัสดุทดแทนและบริการ
ทำ�ความสะอาดสำ�หรับ
อุตสาหกรรม

4.00

100.00

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000

ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง

20.00

100.00

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท คอนวูด จำ�กัด
วัสดุก่อสร้าง
Crystal Design Center
อาคาร L1 (แอลหนึ่ง) ห้องเลขที่ 111 ชั้นที่ 1
เลขที่ 1448/14 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7444  

2,000
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ชื่อและข้อมูลบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน/
ทุนตามกฎหมาย
(ล้านบาท)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่าย
(ล้านหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง (ร้อยละ)

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000

ให้บริการด้านเทคนิค
การจัดการและพัฒนา
ระบบข้อมูล

700

7.00

100.00

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000

นำ�เข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ 10
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

1.00

100.00

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำ�กัด
48/1หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 21
ตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี 18240 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000

ผลิตปูนซีเมนต์

701

7.01

100.00

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

ผลิตปูนซีเมนต์

2,800 ล้าน
ตากา

48.74

100.00

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำ�กัด
Level 25, Access Tower II, No. 278/4,
Union Place, Colombo 2, Sri Lanka
โทรศัพท์ + 94 11 7 800800

ผลิตปูนซีเมนต์

1,663 ล้าน
ศรีลังการูปี

165.80

98.95

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

3,030.4 ล้าน
ดอง

ไม่ได้แบ่งเป็นหุ้น

65.00

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน)
888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 253 8080

525

525.00

44.99
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ชื่อและข้อมูลบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)
888/114 อาคารมหาทุุนพลาซ่่า ชั้้�น 11
ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศััพท์์ + 66 2 627 3890-94,
+ 66 2 255 4380-84
บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
ANINA Building, No. 240, Street 271,
Sangkat Boeung Tumpun,
Khan Mean Chey, Phnom Penh,
Cambodia
โทรศััพท์์ + 855 23 216 380

ทุนจดทะเบียน/
ทุนตามกฎหมาย
(ล้านบาท)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่าย
(ล้านหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง (ร้อยละ)

ผลิิตและจำำ�หน่่ายเอทานอล 1,000

1,000.00

4.72

ผลิิตปููนซีีเมนต์์

150 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐ

0.075

40.00

78.3 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐ

78.30

100.00

ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท คอนวููด จำำ�กััด
พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย
วััสดุุก่่อสร้้าง
th
North Tower, Menara Jamsostek 14 Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 38
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
South Jakarta 12710 Indonesia
โทรศััพท์์ + 62 21 5296 2146
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด
บริิษัทั อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา (ไพรเวท) จำำ�กัดั
413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03
Sri Lanka
โทรศััพท์์ + 94 11 7 800800

บริิการกำำ�จััดกาก
ของเสีียอุุตสาหกรรม

1,460 ล้้าน
ศรีีลัังการููปีี

146.01

100.00

บริิษััท มหาเวลีี มารีีน ซีีเมนต์์ (ไพรเวท) จำำ�กััด
413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03
Sri Lanka
โทรศััพท์์ + 94 11 7 800800

จำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์

48 ล้้าน
ศรีีลัังการููปีี

4.80

90.00

3) ข้้อมููลบุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ
นายทะเบีียนหุ้้�น
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทรศััพท์์ + 66 2 009 9000
Call Center + 66 2 009 9999
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นายทะเบีียนหุ้้�นกู้้�
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศััพท์์ + 66 2 296 3582
ผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
การออกหุ้้�นกู้้�ของบริิษััทฯ ไม่่มีีการแต่่งตั้้�งผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
ผู้้�สอบบััญชีี
นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 5906
นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 4377
นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 4799
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด (ได้้รัับการรัับรองจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)
ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศััพท์์ + 66 2 264 9090
4) ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ไม่่มีีคดีีที่่�มีีผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยที่่�มีีจำำ�นวนสููงกว่่าร้้อยละ 5
ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันสิ้้�นปีีบััญชีีล่่าสุุด รวมทั้้�งไม่่มีีคดีีที่่�กระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ และไม่่มีีคดีีที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากการประกอบธุุรกิิจโดยปกติิของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
ทั้้�งนี้้� สามารถอ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้จากหมายเหตุุประกอบงบการเงิินของบริิษััทฯ
5)   สถาบัันการเงิินที่่�ติิดต่่อประจำำ�
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศััพท์์ + 66 2 296 3582

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
1)	จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและผู้้�ถืือหุ้้�น
(1) จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน 2,980,000,000 บาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 2,980,000,000 บาทเป็็นหุ้้�นสามััญ  
298,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยไม่่มีีหุ้้�น
ประเภทอื่่�นที่่�มีีสิิทธิิหรืือเงื่่�อนไขแตกต่่างจากหุ้้�นสามััญ
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(2) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 25641 มีีดัังนี้้�
เลขที่่�

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

ร้้อยละ2

1.

บริิษััท ซัันไรส์์ อีีคิิวตี้้� จำำ�กััด3

106,612,288

35.78

2.

Jardine Cycle & Carriage Limited3

76,107,368

25.54

3.

บริิษััท กรุุงเทพโทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด3

28,091,034

9.43

4.

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด4

4,972,968

1.67

5.

กองทุุนรวม วายุุภัักษ์์หนึ่่�ง โดย บลจ. เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)

2,920,399

0.98

6.

กองทุุนรวม วายุุภัักษ์์หนึ่่�ง โดย บลจ. กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)

2,920,399

0.98

7.

นางศศิิธร รััตนรัักษ์์

2,734,639

0.92

8.

Nortrust Nominees LTD-CL AC

2,447,736

0.82

9.

South East Asia UK (TYPE C) Nominees Limited

2,388,121

0.80

10.

RBC Investor Service Trust

2,308,571

0.77

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
เลขที่

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ2

1.

บริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์

138,089,419

46.34

2.

บริษัทในกลุ่มจาร์ดีน

76,107,368

25.54

3.

ผู้ถือหุ้นอื่น

83,803,213

28.12

รวม

298,000,000

100.00

หมายเหตุุ
1.

บริิษััทฯ กำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและได้้รัับเงิินปัันผลสำำ�หรัับปีี 2563 และรวบรวมรายชื่่�อ
โดยวิิธีีปิิดสมุุดทะเบีียนพัักการโอนหุ้้�น ในวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และในระหว่่างปีีผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดููข้้อมููลที่่�เป็็น
ปััจจุุบัันได้้จาก https://investor.siamcitycement.com/th/shareholder-info/major-shareholders หััวข้้อ
ข้้อมููลนัักลงทุุน

2.

การคำำ�นวณสััดส่่วนของการถืือหุ้้�นโดยผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ดัังกล่่าวคำำ�นวณจากจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน
298,000,000 หุ้้�นมููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่อ่ หุ้้�น 10 บาท โดยมีีข้อ้ จำำ�กัดั การถืือหุ้้�นของบุุคคลต่่างด้้าว (Foreign Limit) ร้้อยละ 49
ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบุุคคลต่่างด้้าวคิิดเป็็นร้้อยละ 29.93

3.

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�โดยพฤติิการณ์์มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบาย การจััดการหรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ

4.

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทางทะเบีียนและตามกฎหมาย ซึ่่�งถืือใบแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจาก
หลัักทรััพย์์อ้้างอิิง (Non-Voting Depository Receipt – NDVR) จึึงไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้�เว้้นแต่่
เป็็นกรณีีที่่�เรีียกประชุุมเพื่่�อพิิจารณาการเพิิกถอนหลัักทรััพย์์ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
ข้้อมููลนัักลงทุุนใน บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด สามารถดููได้้ที่่�เว็็บไซต์์  www.set.or.th
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2) 	ข้้อมููลการออกหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
(1)   หลัักทรััพย์์ประเภททุุน:
หุ้้�นจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 298 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท
หุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 298 ล้้านหุ้้�น
หุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้วและ
หุ้้�นสามััญ 298 ล้้านหุ้้�น
ถืืออยู่่�โดยผู้้�ถืือหุ้้�น
(2) หลัักทรััพย์์ประเภทหนี้้�:
ชุดที่ 3
(ชุดที่ 1/2559)

ชุดที่ 4
(ชุดที่ 2/2559)

ชุดที่ 6
(ชุดที่ 2/2560)

ชุดที่ 7
(ชุดที่ 3/2560)

ชุดที่ 8
(ชุดที่ 4/2560)

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

อายุของหุ้นกู้   

8 ปี

10 ปี

7 ปี

10 ปี

12 ปี

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2 พันล้านบาท

2 พันล้านบาท

2.5 พันล้านบาท

5 พันล้านบาท

4.5 พันล้านบาท

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

2 ล้านหน่วย

2 ล้านหน่วย

2.5 ล้านหน่วย

5 ล้านหน่วย

4.5 ล้านหน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000 บาท

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

1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้

29 เมษายน 2559

29 เมษายน 2559

9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

29 เมษายน 2567

29 เมษายน 2569

9 พฤษภาคม 2567 9 พฤษภาคม 2570 9 พฤษภาคม 2572

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 2.46 ต่อปี

ร้อยละ 2.70 ต่อปี

ร้อยละ 3.65 ต่อปี

ร้อยละ 4.08 ต่อปี

ร้อยละ 4.26 ต่อปี

A

A

A

A

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ          A

3)	นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ
“บริิษััทฯ จะจ่่ายเงิินปัันผลอย่่างน้้อยในอััตราร้้อยละ 60 ของกำำ�ไรสุุทธิิของงบการเงิินรวม แต่่ในกรณีี
ที่่�มีีสถานะทางการเงิินไม่่ดีี คณะกรรมการบริิษััทอาจเสนอจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราที่่�ต่ำำ��กว่่า ตามที่่�เห็็น
สมควรกัับสถานการณ์์เช่่นนั้้�นได้้”
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รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

คำำ�อธิิบาย:
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลนี้้� ได้้ผ่่านการอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 17
เมื่่�อ 9 เมษายน 2553 ซึ่่�งเป็็นนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้เป็็นหลัักการเบื้้�องต้้น อย่่างไรก็็ตามในการเสนอ
จำำ�นวนเงิินปัันผลเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติินี้้� บริิษััทฯ ต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ซึ่่�งกฎหมาย
ได้้กำ�ำ หนดว่่าการจ่่ายเงิินปัันผลต้้องจ่่ายจากกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษัทั ฯ ตามงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษัทั ฯ
ดัังนั้้�น หากกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทฯ มีีไม่่เพีียงพอต่่อการจ่่ายเงิินปัันผล การเสนอจ่่ายเงิินปัันผลก็็ต้้อง
พิิจารณาให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์นั้้�นด้้วย
ระหว่่างปีี 2562 - 2564 บริิษััทฯ มีีการจ่่ายเงิินปัันผลดัังต่่อไปนี้้�
ปีี 2564 บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผล หุ้้�นละ 9 บาท
■ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2564
ในวัันที่่� 24 มีีนาคม 2565 จำำ�นวน 9 บาทต่่อหุ้้�น
■ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,682 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 63
ปีี 2563 บริิษััทจ่่ายเงิินปัันผล หุ้้�นละ 9 บาท
■ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2563
ในวัันที่่� 25 มีีนาคม 2564 จำำ�นวน 9 บาทต่่อหุ้้�น
■ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,682 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 73
ปีี 2562 บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผล หุ้้�นละ 8 บาท
■ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2562
จำำ�นวน 4 บาทต่่อหุ้้�น
■ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับครึ่งหลังของ
ปีี 2562 ในวัันที่่� 26 มีีนาคม 2563 จำำ�นวน 4 บาทต่่อหุ้้�น
■ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,384 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 76
4) 	นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย
การจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัทั ย่่อยต้้องได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ย่่อย ซึ่่�งจะพิิจารณา
จากงบการเงิินเฉพาะของบริิษัทั นั้้�น และต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และบริิษัทั ย่่อยอาจจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นเป็็นครั้้�งคราวเมื่่�อคณะกรรมการบริิษัทั เห็็นว่่า
มีีกำ�ำ ไรสมควรพอที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�น
การจ่่ายเงิินปัันผลทุุกครั้้�ง บริิษัทั ต้้องจััดสรรเงิินทุุนสำำ�รองไว้้ตามกฎหมายอย่่างน้้อยหนึ่่�งในยี่่�สิิบของ
เงิินกำำ�ไรสุุทธิิ ซึ่่�งบริิษัทั ทำำ�มาหาได้้จากกิิจการของบริิษัทั จนกว่่าทุุนสำำ�รองนั้้�นจะมีีจำ�ำ นวนถึึงหนึ่่�งในสิิบ
ของจำำ�นวนทุุนของบริิษัทั หรืือมากกว่่านั้้�น
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่่างกััน (มีีความหมายเช่่นเดีียวกัันกัับคำำ�ว่่า “รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน”) หมายถึึงการทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทหรืือบริิษััท
ย่่อย กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััท
ตระหนัักว่่า ขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ เป็็นการประกอบ
ธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน

หลัักเกณฑ์์การพิิจารณารายการระหว่่างกััน
และแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันใน
อนาคต
บริิษััทได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
อย่่างสอดคล้้องกัับกฎหมายและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สรุุปดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการทั่วไป ตามมาตรา 89/12
พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อให้้อำำ�นาจ
ฝ่่ายจััดการในการอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันประเภท
ธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของกลุ่่�มบริิษััท โดย
หลัักการดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
โดยสรุุปคืืออนุุมััติิพิิจารณาบนผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ
เป็็นสำำ�คััญ เสมืือนการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก
2. คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการระหว่าง
กััน สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยวิิธีีปฏิิบััติิสอดคล้้องกัับประกาศ
ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเรื่่�องหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันและการเปิิดเผยข้้อมููล
3. ฝ่ายจัดการก�ำหนดระบบการติดตามและตรวจสอบที่ท�ำให้
มั่่�นใจว่่า การทำำ�รายการระหว่่างกัันเป็็นไปตามนโยบาย
และจััดทำำ�รายงานสรุุปเสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษััทรายไตรมาส
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4. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
รายการดัังกล่่าวคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััท เสมืือนการ
ทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก และพิิจารณาแนวโน้้มการทำำ�
รายการในอนาคตให้้มีีความเหมาะสมกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการเปิิดเผยรายการระหว่่าง
กัันและรายการที่่�มีีความเป็็นไปได้้ว่่าจะขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
และมีีความเห็็นว่่ารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นไปตามหลัักความ
สมเหตุุสมผลตามปกติิธุุรกิิจ มีีความโปร่่งใส และการเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ดัังเช่่นที่่�ทำำ�กัับคนภายนอกทั่่�วไป เป็็นไปตาม
กฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ
บริิษััท ปรากฏตามตารางสรุุปต่่อไปนี้้�

แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
หากมีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
คณะกรรมการบริิษััทจะปฏิิบััติิตามกฏข้้อบัังคัับของพ.ร.บ.
หลัักทรััพย์์ฯ และหลัักเกณฑ์์การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเคร่่งครััด
โดยจะมุ่่�งถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท และเงื่่�อนไขการค้้า
โดยทั่่�วไป นอกจากนั้้�น ในกรณีีที่่�รายการดัังกล่่าวเกี่่�ยวข้้องกัับ
กรรมการหรืือผู้้�บริิหารดัังกล่่าว จะไม่่เข้้าร่่วมประชุุมหรืือลงมติิ

รายงานประจำ�ปี

บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง/
ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทฯ
1. บริิษััท ตููรัังกา รีีซอร์์สเซส พีีทีีอีี
จำำ�กััด (ตููรัังกา)/
บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท จาร์์ดีีน ไซ
เคิิล แอนด์์ แคริิเอจ จำำ�กััด)

2. ธนาคาร กรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด
(มหาชน) (กรุุงศรีี)/
บริิษััทย่่อยทางตรงของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท กรุุงเทพ
โทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด) และมีี
กรรมการร่่วมกัันคืือ
นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุลล

3. บริิษััท รัักษาความปลอดภััย
เฮชอาร์์ โปร แอนด์์ เซอร์์วิิส
จำำ�กััด (เฮชอาร์์ โปร)/
บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท กรุุงเทพ
โทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด)
4. บริิษััท ลานนารีีซอร์์สเซส จำำ�กััด
(มหาชน) (ลานนา)/
บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นโดยทางตรง
ในสััดส่่วนร้้อยละ 44.99 และมีี
กรรมการบริิษััทร่่วมกัันคืือ
นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
นายวัันชััย โตสมบุุญ
นายศิิวะ มหาสัันทนะ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ประเภท/
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
ของการทำำ�รายการ

2564

2563

2562

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อยซื้้�อถ่่านหิิน
เพื่่�อนำำ�มาใช้้ ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์

634.2

640.4

512.2

ถ่่านหิินเป็็นเชื้้�อเพลิิงหลัักในการ
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ ซึ่่�งใช้้ ในปริิมาณ
มาก จึึงต้้องจััดซื้้�อจากหลายบริิษัทั
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการขาด
เชื้้�อเพลิิง บริิษััทย่่อยซึ่่�งทำำ�ธุุรกิิจ
นำำ�เข้้าและส่่งออกเป็็นผู้้�จััดซื้้�อจาก
หลายบริิษััทมาให้้จำำ�หน่่ายให้้
บริิษััทในกลุ่่�ม และ/หรืือ ขายให้้
แก่่ผู้้�ซื้้�ออื่่�น

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
ดอกเบี้้�ยจ่่ายโดยบริิษััทย่่อยจาก
การกู้้�ยืืมเงิินระยะสั้้�น

1.3

8.5

7.6

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
ดอกเบี้้�ยรัับโดยบริิษััทฯ และ
บริิษัทั ย่่อยจากการฝากเงิินระยะสั้้�น

0.9

2.3

2.3

ธนาคารกรุุงศรีีประกอบธุุรกิิจ
ให้้กู้้�ยืืม/รัับฝากเงิิน บริิษััทย่่อย
พิิจารณาคััดเลืือกโดยเทีียบเคีียง
กัับธนาคารพาณิิชย์์อื่่�น

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทซื้้�อบััตรของขวััญกรุุงศรีี
เพื่่�อนำำ�มาใช้้ทางการตลาดและ
การส่่งเสริิมการขาย

35.2

17.8

13.6

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยใช้้บริิการ
ในกิิจกรรมบางประเภทที่่�ไม่่ได้้
ดำำ�เนิินการโดยพนัักงานประจำำ�

46.2

142.1

210.8

เฮชอาร์์ โปรประกอบธุุรกิิจให้้
บริิการ อาทิิ การขนส่่งพนัักงาน
การจััดเก็็บตััวอย่่างคอนกรีีต และ
กิิจกรรมการผลิิตและการบำำ�รุุง
รัักษา บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
คััดเลืือกโดยการประมููลร่่วมกัับ
ผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�น

1,107.7

777.4

ถ่่านหิินเป็็นเชื้้�อเพลิิงหลัักในการ
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ ซึ่่�งใช้้ในปริิมาณมาก
จึึงต้้องจััดซื้้�อจากหลายบริิษััท
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการขาด
เชื้้�อเพลิิงและเป็็นสิินค้้าสำำ�หรัับ
บริิษััทย่่อยซึ่่�งทำำ�ธุุรกิิจนำำ�เข้้าและ
ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ปููนซีีเมนต์์

รายการธุุรกิิจปกติิ/
869.9
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยซื้้�อถ่่านหิิน
เพื่่�อนำำ�มาใช้้ ในการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์และเพื่่�อการค้้า
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น

บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง/
ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทฯ
5. บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์
คอร์์ปอเรชั่่�น (ซีีเอ็็มไอซีี)/
บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นโดยทางตรง
ในสััดส่่วนร้้อยละ 40 และมีี
กรรมการบริิษััทร่่วมกัันคืือ
นายวัันชััย โตสมบุุญ
นายเอเดน จอห์์น ไลนััม

6. บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์
(เวีียดนาม) จำำ�กััด
(เอสซีีซีีวีีเอ็็น)/
บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นโดยทางตรง
ในสััดส่่วนร้้อยละ 65 และมีี
กรรมการบริิษััทร่่วมกัันคืือ
นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
นายศิิวะ มหาสัันทนะ และมีีผู้้�
บริิหารซึ่่�งเป็็นตััวแทนของบริิษัทั ฯ
คืือ นายมาร์์ก อนาโตล ชมิิดต์์
(กรรมการ) และ นายฟิิลลิิป
เบอร์์นาร์์ด ริิชาร์์ท (CEO)
7. บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เญิิน
แจ็็ก จำำ�กััด (เอสซีีซีีเอ็็นทีี)/
บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทางอ้้อม
8. บริิษััท มหาเวลีี มารีีน ซีีเมนต์์
(เอ็็มเอ็็มซีี)/
บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทางอ้้อม
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ประเภท/
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
ของการทำำ�รายการ

2564

2563

2562

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจััด
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ปููนซีีเมนต์์

654.5

509.1

1,534.1

ซีีเอ็็มไอซีีมีีกำำ�ลัังการผลิิต
ไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการ
ในประเทศกััมพููชา บริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
ผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้กัับซีีเอ็็มไอซีี

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยให้้บริิการด้้านการ
บริิหารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ

14.5

20.2

26.7

ซีีเอ็็มไอซีีมีีความจำำ�เป็็นในการใช้้
บริิการด้้านการบริิหารข้้อมููลธุุรกิิจ
ปููนซีีเมนต์์จากกลุ่่�มบริิษััท

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทใช้้บริิการเกี่่�ยวกัับกิิจกรรม
ทางการตลาดในประเทศกััมพููชา

14.5

16.8

12.0

ซีีเอ็็มไอซีีมีีพนัักงานซึ่่�งปฏิิบััติิงาน
ด้้านกิิจกรรมทางการตลาด เช่่น
การวิิจััยและกลยุุทธ์์การขายสิินค้้า
ปููนซีีเมนต์์

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทขายและซื้้�อสิินค้้า
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

0.6

9.8

2.3

บริิษััทสนัับสนุุนสิินค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้กัับบริิษััทร่่วมค้้าในกรณีีที่่�มีี
การขาดแคลนสิินค้้านั้้�นๆ ชั่่�วคราว

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจััด
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ปููนซีีเมนต์์

761.0

848.9

1,017.0

เอสซีีซีีวีีเอ็็นซื้้�อผลิิตภััณฑ์์จาก
บริิษััทฯ/บริิษััทย่่อย รวมทั้้�งจาก
ผู้้�จำำ�หน่่ายรายอื่่�น

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยให้้บริิการด้้านการ
บริิหารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ

70.6

73.6

106.5

เอสซีีซีีวีีเอ็็นมีีความจำำ�เป็็นในการ
ใช้้บริิการด้้านการบริิหารข้้อมููล
ธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์จากกลุ่่�มบริิษััท

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปููนซีีเมนต์์

-   

91.2

218.6

เอสซีีซีีเอ็็นทีีซื้้�อผลิิตภััณฑ์์จาก
บริิษััทย่่อย รวมทั้้�งจากผู้้�จำำ�หน่่าย
รายอื่่�น

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยจััดจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์

195.8

119.4

137.5

เอ็็มเอ็็มซีีซื้้�อผลิิตภััณฑ์์จาก
บริิษััทย่่อย รวมทั้้�งจากผู้้�จำำ�หน่่าย
รายอื่่�น

รายงานประจำ�ปี

บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง/
ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทฯ
9. บริิษััท อีีสเทอร์์น สตาร์์ เรีียล
เอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
(อีีสตาร์์)/

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ประเภท/
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)
2564

2563

2562

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ผนัังสำำ�เร็็จรููป

3.2

1.9

5.0

บริิษััทย่่อยจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ผนัังสำำ�เร็็จรููปให้้กัับอีีสตาร์์
ในราคาที่่�จััดจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้า
รายอื่่�น

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยใช้้บริิการ
จากผู้้�ที่่�ให้้บริิการภายนอก

4.3

5.9

5.9

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยใช้้บริิการ
ตรวจสุุขภาพพนัักงานผ่่าน
การประมููลงานจััดซื้้�อจััดจ้้าง

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยใช้้บริิการ
การทำำ�ประกัันทั่่�วไปจากผู้้�ให้้
บริิการภายนอก

77.8

69.9

-   

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจััดทำำ�
ประกัันต่่างๆ ตามนโยบายการทำำ�
ประกัันเพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยง
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยใช้้บริิการการทำำ�
ประกัันชีีวิิตจากผู้้�ให้้บริิการ
ภายนอก

-   

0.3

0.4

บริิษััทย่่อยจััดทำำ�ประกัันชีีวิิตให้้
กัับพนัักงาน โดยนโยบายการทำำ�
ประกัันนี้้�ได้้ถููกยกเลิิกในเดืือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หลัังจาก
บริิษััทย่่อยไม่่ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี
พ.ศ. 2563

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยทำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�
เพื่่�อใช้้เป็็นหน่่วยผลิิต
คอนกรีีตผสมเสร็็จ

0.7

2.6

2.6

บริิษััทย่่อยทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิินจาก
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อใช้้เป็็น
หน่่วยผลิิตคอนกรีีตผสมเสร็็จ
ผ่่านกระบวนการปกติิของ
การจััดซื้้�อจััดจ้้าง

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยทำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�
เพื่่�อใช้้เป็็นหน่่วยผลิิต
คอนกรีีตผสมเสร็็จ

1.7

1.6

1.6

บริิษััทย่่อยทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิินจาก
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อใช้้เป็็น
หน่่วยผลิิตคอนกรีีตผสมเสร็็จ
ผ่่านกระบวนการปกติิของ
การจััดซื้้�อจััดจ้้าง

บริิษััทย่่อยทางตรงของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท กรุุงเทพ
โทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด)
10. บริิษััท ศรีีวิิชััยเวชวิิวััฒน์์ จำำ�กััด
(มหาชน)/
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ นางสาว
นพพร ติิรวััฒนกุุล
11. บริิษััท อลิิอัันซ์์ อยุุธยา
ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
(เอเอจีีไอ)/
เอเอจีีไอถููกถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99
โดยบริิษััท อลิิอัันซ์์ อยุุธยา
แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
(อยุุธ) โดยอยุุธและบริิษััทฯ
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
12. บริิษััท อลิิอัันซ์์ อยุุธยา
ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
(เอแซดเอวาย)/
เอแซดเอวายถููกถืือหุ้้�นร้้อยละ
31.97 โดยบริิษััท อลิิอัันซ์์
อยุุธยา แคปปิิตอล จำำ�กััด
(มหาชน) (อยุุธ) โดยอยุุธและ
บริิษััทฯ มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
13. บริิษััท ซีีเคเอส โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด/
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
14. บริิษััท ไทยแป้้งมัันผลิิตกรรม
จำำ�กััด/
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
ของการทำำ�รายการ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น

บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง/
ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทฯ
14. บริิษััท ไทยแป้้งมัันผลิิตกรรม
จำำ�กััด/
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
15. บริิษััท แอสตร้้า กราเฟีียร์์ จำำ�กััด
(มหาชน)/
บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท จาร์์ดีีน
ไซเคิิล แอนด์์ แคริิเอจ จำำ�กััด)
16. บริิษััท บีีน่่า เปอร์์ติิวีี จำำ�กััด/
บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท จาร์์ดีีน
ไซเคิิล แอนด์์ แคริิเอจ จำำ�กััด)
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ประเภท/
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
ของการทำำ�รายการ

2564

2563

2562

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยทำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�
เพื่่�อใช้้เป็็นหน่่วยผลิิต
คอนกรีีตผสมเสร็็จ

1.7

1.6

1.6

บริิษััทย่่อยทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิินจาก
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อใช้้เป็็น
หน่่วยผลิิตคอนกรีีตผสมเสร็็จ
ผ่่านกระบวนการปกติิของ
การจััดซื้้�อจััดจ้้าง

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยใช้้บริิการเช่่าเครื่่�อง
ถ่่ายเอกสารจากผู้้�ให้้บริิการ
ภายนอก

0.2

0.1

0.1

บริิษััทย่่อยใช้้บริิการเช่่าเครื่่�อง
ถ่่ายเอกสารเพื่่�อสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและผ่่าน
กระบวนการปกติิของการจััดซื้้�อ
จััดจ้้าง

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
0.0
บริิษัทั ย่่อยซื้้�ออะไหล่่รถฟอร์์คลิิฟท์์
ยี่่�ห้้อโคมััตสุุมาใช้้ภายในโรงงาน

0.2

0.0

บริิษััทย่่อยใช้้รถฟอร์์คลิิฟท์์
ภายในโรงงานเพื่่�อสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและซื้้�ออะไหล่่
สำำ�หรัับบำำ�รุุงรัักษารถฟอร์์คลิิฟท์์
ยี่่�ห้้อโคมััตสุุ ซึ่่�งบริิษััท บีีน่่า
เปอร์์ติิวีี จำำ�กััด เป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
เพีียงรายเดีียวในประเทศ
อิินโดนีีเซีีย

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหารต่่อไปนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลเชิิงลึึก
ทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านสามารถเข้้าใจสถานะการเงิินและผลประกอบการรวมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งผู้้�อ่่านควรอ่่านควบคู่่�กัับงบการเงิินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

การวิิเคราะห์์ผลประกอบการ
รายได้้
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

รายได้้
รายได้้จากการขายสุุทธิิ

41,678

42,000

(322)

(1%)

47,593

รายได้้อื่่�น

212

174

38

22%

339

41,890

42,174

(284)

(1%)

47,932

รวมรายได้้

รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับผลกระทบเชิิงลบจากการแพร่่ระบาดครั้้�งใหม่่ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ในประเทศไทยและประเทศเวีียดนาม รวมถึึงสภาพอากาศที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยในช่่วงไตรมาสที่่�สามส่่งผลให้้
ยอดจำำ�หน่่ายวััสดุุก่่อสร้้างหดตััว ในขณะที่่�ไตรมาสที่่�สี่่�มีีการผ่่อนคลายข้้อจำำ�กััดบางประการส่่งผลให้้
ความต้้องการวััสดุุก่อ่ สร้้างฟื้้น� ตััว ทั้้�งนี้้�ปริิมาณการใช้้ปูนู ซีีเมนต์์ถูกู ขัับเคลื่่�อนโดยภาคการก่่อสร้้างระบบ
สาธารณููปโภคพื้้�นฐานของภาครััฐในขณะที่่�ภาคการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยและภาคอุุตสาหกรรมยัังคงชะลอตััว
ในขณะเดีียวกัันสภาพการแข่่งขัันในตลาดที่่�เข้้มข้้นสร้้างแรงกดดัันต่่อราคาจำำ�หน่่ายสิินค้้า ส่่งผลให้้รายได้้
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ลดลงร้้อยละ 1 เป็็น 41,890 ล้้านบาท
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าใช้้จ่่าย
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนสิินค้้าขายและบริิการ

28,904

27,981

923

3%

32,463

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย

6,734

6,625

109

2%

8,120

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

1,884

1,955

(71)

(4%)

2,071

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

215

120

95

79%

389

37,737

36,681

1,056

3%

43,043

รวมค่่าใช้้จ่่าย

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงดำำ�เนิินการมาตรการต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารต้้นทุุนในช่่วงที่่�สภาพ
เศรษฐกิิจมีีความผัันผวนอย่่างรุุนแรง อย่่างไรก็็ตามต้้นทุุนการขายและบริิการได้้รัับผลกระทบจาก
ต้้นทุุนวััตถุุดิิบ ต้้นทุุนเชื้้�อเพลิิงและค่่าขนส่่งที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นโดยเฉพาะในครึ่่�งปีีหลััง แม้้ว่่าการดำำ�เนิินงาน
ของโรงงานโดยรวมจะมีีเสถีียรภาพเพิ่่�มขึ้้�นโดยสามารถลดความเสีียหายและการชำำ�รุุดของเครื่่�องจัักร
แต่่เนื่่�องจากมีีการซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาเตาเผาปููนซีีเมนต์์ตามแผนงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่งผลให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายในการ
บำำ�รุุงรัักษาเพิ่่�มมากขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่ายได้้รัับผลกระทบด้้านลบจากต้้นทุุนในการ
จััดการสิินค้้าและค่่าขนส่่งที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากราคาน้ำำ��มัันดีีเซลที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายรวมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 เป็็น 37,737 ล้้านบาทและส่่งผลลบต่่อความสามารถการทำำ�กำำ�ไรโดยรวม
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ค่่าเสื่่�อมราคา ต้้นทุุนทางการเงิินและค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

ค่่าเสื่่�อมราคา ต้้นทุุนทางการเงิินและ
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย

3,893

3,935

(42)

(1%)

3,330

ต้้นทุุนทางการเงิิน

1,238

1,374

(136)

(10%)

1,459

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(89)

756

(845)

(112%)

698

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าปีีก่่อน ส่่งผลให้้ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำำ�หน่่ายโดยรวมลดลงเล็็กน้้อย
ต้้นทุุนทางการเงิินสะท้้อนค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินและหุ้้�นกู้้�รวมไปถึึง
ค่่าธรรมเนีียมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตราสารทางการเงิินเพื่่�อการค้้าระหว่่างประเทศเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของ
ธุุรกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ ต้้นทุุนทางการเงิินที่่�ลดลงสะท้้อนถึึงอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดต่่างประเทศ
ที่่�ลดลงและการลดลงของหนี้้�สิินที่่�มีีดอกเบี้้�ยโดยรวมโดยเป็็นไปตามแผนการลดหนี้้�ทางการเงิินของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ลดลงเนื่่�องจากอััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลในประเทศศรีีลัังกาลดลงจากร้้อยละ 28
เป็็นร้้อยละ 18 ในไตรมาสที่่�สอง ซึ่่�งส่่งผลบวกเพีียงครั้้�งเดีียวต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ
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การวิิเคราะห์์รายกลุ่่�มธุุรกิิจ
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

ขายสุุทธิิ
ปูนซีเมนต์

27,406

26,610

796

3%

28,722

คอนกรีต หิน และทราย

5,388

6,632

(1,244)

(19%)

8,477

การค้า

5,389

5,167

222

4%

6,428

วัสดุก่อสร้าง

2,382

2,391

(9)

(0%)

2,630

อื่นๆ

1,113

1,200

(87)

(7%)

1,336

41,678

42,000

(322)

(1%)

47,593

รวมขายสุทธิตามสายผลิตภัณฑ์

(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีีและค่่าเสื่่�อมราคา
ปูนซีเมนต์

7,906

8,223

(317)

(4%)

7,346

คอนกรีต หิน และทราย

327

697

(370)

(53%)

395

การค้า

245

248

(3)

(1%)

381

วัสดุก่อสร้าง

326

276

50

18%

241

อื่นๆ

657

690

(33)

(5%)

642

หมายเหตุ: กำ�ไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสือ่ มราคาตามส่วนงานแสดงกำ�ไรก่อนตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน
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แม้้จะมีีการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ในช่่วงไตรมาสที่่�สาม แต่่กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ปูนู ซีีเมนต์์มีรี ายได้้
เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� โดยมีีผลจากปริิมาณการจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในตลาดต่่างประเทศ แม้้ว่่าราคา
ปููนซีีเมนต์์จะปรัับตััวขึ้้�นในไตรมาสที่่�สี่่�แต่่ราคาปููนซีีเมนต์์เฉลี่่�ยของปีียัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าปีีก่่อน
โดยรวมแล้้วรายได้้จากการขายสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 เป็็น 27,406 ล้้านบาท ในขณะที่่�ต้้นทุุนวััตถุุดิิบ
ต้้นทุุนเชื้้�อเพลิิงและค่่าขนส่่งยัังส่่งผลด้้านลบต่่อผลการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และทรายได้้รัับผลกระทบจากมาตรการเคอร์์ฟิิวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแพร่่ระบาด
ของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 และความต้้องการสิินค้้าและบริิการคอนกรีีตผสมเสร็็จ หิิน และทราย โดยรวม
ที่่�อ่่อนตััวลงรวมไปถึึงการแข่่งขัันในตลาดที่่�รุุนแรงทำำ�ให้้ระดัับราคาเฉลี่่�ยลดลงส่่งผลให้้รายได้้โดยรวม
ลดลงร้้อยละ 19 เป็็น 5,388 ล้้านบาท แรงกดดัันจากรายได้้ที่่ล� ดลงรวมไปถึึงต้้นทุุนในการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังไม่่สามารถชดเชยได้้จากการบริิหารจััดการต้้นทุุนคงที่่�ให้้เหมาะสมและมีีผลต่่อกำำ�ไร
ท่่ามกลางความผัันผวนของห่่วงโซ่่อุุปทานซึ่่�งมีีผลต่่อต้้นทุุนการขนส่่งและราคาสิินค้้าในกลุ่่�มธุุรกิิจ
การค้้าระหว่่างประเทศ ความต้้องการปููนเม็็ดและวััตถุุดิิบที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องในการผลิิตปููนซีีเมนต์์ปรัับตััวดีีขึ้้�น
ในระหว่่างปีีแต่่ยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าปีีก่่อน รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาจากการราคาสิินค้้าที่่�สููงขึ้้�นเป็็นหลััก
โดยมีีรายได้้เพิ่่�มร้้อยละ 4 เป็็น 5,389 ล้้านบาท ค่่าขนส่่งที่่�สููงขึ้้�นส่่งผลให้้เกิิดความล่่าช้้าในการขนส่่ง
ปููนเม็็ดและปููนซีีเมนต์์และส่่งผลกระทบด้้านลบเล็็กน้้อยต่่อการทำำ�กำำ�ไร
ความต้้องการของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์วััสดุุก่่อสร้้างยัังคงอ่่อนตััว แม้้ว่่าจะมีีการหดตััวอย่่างต่่อเนื่่�องของ
การก่่อสร้า้ งที่่�อยู่่�อาศััย รายได้้ยังั คงอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับปีีก่อ่ นเป็็น 2,382 ล้้านบาท โดยการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานส่่งผลให้้ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรโดยรวมเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ธุุรกิิจบริิการกำำ�จััดของเสีียในกลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�นได้้รัับผลกระทบด้้านลบจากการขอเลื่่�อนโครงการออกไป
ของกลุ่่�มลููกค้้าที่่�รัับบริิการกำำ�จััดของเสีียด้้านอุุตสาหกรรมอีีกทั้้�งราคาค่่าบริิการกำำ�จััดของเสีียโดยรวม
ในตลาดลดลง ส่่งผลให้้รายได้้ลดลงร้้อยละ 7 เป็็น 1,113 ล้้านบาท ซึ่่�งการบริิหารจััดการต้้นทุุนที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพที่่�เพิ่่�มขึ้้�นยัังไม่่สามารถชดเชยแนวโน้้มการลดลงของรายได้้
การวิิเคราะห์์งบแสดงฐานะการเงิิน
หน่่วย

2564

2563

2562

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า

เท่่า

8.23

7.81

8.47

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย

วััน

44

47

43

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ

เท่่า

7.25

6.85

6.72

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย

วััน

50

53

54

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�

เท่่า

5.91

5.61

5.74

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�

วััน

62

65

64
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เงิินทุุนหมุุนเวีียนสุุทธิิ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มความเข้้มงวดในการบริิหารจััดการสิินเชื่่�อทางการค้้าและมาตรการในการเก็็บหนี้้�
ส่่งผลให้้ยอดหนี้้�ค้้างชำำ�ระลดลงในอััตราร้้อยละ 1 จาก 4,835 ล้้านบาท เป็็น 4,780 ล้้านบาท และมีี
ระยะเวลาในการเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยลดลง ในขณะที่่�ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยและระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ย
ยัังคงอยู่่�ในระดัับใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อนโดยเป็็นผลจากการบริิหารเงิินทุุนหมุุนเวีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขายประกอบด้้วยสิินทรััพย์์ที่่�ยัังคงเหลืืออยู่่�ภายใต้้ธุุรกิิจคอนกรีีต
ในประเทศเวีียดนาม บริิษััทย่่อยได้้ดำำ�เนิินการและตกลงในการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินดัังกล่่าวให้้แก่่บุุคคลที่่�
ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขายไม่่ได้้ตััดค่่าเสื่่�อมราคาและแสดงตามมููลค่่าที่่�ยกมาหรืือมููลค่่า
ยุุติิธรรมสุุทธิิจากค่่าใช้้จ่่ายในการขายแล้้วแต่่ว่่ามููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
(หน่่วย : ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

29,190

29,998

(808)

(3%)

32,523

สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

9,846

10,128

(282)

(3%)

10,844

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

412

283

129

46%

317
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รายจ่่ายฝ่่ายทุุน (CAPEX) สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ประเภทที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ในระหว่่างปีีปััจจุุบัันเท่่ากัับ
1,241 ล้้านบาท รายการรายจ่่ายฝ่่ายทุุนจำำ�แนกตามโครงการในปีี 2564 ที่่�มีีสาระสำำ�คััญมีีดัังต่่อไปนี้้�
■ การขยายพื้นที่ขุดแร่ ส�ำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ที่โรงงานประเทศเวียดนาม มูลค่า 50 ล้านบาท
■ การจัดซื้ออะไหล่ส�ำหรับหม้อบดซีเมนต์ที่โรงงาน 3 สระบุรี  มูลค่า 39 ล้านบาท
■ การท�ำเหมืองเปิดหน้าดินที่นครหลวงคอนกรีต มูลค่า 33 ล้านบาท
■ การจัดซื้ออะไหล่ส�ำหรับเตาเผาซีเมนต์ที่โรงงานสระบุรี มูลค่า 32 ล้านบาท
■ การก่อสร้างโรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน โรงงานประเทศศรีลังกา มูลค่า 21 ล้านบาท
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 2,801 ล้้านบาท ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายและ
การตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์สำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 182 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศดำำ�เนิินงาน
ภายใต้้สกุุลเงิินที่่�แตกต่่างกัันซึ่่�งต้้องถููกแปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินบาทในการแสดงงบการเงิินรวมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ เนื่่�องจากการอ่่อนค่่าของสกุุลเงิินบาทในปีีที่่�ผ่่านมาส่่งผลให้้เกิิดผลกำำ�ไรจากการแปลงค่่า
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศเป็็นสกุุลเงิินบาทเท่่ากัับ 1,068 ล้้านบาท
สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนส่่วนประกอบด้้วยสััมปทานเหมืือง ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์ ค่่าความสััมพัันธ์์กัับ
ลููกค้้า เครื่่�องหมายการค้้าและสิิทธิิในการใช้้สิินทรััพย์์ ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนสำำ�หรัับปีี
เท่่ากัับ 588 ล้้านบาท กำำ�ไรจากการแปลงค่่าสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศคิิดเป็็น
เงิินบาทจำำ�นวน 275 ล้้านบาท
การระดมทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โครงสร้้างทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ ประกอบด้้วยหนี้้�สิินทางการเงิินสุุทธิิ
รวมหนี้้�สิินสััญญาเช่่าจำำ�นวน 18,396 ล้้านบาท (หนี้้�สิินทางการเงิินขั้้�นต้้นจำำ�นวน 28,058 ล้้านบาท
หัักด้้วยเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำำ�นวน 9,662 ล้้านบาท) ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 39,227
ล้้านบาท โดยอััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิต่่อทุุนอยู่่�ที่่� 0.47 เท่่าซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนหน้้า (ปีี 2563: 0.61 เท่่า)
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เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและระยะยาว
หนี้้�สิินทางการเงิินขั้้�นต้้นประกอบด้้วย หุ้้�นกู้้�ซึ่่�งเป็็นหุ้้�นกู้้�ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน
โดยทยอยครบกำำ�หนดตามเวลาที่่�ระบุุไว้้ด้้านล่่างนี้้�เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยงของสภาพคล่่องจาก
การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�
วันที่ออกหุ้นกู้

จำ�นวนล้านบาท

ครบกำ�หนด

29 เมษายน 2559

4,000

2567, 2569

9 พฤษภาคม 2560

12,000

2567, 2570, 2572

เงิินทุุนที่่�ได้้รับั จากการออกหุ้้�นกู้้�ส่่วนใหญ่่ถูกู ใช้้เพื่่�อการเข้้าซื้้�อกิิจการในต่่างประเทศในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่า่ นมา
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินและหนี้้�สิินสััญญาเช่่าจำำ�นวน 1,389 ล้้านบาท
และเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นรวมส่่วนของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว และหนี้้�สิินสััญญาเช่่าที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระภายในปีี
จำำ�นวน 10,690 ล้้านบาท
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 39,227 ล้้านบาท (ปีี 2563:
34,712 ล้้านบาท) ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบด้้วยทุุนสำำ�รองสะสม ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นและกำำ�ไรสะสม
จำำ�นวน 42,783 ล้้านบาท ผลต่่างจากการแปลงค่่างบการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศเป็็นผลขาดทุุน
จำำ�นวน 5,064 ล้้านบาท ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อยเท่่ากัับ 1,513 ล้้านบาท
การวิิเคราะห์์งบกระแสเงิินสด
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำำ�นวน 9,662 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ซึ่่�งใช้้ ในการรัักษาสภาพคล่่องให้้เพีียงพอสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในช่่วงระหว่่างการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานเท่่ากัับ 6,948 ล้้านบาท (ปีี 2563: จำำ�นวน
8,932 ล้้านบาท) ซึ่่�งลดลงเนื่่�องจากมีีกำำ�ไรสุุทธิิก่่อนภาษีีสำำ�หรัับปีีน้้อยลงรวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของ
เงิินทุุนหมุุนเวีียนสุุทธิิที่่�ลดลง
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ ไปจากกิิจกรรมการลงทุุนเท่่ากัับ 557 ล้้านบาท โดยใช้้ซื้้�อสิินทรััพย์์ประเภทที่่�ดิิน
อาคารและอุุปกรณ์์เป็็นหลัักจำำ�นวน 1,285 ล้้านบาท (ปีี 2563: กระแสเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมลงทุุน
เท่่ากัับ 17 ล้้านบาท) หัักกัับเงิินสดรัับจากการขายสิินทรััพย์์จำำ�นวน 68 ล้้านบาทและเงิินปัันผลรัับจาก
การลงทุุนในการร่่วมค้้าและจากบริิษััทร่่วมจำำ�นวน 691 ล้้านบาท
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 4,695 ล้้านบาท (ปีี 2563: จำำ�นวน 6,006 ล้้านบาท)
โดยส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยเงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 2,871 ล้้านบาท และการชำำ�ระคืืนเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและ
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินหุ้้�นกู้้�และหนี้้�สิินสััญญาเช่่าในระหว่่างปีีจำำ�นวน 1,453 ล้้านบาท
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แนวโน้้มและแนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืน
ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ทวีีความรุุนแรงทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคในช่่วงปีี 2564
รวมถึึงเศรษฐกิิจโลกที่่�ยัังคงถููกสั่่�นคลอนอย่่างต่่อเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทาง
กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดว่่าการเติิบโตในตลาดหลัักของกลุ่่�มบริิษััทฯ จะเป็็นไปอย่่างจำำ�กััดในปีี 2565 โดยจาก
การพิิจารณาอย่่างระมััดระวััง ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่คาดว่่ากิิจกรรมทางเศรษฐกิิจจะสามารถกลัับขึ้้�นไป
อยู่่�ในระดัับเดีียวกัับปีี 2562 อีีกจนกระทั่่�งปีี 2566 ทั้้�งนี้้�โครงการก่่อสร้้างสาธารณููปโภคพื้้�นฐานของ
ภาครััฐจะยัังคงเป็็นตััวสำำ�คััญ ในขณะที่่�ภาคการก่่อสร้้างเชิิงพาณิิชย์์และอุุตสาหกรรมจะยัังคงไม่่สดใส
ปััจจััยความเสี่่�ยงหลัักที่่�อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์จะเผชิิญในปีี 2565 ได้้แก่่ กำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นโดยคู่่�แข่่ง ราคาเชื้้�อเพลิิงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงแนวโน้้มด้้านสิ่่�งแวดล้้อมด้้าน
กฎระเบีียบที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินการตามนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG)
และได้้มีีการอนุุมััติิการลงทุุนสองโครงการหลัักในประเทศไทยและประเทศศรีีลัังกาในปีีที่่�แล้้วเพื่่�อเร่่ง
การลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ  นอกจากนี้้�ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ต่่ออายุุ
บัันทึึกความเข้้าใจ (MoU) เป็็นระยะเวลาสามปีีกัับองค์์กรระหว่่างประเทศเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ
(IUCN) เพื่่�อความต่่อเนื่่�องของการลดผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพในกิิจกรรมการทำำ�
เหมืืองหิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ และยัังคงพยายามที่่�จะลดการใช้้น้ำำ��บาดาลภายในโรงงาน ในขณะเดีียวกััน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงยึึดมั่่�นในมาตรฐานสากลสููงสุุดของการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และแนวปฏิิบััติิด้้านอาชีีว
อนามััยและความปลอดภััยในอุุตสาหกรรม รวมถึึงกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับความรัับผิิด
ชอบต่่อสัังคมที่่�มีีต่่อทั้้�งพนัักงานและชุุมชนใกล้้เคีียงอีีกด้้วย
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิิน
ตารางสรุุปงบแสดงฐานะการเงิินรวม
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9,662

12%

7,676

10%

4,821

6%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

4,780

6%

4,835

6%

5,456

7%

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

1

-     

4

-     

1

-     

สินค้าคงเหลือ

4,441

5%

3,374

4%

4,608

6%

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า

308

-     

360

-     

80

-     

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

17

-     

60

-     

65

-     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

335

-     

258

-     

394

1%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

19,544

24%

16,567

21%

15,424

20%

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน

13

-     

17

-     

17

-     

เงินลงทุนในการร่วมค้า

2,098

3%

1,896

2%

1,973

3%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,689

3%

2,077

3%

2,069

4%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

495

1%

319

-     

315

-     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

29,190

36%

29,998

39%

32,523

42%

สินทรัพย์สิทธิการใช้

1,557

2%

1,747

2%

-  

-     

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำ�เนินงาน

33

-     

61

-     

65

-     

ค่าความนิยม

14,936

18%

13,476

17%

13,594

17%

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

9,846

12%

10,128

13%

10,844

14%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,199

1%

1,101

1%

1,064

1%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

412

1%

283

-     

317

-     

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

62,468

76%

61,103

79%

62,782

80%

รวมสินทรัพย์

82,012

100%

77,670

100%

78,206

100%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
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ตารางสรุุปงบแสดงฐานะการเงิินรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน

-  

-     

120

-     

100

-     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินอื่น

3,014

4%

3,356

4%

2,588

3%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

5,494

7%

4,294

6%

5,684

7%

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

7,238

9%

339

-     

539

1%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

438

1%

404

1%

-

-

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

-

-

-

-

12

-     

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-  

-     

-  

-     

2,999

4%

ส่วนของหนี้สินระยะยาวสำ�หรับประทานบัตรและ
121
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-     

114

-     

28

-     

หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน

78

-     

-  

-     

-  

-     

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

372

-     

637

1%

770

1%

รายได้รอการตัดบัญชี

967

1%

843

1%

901

1%

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย

265

-     

288

-     

243

-     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ

1,559

2%

1,336

2%

1,330

2%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

302

-     

231

-     

219

-     

รวมหนี้สินหมุนเวียน

19,848

24%

11,962

15%

15,414

19%
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบแสดงฐานะการเงิินรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

288

-

7,239

9%

7,437

10%

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

1,101

1%

1,260

2%

-  

-     

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-  

-     

-  

-     

37

-     

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

15,979

19%

15,975

21%

15,971

20%

หนี้สินระยะยาวสำ�หรับประทานบัตรและค่าธรรมเนียม
925
ใบอนุญาต - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี

1%

1,045

1%

1,072

1%

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ไม่หมุนเวียนอื่น

-  

-     

222

-     

-  

-     

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2,489

3%

2,479

3%

2,810

4%

สำ�รองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน

370

-     

343

-     

160

-     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,687

2%

2,320

3%

2,507

3%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

98

-     

113

-     

127

-     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

22,937

26%

30,996

39%

30,121

38%

รวมหนี้สิน

42,785

52%

42,958

55%

45,535

58%

2,980

-     

2,980

-     

2,980

-     

2,980

4%

2,980

4%

2,980

4%

26,413

32%

26,413

34%

26,413

34%

จัดสรรแล้ว  - สำ�รองตามกฎหมาย

300

-

300

-     

300

-     

ยังไม่ได้จัดสรร

13,090

16%

11,431

15%

8,973

11%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(5,069)

(6%)

(7,760)

(10%)

(7,272)

(9%)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

37,714

46%

33,364

43%

31,394

40%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัย่อย

1,513

2%

1,348

2%

1,277

2%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

39,227

48%

34,712

45%

32,671

42%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

82,012

100%

77,670

100%

78,206

100%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำ�ไรสะสม
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ตารางสรุุปงบกำำ�ไรขาดทุุนรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

รายได้
รายได้

41,678

99%

42,000

100%

47,593

99%

รายได้อื่น

212

1%

174

-     

339

1%

41,890

100%

42,174

100%

47,932

100%

ต้นทุนขาย

28,341

68%

27,337

65%

31,836

67%

ต้นทุนการให้บริการ

563

1%

644

1%

627

1%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย

6,734

16%

6,625

16%

8,120

17%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,884

4%

1,955

5%

2,071

4%

ค่าใช้จ่ายอื่น

215

1%

120

-

389

1%

รวมค่าใช้จ่าย

37,737

90%

36,681

87%

43,043

90%

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

4,153

10%

5,493

13%

4,889

10%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

466

1%

477

1%

318

1%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

763

2%

109

-     

218

-     

รายได้ทางการเงิน

77

-     

76

-     

59

-     

ต้นทุนทางการเงิน

(1,238)

(3%)

(1,374)

(3%)

(1,459)

(3%)

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4,221

10%

4,781

11%

4,025

8%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

89

-     

(756)

(1%)

(698)

(1%)

กำ�ไรสำ�หรับปี

4,310

10%

4,025

10%

3,327

7%

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4,248

10%

3,680

9%

3,157

7%

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

62

-     

345

1%

170

-     

4,310

10%

4,025

10%

3,327

7%

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

การแบ่งปันกำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)

14.25

12.35

10.59

จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ล้านหุ้น)

298

298

298
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกำำ�ไรขาดทุุนรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

2562

4,310

4,025

3,327

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน   
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

2,591

(393)

(2,014)

กำ�ไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้

119

18

0

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
- ผลต่าง ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

275

16

(363)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

2,985

(359)

(2,376)

ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

90

(26)

(226)

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม - ผลกำ�ไร(ขาดทุน)  
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(0)

(4)

1

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

90

(30)

(225)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

3,075

(389)

(2,602)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

7,385

3,636

726

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7,031

3,304

747

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

354

332

(22)

7,385

3,636

726

กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี

4,221

100%

4,781

100%

4,025

100%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บริษัทร่วม

(1,229)

(29%)

(586)

(12%)

(536)

(13%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

3,893

92%

3,935

82%

3,330

83%

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

25

1%

49

1%

57

1%

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ (กลับรายการ)

41

1%

29

1%

66

2%

ขาดทุน(กำ�ไร)จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

7

-     

23

-     

(87)

(2%)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
(กลับรายการ)

(8)

-     

6

-     

8

-     

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน (กลับรายการ)

(4)

-     

(87)

(2%)

134

3%

ขาดทุนสุทธิจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

169

4%

191

4%

183

5%

ตัดจำ�หน่ายรายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุนที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

(9)

-     

(9)

-     

(9)

-     

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
สำ�รองอื่น

202

5%

206

4%

487

12%

ขาดทุน(กำ�ไร)สุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน

5

-     

(3)

-     

(16)

-     

ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง

(1)

-     

3

-     

(4)

-     

รายได้ทางการเงิน

(77)

(2%)

(76)

(2%)

(59)

(1%)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

1,108

26%

1,282

27%

1,328

33%

8,343

198%

9,744

203%

8,907

223%

รายการปรับประทบยอดกำ�ไรสุทธิก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

สินทรัพย์ดำ�เนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(323)

(8%)

574

12%

(79)

(2%)

สินค้าคงเหลือ

(1,108)

(26%)

1,206

25%

199

5%

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า

52

1%

(281)

(6%)

223

6%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(74)

(2%)

100

2%

(70)

(2%)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,249

30%

(75)

(2%)

188

5%

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

401

10%

114

2%

(12)

-     

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(9)

-     

(7)

-     

(5)

-     

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(115)

(3%)

(591)

(12%)

(88)

(2%)

สำ�รองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง

(18)

-     

(8)

-     

(4)

-     

8,398

200%

10,776

224%

9,259

233%

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

77

2%

77

2%

58

1%

จ่ายดอกเบี้ย

(728)

(17%)

(911)

(19%)

(1,079)

(27%)

จ่ายภาษีเงินได้

(799)

(19%)

(1,010)

(21%)

(653)

(16%)

6,948

166%

8,932

186%

7,586

191%

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :

เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
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ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่มีภาระค้ำ�ประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)

5

-     

-  

-     

(6)

-     

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

49

1%

35

1%

99

2%

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

19

-     

40

1%

14

-     

เงินสดจ่ายสำ�หรับการซื้อธุรกิจ

-  

-     

-  

-     

-  

-     

เงินสดรับค่ามัดจำ�ที่ดิน

-  

-     

-  

-     

-  

-     

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

-  

-     

-  

-     

-  

-     

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,285)

(30%)

(745)

(16%)

(1,476)

(37%)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้

-  

-     

(3)

-     

-  

-     

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

(28)

(1%)

(28)

(1%)

(195)

(5%)

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)

(8)

-     

51

1%

(29)

(1%)

เงินปันผลรับ

691

16%

667

14%

158

4%

(557)

(14%)

17

-

(1,435)

(37%)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(120)

(3%)

20

-     

(60)

(1%)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินอื่นลดลงสุทธิ

(679)

(16%)

(438)

(9%)

(1,181)

(29%)

จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกัน

-  

-     

-  

-     

(90)

(2%)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มขึ้น

280

7%

3,171

66%

605

15%

จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น (399)

(9%)

(3,561)

(74%)

(302)

(8%)

จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า

(535)

(13%)

(492)

(10%)

-  

-     

จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-  

-     

-  

-     

(13)

-     

จ่ายชำ�ระหนี้สินสำ�หรับการได้มาซึ่งประทานบัตร
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(149)

(4%)

(6)

-     

-  

-     

จ่ายชำ�ระคืนหุ้นกู้

-  

-     

(3,000)

(63%)

-  

-     

เงินปันผลจ่าย

(2,871)

(68%)

(1,453)

(30%)

(2,596)

(64%)

จ่ายดอกเบี้ย

(213)

(5%)

(221)

(5%)

(218)

(5%)

จ่ายชำ�ระต้นทุนทางการเงินอื่น

(9)

-     

(26)

(1%)

-  

-     

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(4,695)

(111%)

(6,006)

(126%)

(3,855)

(94%)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

290

6%

(83)

(2%)

(123)

(3%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,986

47%

2,860

60%

2,173

54%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

7,676

182%

4,821

101%

2,647

65%

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ

0

-     

(5)

-     

1

-     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

9,662

229%

7,676

161%

4,821

120%

153

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564
จำ�นวนเงิน

2563
%

จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

235

284

336

หนี้สินระยะยาวสำ�หรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

-  

26

81

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

-

-

-

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

-  

-

-

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

174

-

-

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

-  

38

73

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 5

-  

198

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้
ในการดำ�เนินงาน

-  

-  

26

โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

-  

4

-

โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์

18

-  

-  

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำ�เนินงานเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

-  

21

-  

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำ�เนินงานเป็นที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

25

4

-  

โอนสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1

17

-  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)จาก
ประมาณการค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุน
ในการรื้อถอน                

6

58

28

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการต้นทุน
ในการรื้อถอน

3

3

-  

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินระยะยาว
สำ�หรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

0

-  

-  
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

%

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการได้รับประทานบัตร

-

-

990

การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า

252

140

-

- สินทรัพย์สิทธิการใช้

23

(51)

-

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน

-

-

-

- หนี้สินตามสัญญาเช่า

25

(49)

-

- สำ�รองต้นทุนในการรื้อถอน

(2)

(7)

-

การได้มาซึ่งอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

-

-

33

สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมิน
สัญญาเช่าใหม่และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

ตารางสรุุปอััตราส่่วนทางการเงิินของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หน่วย

2564

2563

2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.98

1.39

1.00

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.73

1.05

0.67

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.44

0.65

0.52

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

8.23

7.81

8.47

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

44

47

43

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำ�เร็จรูป

เท่า

28.95

25.28

25.76

ระยะเวลาขายสินค้าสำ�เร็จรูปเฉลี่ย

วัน

13

14

14

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

7.25

6.85

6.72

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

50

53

54

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

5.91

5.61

5.74

ระยะเวลาชำ�ระหนี้

วัน

62

65

64

วงจรเงินสด

วัน

33

36

34

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratios)
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ตารางสรุุปอััตราส่่วนทางการเงิินของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย (ต่่อ)
หน่วย

2564

2563

2562

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

%

31

33

32

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

%

10

13

10

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม

%

-0.01

0.13

-0.10

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร

%

162

160

155

อัตรากำ�ไรสุทธิ

%

10

9

7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

11

11

9

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

5

5

4

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

24

21

18

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  

เท่า

0.52

0.54

0.61

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.09

1.24

1.39

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย

เท่า

10.01

8.93

6.89

หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อกำ�ไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจำ�หน่าย

เท่า

2.98

2.84

2.98

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน

เท่า

0.88

2.39

2.77

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

63

73

76

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
(Profitability Ratios)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency ratios)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial policy ratios)
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รายงานทางการเง�น 2564

มุงมั�น ปร�บตัว
กาวผานสถานการณ
ที�ทาทาย
56-1 One Report
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป/
รายงานประจำป

สารบัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกระแสเงินสด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

2

03
04
07
13
16
17
18
21
23
112

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงิินรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย และงบการเงิินเฉพาะของบริิษััทได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพการบััญชีี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการ
ในงบการเงิินเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าลงวัันที่่� 28 กัันยายน 2554 ออก
ตามความในพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543 โดยบริิษััทใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวัังในการเลืือกใช้้
นโยบายการบััญชีีที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและถืือปฏิิบััติิโดยสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููล
สำำ�คััญในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อความถููกต้้องและครบถ้้วนของข้้อมููลในงบการเงิินดัังกล่่าว
ข้้างต้้น รวมถึึงข้้อมููลทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี และเป็็นผู้้�จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายงานและข้้อมููลทางการเงิิน
มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งสิินทรััพย์์  รวมทั้้�งป้้องกัันการดำำ�เนิินการ
ที่่�ผิิดปกติิ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน ทำำ�หน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในแนวทางของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในเรื่่�องแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยช่่วย
คณะกรรมการบริิษััทดููแลการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีภายนอกแทน
คณะกรรมการบริิษััทและดำำ�เนิินการตามกฎบััตรที่่�ร่่วมกัันบััญญััติิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษััท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ได้้แสดงไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว

นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์

นายศิิวะ มหาสัันทนะ

ประธานกรรมการ

กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านบััญชีีการเงิิน กฏหมายและธุุรกิิจ
คณะกรรมการตรวจสอบทุุกท่่านมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ ในข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.)
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ เที่่�ยงธรรม
ตามขอบเขตในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งได้้รัับ
การทบทวนให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและผ่่าน
การอนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี นอกจากนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบสนัับสนุุนให้้มีีวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เข้้มแข็็ง
ในเรื่่�องหลัักธรรมาภิิบาล จริิยธรรม ความซื่่�อสััตย์์ ความรัับผิิดชอบ
และความโปร่่งใสเพื่่�อความยั่่�งยืืนขององค์์กรในระยะยาว
ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 11 ครั้้�ง
โดยมีีกรรมการตรวจสอบเข้้าประชุุมครบองค์์ประชุุมทุุกครั้้�ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทำำ�การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ปีี ทั้้�งเป็็นรายบุุคคลและ
รายคณะ รวมถึึงมีีประเมิินความเสี่่�ยงของสถานการณ์์ภายหลััง
COVID-19 ซึ่่�งได้้นำำ�ไปพิิจารณาในแผนงานปีี 2565

หน้้าที่่�หลัักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
(1) การสอบทานรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทาน และพิิจารณางบการเงิินรวมรายไตรมาสและ
งบการเงิินรวมประจำำ�ปีี 2564 ของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหาร
และผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้
สอบถามผู้้�สอบบััญชีีเรื่่�องความถููกต้้องครบถ้้วนของงบการเงิิน
การปรัับปรุุงรายการบััญชีีที่่�สาระสำำ�คััญซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อ
งบการเงิิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพีียงพอเหมาะสม
ของวิิธีีการบัันทึึกบััญชีี การประเมิินการควบคุุมภายใน และ
ความเพีียงพอ ถููกต้้องและครบถ้้วนของการเปิิดเผยข้้อมููลใน
งบการเงิิน นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุม
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารของบริิษััท 1 ครั้้�ง
เพื่่�อพิิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบััญชีี
รายไตรมาสและประจำำ�ปีีของผู้้�สอบบััญชีีและสอบถามถึึง
ความเสี่่�ยงของรายการผิิดปกติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือที่่�ผู้้�สอบบััญชีี
อาจพบระหว่่างการตรวจสอบ ตลอดจนพิิจารณาว่่ามีีข้้อมููล
ที่่�น่่าสงสััยซึ่่�งบ่่งชี้้�ว่่าอาจมีีการทุุจริิตหรืือไม่่ ผู้้�สอบบััญชีี
ไม่่มีีข้้อสัังเกตและไม่่พบข้้อบ่่งชี้้�ใดๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์
ที่่�น่่าสงสััย
(2) การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทานการเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและรายการที่่�มีี
ความเป็็นไปได้้ว่่าอาจจะขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยยึึดหลััก
ความสมเหตุุสมผลตามปกติิธุุรกิิจ ความโปร่่งใส การเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ นอกจากนั้้�นข้้อมููลเหล่่านี้้�ได้้รัับการ
ตรวจสอบและเปิิดเผยต่่อตลท. อย่่างถููกต้้องในเวลาที่่�
เหมาะสม
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(3) การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทานความเหมาะสมและประสิิทธภาพของกระบวนการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััทซึ่่�งมีีความรััดกุุมยิ่่�งขี้้�น
ปีี 2564 โดยได้้รวมความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ เช่่น ความเสี่่�ยง
จากการตลาดในภาคเหนืือและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
เนื่่�องจากการลงทุุนเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ในประเทศ
เพื่่�อนบ้้าน Cyber Security ต้้นทุุนการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ฯลฯ
ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�ถืือเป็็นความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญและมีีผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
(4) การสอบทานประสิิทธิิภาพของระบบการควบคุุมภายในและ
การกำำ�กัับดููแลงานฝ่่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุุมภายใน
ร่่วมกัับฝ่่ายตรวจสอบภายในเป็็นรายเดืือน และร่่วมกัับฝ่่าย
บริิหารและผู้้�สอบบััญชีีเป็็นรายไตรมาส การควบคุุมภายใน
มีีการจััดทำำ�ให้้เป็็นระบบที่่�รััดกุุมยิ่่�งๆ ขึ้้�น โดยมีีการให้้ความรู้้�
และความตระหนัักในเรื่่�องความรัับผิิดชอบของการควบคุุม
ภายในแก่่พนัักงาน ผู้้�บริิหารผ่่านการระบบการควบคุุมภายใน
(INSEE Minimum Control) ไปใช้้อย่่างเป็็นระบบ นอกจากนั้้�น
คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้สอบทานภารกิิจการตรวจสอบ
ภายในแผนงาน 3 ปีี เพื่่�อนำำ�แนวทางปฏิิบััติิสากลที่่�ดีีที่่�สุุด
มาปรัับใช้้และสนัับสนุุนให้้หน่่วยงานตรวจสอบเภายในเป็็น
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�เชื่่�อถืือได้้ ให้้แก่่บริิษััทฯ โดยสรุุป องค์์กร
มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสมกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีว่่า
ไม่่มีีข้้อบกพร่่องที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อ
งบการเงิินของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบพอใจ
ในการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงระบบการควบคุุมภายในของ
ฝ่่ายบริิหาร ท้้ายที่่�สุุด คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทบทวน
และอนุุมััติิแผนงานการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2565 รวมทั้้�ง
งบประมาณเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตรวจสอบเป็็นไปตาม
แผนงานดัังกล่่าว

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

(5) การสอบทานการปฏิิบััติิตามระบบและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดของก.ล.ต. และตลท. รวมทั้้�งกฎหมาย กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับและนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯ โดยได้้ทบทวนรายงานสรุุปการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
เป็็นรายไตรมาส ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้เสนอแนะ
เพิ่่�มเติิมให้้เสริิมสร้้างวััฒนธรรมการปฏิิบััติิตามระบบและ
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีผ่า่ นการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ ข้้อมููลภายใน การขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ฯลฯ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้ทบทวนผลการ
สอบสวนผ่่านข้้อร้้องเรีียน (INSEE Speak Up) และให้้
ข้้อเสนอแนะในการปรัับปรุุงกระบวนการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ให้้สอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(6) การพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2565 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้พิิจารณาเสนอให้้แต่่งตั้้�งนางสาวศิิริิวรรณ
นิิตย์์ดำำ�รง และ/หรืือ นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ
และ/หรืือ นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ แห่่งบริิษััท สำำ�นัักงาน
อีีวาย จำำ�กััด ให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทสำำ�หรัับปีี 2565
รวมถึึงพิิจารณาค่่าสอบบััญชีีซึ่่�งได้้เสนอคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณาและจะขออนุุมััติิในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2565 ต่่อไป
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โดยสรุุป คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่างบการเงิินของ
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นไปตามหลัักความสมเหตุุสมผลตามปกติิธุุรกิิจ
ความโปร่่งใส การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ การบริิหารความ
เสี่่�ยง และระบบการควบคุุมภายในเพีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน
วัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ 2565

ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญ ชี รับอนุ ญ าต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ปู นซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ปู นซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี
สิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ปู นซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ปู นซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ปู นซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที
เกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุใน
ข้อกําหนดนันด้วย ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยีย งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื องเหล่านี
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมความรับผิดชอบทีเกียวกับเรื องเหล่านี ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื องเหล่านี
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื องมีดงั ต่อไปนี
การรับรู้ รายได้
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เรื องนโยบายการบัญชี เกียวกับการรับรู ้รายได้จากการขาย
สิ นค้า ซึ งเป็ นรายการบัญชีทีมีมูลค่าทีเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน และส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของ
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีรายการขายกับลูกค้าเป็ นจํานวนมากซึ งมีขอ้ ตกลงและเงือนไขทีมีความ
หลากหลาย เช่น รายการส่ งเสริ มการขาย ส่ วนลดต่าง ๆ รวมทังการจัดให้มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้าเพือ
กระตุน้ ยอดขาย ทําให้รายการขายของกลุ่มบริ ษทั มีเงือนไขในการรับรู ้รายได้และการบันทึกรายได้รอการตัดบัญชี
ทีเกิดจากรายการส่ งเสริ มการขายและส่ วนลดต่าง ๆ ทีซบั ซ้อน ด้วยเหตุน ี ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็ นพิเศษต่อ
การรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ทีเกียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและ
สุ่ มตัวอย่างเพือทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมทีกลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่างรายการขายทีเกิดขึนใน
ระหว่างปี และช่วงใกล้สินรอบระยะเวลาบัญชีเพือตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขาย สอบทานใบลดหนี
ทีกลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี และทดสอบข้อมูลทีกลุ่มบริ ษทั นํามาใช้ในการคํานวณและ
บันทึกรายได้รอการตัดบัญชี ทีเกิดจากรายการส่ งเสริ มการขายและส่ วนลดต่าง ๆ ทีบนั ทึก ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงานว่าเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาหรื อข้อตกลงทีให้กบั ลูกค้า ประกอบกับได้วเิ คราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีทีทาํ ผ่านใบสําคัญทัว ไป

2
8

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ค่ าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ ทมี ีอายุการให้ ประโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอน
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญเรื องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีมีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เนืองจากการประเมินการด้อยค่าของค่า
ความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ถือเป็ นประมาณการทางบัญชีทีสาํ คัญทีฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการระบุ
หน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่ม
สิ นทรัพย์น นั รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวทีเหมาะสม ซึ งทําให้เกิดความเสี ยง
เกียวกับมูลค่าค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์
ในการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ข้าพเจ้า
ได้ประเมินการกําหนดหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินทีฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
เลือกใช้โดยการทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์หรื อไม่ นอกจากนี ข้าพเจ้าได้ทาํ การทดสอบข้อสมมติทีสาํ คัญทีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
ทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ทีจดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ โดยการเปรี ยบเทียบข้อสมมติ
ดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริ ษทั ฯ รวมถึงเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ
ผลการดําเนิ นงานทีเกิดขึนจริ งเพือประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที
คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดทีฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักของบริ ษทั ฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญภายใน
สํานักงานฯสําหรับค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากการรวมธุ รกิจทีมีสาระสําคัญเพือช่วยประเมินข้อมูล
ดังกล่าวโดยการเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภายนอกตามฐานความรู ้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ ชียวชาญ
ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงข้อสมมติทีสาํ คัญต่อมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและ
อัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการประเมินการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์
ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึ งรวมถึงข้อมูลทีรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีแสดงอยูใ่ นรายงานนัน) ซึ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีน ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชือมัน ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอืนนัน
3
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนนันมี
ความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามทีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื อสารเรื องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลทราบเพือให้มี
การดําเนิ นการแก้ไขทีเหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถ
จัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนือง
การเปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนื องในกรณี ทีมีเรื องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการทีดาํ เนินงานต่อเนื องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชื อมัน อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื อมัน ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี ยงทีอาจมีการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความ
เสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องทีผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดาํ เนิ นงานต่อเนืองของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนืองหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงานต่อเนื องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
5
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงั หมดตลอดจนเรื องอืนซึ ง
ข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที
ข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทังหลายทีสือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านีไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี

ศิริวรรณ นิตย์ดาํ รง
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 5906
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2565
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รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
� วันที� 31 ธันวาคม 2564

2564

2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

9,662,200
4,780,309
526
4,440,601
308,085
335,340
19,527,061
16,643
19,543,704

7,675,790
4,835,210
4,129
3,373,603
360,329
258,321
16,507,382
59,605
16,566,987

4,880,773
2,723,064
2,815,000
18
2,029,930
13,955
90,728
12,553,468
12,553,468

2,929,775
2,721,302
2,700,000
261
1,413,310
17,158
90,726
9,872,532
9,872,532

12,502
2,097,543
2,688,994
495,724
29,190,099
1,556,578
33,495
14,936,191
9,845,715
1,199,477
412,023
62,468,341
82,012,045

16,810
1,896,326
2,077,289
318,792
29,998,400
1,747,382
60,710
13,475,487
10,128,377
1,101,251
282,558
61,103,382
77,670,369

39,900,676
2,145,611
577,896
690,104
11,305,294
273,072
33,495
3,507,526
636,288
142,689
59,212,651
71,766,119

39,900,676
2,145,611
577,896
639,917
12,129,032
291,549
35,702
3,629,931
618,594
142,561
60,111,469
69,984,001

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื� อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ที��ือไว้เพื�อขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงิน�ากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ที�ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6, 7
6, 8
6
9
6

7
10
11
12
13
14
15.1
16
17
18
34
6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
� วันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส� ิ นและส่ วน�อง�ู้ถือหุ้น
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงินที�เกี�ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงินอื�น
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี� อื�น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอื�น
ที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน�� งปี
ส่ วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน�� งปี
ส่ วนของหนี� สินระยะยาวสําหรับประทานบัตรและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน�� งปี
หนี�สินตราสารอนุพนั ธ์หมุนเวียน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รายได้รอการตัดบัญชี
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�น �
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ น�ม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอื�น - สุ ทธิ
จากส่วนที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน�� งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที�ถ�งกําหนดชําระ
ภายในหน�� งปี
หุน้ กู้ - สุ ทธิจากส่ วนที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน�� งปี
หนี�สินระยะยาวสําหรับประทานบัตรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- สุ ทธิจากส่ วนที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน�� งปี
หนี�สินตราสารอนุพนั ธ์ไม่หมุนเวียนอื�น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองค่าฟื� นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื� อถอน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ น�ม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน�� งของงบการเงินนี�
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2564

2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

6
19
6, 20

3,013,609
5,493,687

120,000
3,356,312
4,294,170

2,737,522

1,995,036

21
6, 15.2

7,238,398
438,121

339,184
403,550

7,000,000
95,445

97,947

23

120,591
77,788
372,102
966,599
265,060
1,559,679
302,511
19,848,145

113,862
41
636,677
842,523
287,959
1,336,465
230,755
11,961,498

118,680
76,478
146,120
459,561
253,160
672,621
51,934
11,611,521

112,232
163,919
404,889
277,562
626,868
52,675
3,731,128

21

288,532

7,239,181

-

6,989,500

6, 15.2
22

1,100,513
15,978,918

1,259,867
15,975,131

176,352
15,978,918

193,930
15,975,131

23

925,173
2,489,205
370,103
1,686,687
97,983
22,937,114
42,785,259

1,044,896
221,941
2,479,451
343,020
2,319,958
112,943
30,996,388
42,957,886

917,980
1,646,802
136,614
18,856,666
30,468,187

1,035,793
221,941
1,678,165
135,305
26,229,765
29,960,893

24
25
34
26

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
� วันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค�ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2,980,000

2,980,000

2,980,000

2,980,000

2,980,000
26,412,551

2,980,000
26,412,551

2,980,000
26,412,551

2,980,000
26,412,551

300,000
13,090,053
(5,069,241)
37,713,363
1,513,423
39,226,786
82,012,045

300,000
11,431,755
(7,760,146)
33,364,160
1,348,323
34,712,483
77,670,369

300,000
11,610,751
(5,370)
41,297,932
41,297,932
71,766,119

300,000
10,454,569
(124,012)
40,023,108
40,023,108
69,984,001
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน�� งของงบการเงินนี�

กรรมการ

15

งบกำ�ไรขาดทุน

บริ ษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

2564

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564
2563

28
10, 11, 12
29

41,678,362
211,861
41,890,223

42,000,040
173,590
42,173,630

18,517,835
2,667,480
79,474
21,264,789

19,558,369
2,794,028
62,665
22,415,062

28,341,179
562,848
6,733,271
1,884,474
215,221
37,736,993
4,153,230
465,807
762,966
76,773
(1,237,940)
4,220,836
88,763
4,309,599

27,337,475
643,651
6,624,612
1,954,932
119,987
36,680,657
5,492,973
477,469
108,494
76,370
(1,374,356)
4,780,950
(755,645)
4,025,305

11,906,847
123,608
2,637,777
1,452,186
108,193
16,228,611
5,036,178
55,945
(973,928)
4,118,195
(324,417)
3,793,778

12,354,260
155,161
2,814,422
1,492,972
61,236
16,878,051
5,537,011
81,048
(1,049,475)
4,568,584
(361,218)
4,207,366

4,247,718

3,680,464

3,793,778

4,207,366

61,881
4,309,599

344,841
4,025,305

14.25

12.35

12.73

14.12

298,000

298,000

298,000

298,000

งบการเงินรวม
รายได้
รายได้
รายได้เงินปั นผล
รายได้อ�น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอ��น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรั บปี

30
31
11
12
32
34

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที�เป็ นของผ��้ �อหุ ้นของบริ ษทั �
ส่ วนที�เป็ นของผ�ม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้นขั�นพ��น�าน
กําไรส่วนที�เป็ นของผ��้ �อหุ ้นของบริ ษทั � (บาท)
จํานวนหุ ้นสามั��ัวเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนัก (พันหุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�
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35

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กําไรสํ าหรั บปี

2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

4,309,599

4,025,305

3,793,778

4,207,366

2,591,695
118,642

(392,581)
17,704

118,642

17,704

275,100
2,985,437

16,134
(358,743)

118,642

17,704

90,402

(26,425)

44,395

(37,218)

(140)
90,262
3,075,699

(3,777)
(30,202)
(388,945)

44,395
163,037

(37,218)
(19,514)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี

7,385,298

3,636,360

3,956,815

4,187,852

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั �

7,031,194

3,303,966

3,956,815

4,187,852

354,104
7,385,298

332,394
3,636,360

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอ��น
¦µ¥µ¦¸É³¼´¹Än ª °ÎµÅ¦®¦º ° µ»Ä£µ¥®¨´
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรจากการป้องกันความเสี� ยงในกระแสเงินสด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม - ผลต่างของ
อัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที�จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
¦µ¥µ¦¸É³Å¤n ¼ ´¹Än ª °ÎµÅ¦®¦º ° µ»Ä£µ¥®¨´
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นของบริ ษทั ร่ วม - ผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอ��นสํ าหรั บปี

ส่ วนที�เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสด

บริ ษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผล
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที�จะได้รับ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที��ือไว้เพือ� ขาย
ค่าเผือ� การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที��ือไว้เพือ� ขาย (กลับรายการ)
ค่าเผือ� การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
ขาดทุนสุทธิ จากการจําหน่ าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตัดจําหน่ ายรายได้รอการรับรู ้จากเงินอุดหนุนที�เกี�ยวข้องกับสิ นทรัพย์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสํารองอื�น
ขาดทุน(กําไร)สุ ทธิจากตราสารอนุพนั ธ์ที�วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
รายได้ทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี�สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง(เพิม� ขึ�น)
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อ�นื
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื� อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิม� ขึ�น(ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองค่าฟื� นฟูสภาพเหมือง
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี�ย
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

4,220,836

4,780,950

4,118,195

4,568,584

(1,228,773)
3,893,107
24,764
40,715
7,326
(8,342)
(3,950)

(585,963)
3,934,817
49,218
28,928
23,587
5,970
(87,201)

(2,667,480)
1,500,740
3,237
29,730
53,702

(2,794,028)
1,548,414
6,114
(5,212)
(16,975)

168,096
(8,608)
202,028

191,538
(8,608)
205,780

49,363
106,773

49,062
76,562

4,872
(592)
(76,773)
1,108,056

(3,193)
2,580
(76,370)
1,281,749

243
(889)
(55,945)
884,938

210
3,374
(81,048)
985,939

8,342,762

9,743,782

4,022,607

4,340,996

(322,890)
(1,107,713)
52,244
(74,274)

573,502
1,205,681
(280,800)
100,001

(3,652)
(646,350)
3,203
2,929

452,681
950,123
573
67,392

1,249,370
401,126
(9,334)
(114,935)
(18,467)
8,397,889
76,717
(727,652)
(799,404)
6,947,550

(74,652)
114,155
(6,915)
(590,705)
(8,446)
10,775,603
76,812
(910,910)
(1,009,837)
8,931,668

719,786
76,052
(79,526)
(10,962)
4,084,087
55,439
(599,150)
(400,670)
3,139,706

(1,149,096)
315
(422,722)
(5,600)
4,234,662
90,185
(666,936)
(368,921)
3,288,990

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันลดลง(เพิม� ขึ�น)สุ ทธิ
เงินฝากที�มี�าระคํ�าประกันลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที��ือไว้เพือ� ขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกร�์
ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกร�์
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ� ให้ได้มาซึ�งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม� ขึ�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นลดลง(เพิม� ขึ�น)
เงินปันผลรับ
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากส�าบันการเงินที�เกี�ยวข้องกันเพิม� ขึ�น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากส�าบันการเงินอื�นลดลงสุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากส�าบันการเงินอื�นเพิม� ขึ�น
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากส�าบันการเงินอื�น
จ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า
จ่ายชําระหนี�สินสําหรับการได้มาซึ� งประทานบัตรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
จ่ายชําระคืนหุ ้นกู้
เงินปันผลจ่าย
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายชําระต้นทุนทางการเงินอื�น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
�ลต่ างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�ม��น� (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ�ม��น� สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยน
ที�มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

5,979
48,653
19,382
(1,285,108)
(27,910)
(8,456)
690,811
(556,649)

284
34,995
39,592
(744,546)
(3,382)
(28,200)
51,451
666,988
17,182

(115,000)
4,877
(552,482)
(30,052)
(3,217)
2,667,480
1,971,606

525,000
(192,917)
(348,296)
24,294
2,794,028
2,802,109

(120,000)
(679,030)
280,834
(399,168)
(535,374)
(148,834)
(2,870,575)
(213,414)
(9,000)
(4,694,561)
290,017
1,986,357
7,675,790

20,000
(438,171)
3,171,950
(3,561,374)
(492,248)
(6,049)
(3,000,000)
(1,453,157)
(221,091)
(25,976)
(6,006,116)
(83,363)
2,859,371
4,820,998

(109,664)
(146,835)
(2,681,991)
(212,877)
(9,000)
(3,160,367)
1,950,945
2,929,775

3,000,000
(3,000,000)
(128,590)
(6,049)
(3,000,000)
(1,191,998)
(254,036)
(25,976)
(4,606,649)
1,484,450
1,449,904

53
9,662,200

(4,579)
7,675,790

53
4,880,773

(4,579)
2,929,775
#REF!

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสด

บริ ษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเ�ยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่เกี�ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี�จากการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี�สินระยะยาวสําหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพือ� การลงทุนเป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ� การลงทุน
โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ที�ถือไว้เพือ� ขาย
โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนสิ นทรัพย์สิทธิการใช้เป็ นสิ นทรัพย์ที�ถือไว้เพือ� ขาย
โอนสิ นทรัพย์สิทธิการใช้เป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนสิ นทรัพย์ที�ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานเป็ นสิ นทรัพย์ที�ถือไว้เพือ� ขาย
โอนสิ นทรัพย์ที�ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานเป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิม� ขึ�นจากประมาณการค่าฟื� นฟูสภาพเหมือง
และต้นทุนในการรื� อถอน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เพิม� ขึ�นจากประมาณการต้นทุนในการรื� อถอน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม� ขึ�นจากหนี�สินระยะยาวสําหรับ
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต
รายการที�ไม่เกี�ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การได้มาซึ� งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
สิ นทรัพย์และหนี� สินเพิม� ขึ�น(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และ
การเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า
- สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุน
- หนี�สินตามสัญญาเช่า
- สํารองต้นทุนในการรื� อถอน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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2563

234,556
173,747
5,486
18,463
25,008
1,489

284,433
25,885
37,930
3,745
21,277
4,204
17,198

49,864
35,310
96,235
-

27,188
25,885
10,768

6,221
2,593

58,421
2,563

5,357
-

74,405
-

243

-

243

-

251,882

139,548

86,149

29,992

23,249
25,121
(2,278)

(51,243)
(48,956)
(6,683)

(4,917)
465
(4,194)
(363)

39,831
(24,843)
22,131
(3,757)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ � วันที� 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 36)
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง
จากการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ � วันที� 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 36)
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง
จากการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2563
26,412,551
26,412,551

2,980,000

26,412,551

300,000

300,000
-

300,000

13,090,053

11,431,755
4,247,718
92,571
4,340,289
(2,681,991)

11,431,755

(5,063,871)

(7,636,134)
2,572,263
2,572,263
-

(7,636,134)

(5,370)

(124,012)
118,642
118,642
-

(124,012)

(5,069,241)

(7,760,146)
2,690,905
2,690,905
-

(7,760,146)

37,713,363

33,364,160
4,247,718
2,783,476
7,031,194
(2,681,991)

33,364,160

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน สํารองรายการ รวมองค�ประกอบอื�น
ที�เป็ นเงินตรา
รวมส่วนของ
ป้ องกันความเสี�ยง
ของส่ วน
ต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ในกระแสเงินสด
ของผูถ้ ือหุน้
31,252,192
(7,272,134)
(141,716)
(7,413,850)
3,680,464
(364,000)
17,704
(346,296)
(376,498)
(364,000)
17,704
(346,296)
3,303,966
(1,191,998)

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
องค�ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ยังไม่ได้จดั สรร
8,973,491
3,680,464
(30,202)
3,650,262
(1,191,998)

กําไรสะสม
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว มูลค่าหุ น้
สํารองตามกฎหมาย
26,412,551
300,000
-

2,980,000
-

2,980,000

ทุนออกจําหน่าย
และชําระแล้ว
2,980,000
-

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแ�ดงการเปลี�ยนแปลง�่ วน�อง�ู้ถือหุ้น
�ําหรับปี �ิ�น�ุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(189,004)
1,513,423

1,348,323
61,881
292,223
354,104
-

(261,159)
1,348,323

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสียที�
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
1,277,088
344,841
(12,447)
332,394
-

(189,004)
39,226,786

34,712,483
4,309,599
3,075,699
7,385,298
(2,681,991)

(261,159)
34,712,483

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
32,529,280
4,025,305
(388,945)
3,636,360
(1,191,998)

(หน่วย: พันบาท)

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

ยอดคงเหลือ � วันที� 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 36)
ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ � วันที� 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 36)
ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

ทุนออกจําหน่าย
และชําระแล้ว
2,980,000
2,980,000

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแ�ดงการเปลีย� นแปลง�่ วน�อง�ู้ถือหุ้น (ต่ อ)
�ําหรับปี �ิ�น�ุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

26,412,551
26,412,551

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
26,412,551
26,412,551
300,000
300,000

10,454,569
3,793,778
44,395
3,838,173
(2,681,991)
11,610,751

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
300,000
7,476,419
4,207,366
(37,218)
4,170,148
(1,191,998)
300,000
10,454,569

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(124,012)
118,642
118,642
(5,370)

องค�ประกอบอื�น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สํารองรายการ
ป้องกันความเสี� ยง
ในกระแสเงินสด
(141,716)
17,704
17,704
(124,012)

40,023,108
3,793,778
163,037
3,956,815
(2,681,991)
41,297,932

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
37,027,254
4,207,366
(19,514)
4,187,852
(1,191,998)
40,023,108

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ตังขึนเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย
และได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดเมื อวันที
5 พฤศจิกายน 2536 บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนิ นธุ รกิจหลักในการผลิ ตปู นซี เมนต์
และมี ที อ ยู่ที จ ดทะเบี ย นตัง อยู่เลขที 199 ชัน 3, 10, 12 อาคารคอลัม น์ ท าวเวอร์ ถนนรั ช ดาภิ เษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร และมี โรงงานที 1 และโรงงานที 3 ตังอยู่เลขที 99 หมู่ที 9 และ
โรงงานที 2 ตังอยู่เลขที 219 โรงงานมอร์ ตาร์ ตังอยู่เลขที 41/2 และโรงเตรี ยมเชื อเพลิ งผสม (AFR Platform)
ตังอยูเ่ ลขที 301 หมู่ที 5 ถนนมิตรภาพ กม. 129 - 133 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เมื อวันที 15 เมษายน 2563 บริ ษ ทั ฯได้ประกาศปิ ดสายการผลิ ตโรงงานที 1 โดยมี ผลตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม
2563
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนั ยังคงมีการแพร่ ระบาด ทําให้เกิด
การชะลอตัว ในช่ ว งที เศรษฐกิ จ กํา ลัง ฟื นตัว และมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่
สถานการณ์ ดงั กล่าวอาจนํามาซึ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุ รกิ จ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี ยวกับ มู ลค่าของสิ นทรัพ ย์ ประมาณการหนี สินและหนี สิ นที อาจเกิ ดขึนอย่างต่อเนื อง ทังนี ฝ่ายบริ หาร
ได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
1
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี จัด ทํา ขึ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ปู นซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
(ซึงต่อไปเรี ยกว่า "บริ ษทั ฯ") และบริ ษทั ย่อย (ซึ งต่อไปเรี ยกว่า "บริ ษทั ย่อย") (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
ดังต่อไปนี
ชือบริ ษทั

จัดตังขึนใน
ประเทศ

ทุนจดทะเบียน
2564
2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ น้
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั นครหลวงคอนกรี ต จํากัด

ไทย

2,500

2,500

100.00

บริ ษทั สยามซิต ีพาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั คอนวูด จํากัด
บริ ษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จํากัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2,000
300
500
400

2,000
300
500
400

100.00
100.00
100.00
100.00

บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล จํากัด

ไทย

700

700

100.00

บริ ษทั ปูนซี เมนต์ ตราลูกโลก จํากัด
บริ ษทั สยาม ซิต ี ซีเมนต์ เทรดดิง จํากัด

ไทย
ไทย

701
10

701
10

100.00
100.00

บริ ษทั สยามซิต ีซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จํากัด
บริ ษทั สยามซิต ีซีเมนต์ (ลังกา) จํากัด

บังกลาเทศ
ศรี ลงั กา

บริ ษทั สยามซิต ีซีเมนต์ (เวียดนาม) จํากัด

เวียดนาม

ถือหุ น้ โดยบริ ษทั สยามซิต ีซีเมนต์ (ลังกา) จํากัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา
ศรี ลงั กา
(ไพรเวท) จํากัด
ศรี ลงั กา
บริ ษทั มหาเวลี มารี น ซีเมนต์
(ไพรเวท) จํากัด
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั คอนวูด จํากัด
บริ ษทั พีที คอนวูด อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

2,800 ล้านตากา 2,800 ล้านตากา
1,663 ล้าน
1,663 ล้าน
รู ปีศรี ลงั กา
รู ปีศรี ลงั กา
3,030.4 พันล้าน 3,030.4 พันล้าน
ดองเวียดนาม
ดองเวียดนาม

100.00
98.95
65.00

1,460 ล้าน
รู ปีศรี ลงั กา
48 ล้าน
รู ปีศรี ลงั กา

1,460 ล้าน
รู ปีศรี ลงั กา
48 ล้าน
รู ปีศรี ลงั กา

100.00

78.3 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ

78.3 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ

100.00

90.00

ลักษณะธุ รกิจ

100.00 คอนกรี ตผสมเสร็ จและ
หิ นทราย
100.00 ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง
100.00 วัสดุก่อสร้าง
100.00 ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบา
100.00 กําจัดกากอุตสาหกรรมและ
จําหน่ายเชือเพลิงและวัสดุ
ทดแทนและบริ การทําความ
สะอาดสําหรับอุตสาหกรรม
100.00 ให้บริ การทางด้านเทคนิค
การจัดการและพัฒนา
ระบบข้อมูล
100.00 ผลิตปูนซีเมนต์
100.00 นําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์อืน
ทีเกียวข้อง
100.00 ผลิตปูนซีเมนต์
98.95 ผลิตปูนซีเมนต์
65.00 ผลิตปูนซีเมนต์

100.00 จัดการและกําจัดกากของเสี ย
90.00 จําหน่ายปูนซีเมนต์

100.00 วัสดุก่อสร้าง

2
24

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสังการกิจกรรมที
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้

ค)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั ฯสิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรัพย์และหนี สินตามงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยซึ งจัดตังในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงิ น
บาท โดยใช้อตั ราแลกเปลียนถัวเฉลียรายเดือน ผลต่างซึ งเกิดขึนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้
เป็ นรายการ “ผลต่ า งจากการแปลงค่ า งบการเงิ น ที เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ” ในงบแสดงการ
เปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จนกว่าจะมี ก ารจําหน่ ายหน่ วยงานต่างประเทศนัน ออกไป ยกเว้น
ผลต่างจากการแปลงค่าทีถูกปั นส่ วนให้ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
เมื อหน่ วยงานต่างประเทศถู กจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทังหมดหรื อเพี ย งบางส่ วนที ท าํ ให้สู ญ เสี ยการ
ควบคุ ม ความมี อิท ธิ พ ลอย่างมี นัยสําคัญ หรื อการควบคุ ม ร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี ย นที เกี ย วข้อ งกับ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศนั นต้ อ งถู ก จัด ประเภทเป็ นส่ วนหนึ งของ
กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายในงบกําไรขาดทุน หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
เพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมจะถูกปั นสัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายเงินลงทุนในการร่ วมค้าหรื อบริ ษทั ร่ วมเพียงบางส่ วนโดยที
กลุ่มบริ ษทั ยังคงมี การควบคุ มร่ วมหรื อมี อิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอด
สะสมบางส่ วนทีเกียวข้องเป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน

ฉ) ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั ทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นีแล้ว
ช)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม คื อ จํานวนกําไรหรื อขาดทุ นและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนทีไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนรวม
และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ซ)

กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชี สําหรับการรวมธุ รกิจโดยปฏิ บตั ิ ตามวิธีราคาซื อ ยกว้นกรณี ทีเป็ นการรวม
ธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามสัดส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มาจาก
ผูถ้ ูกซือ
ต้นทุนทีเกียวข้องกับการซื อของกลุ่มบริ ษทั ทีเกิดขึนซึ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิจ เช่น ค่าทีปรึ กษา
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข ึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี ย วกับ วิธี ป ฏิ บ ัติท างการบัญ ชี แ ละการให้ แนวปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี ก ับ ผู ใ้ ช้
มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ทังนี กลุ่มบริ ษทั ได้มีการถือปฏิบตั ิตามข้อยกเว้นชัว คราวเกียวกับข้อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเสี ยง
ในบางเรื องตามการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 9 เรื อง เครื องมื อทางการเงิ น และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7 เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน สําหรับการป้ องกัน
ความเสี ยงทีได้รับผลกระทบจากการปฏิ รูปอัตราดอกเบียอ้างอิง มาถือปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ต งั แต่
การจัดทํางบการเงิ นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ซึ งส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั สามารถใช้การบัญชี
ป้ องกันความเสี ยงสําหรับความสัมพันธ์เหล่านันต่อไปได้ในช่วงเวลาทีมีความไม่แน่นอนเกียวกับเวลาหรื อ
จํานวนของกระแสเงิ นสด ทีอา้ งอิ งกับอัตราดอกเบียอ้างอิงของรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงหรื อของ
เครื องมือป้ องกันความเสี ยง
การนําข้อยกเว้น ชัวคราวดัง กล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติไ ม่ มี ผ ลกระทบอย่างเป็ นสาระสํ าคัญ ต่องบการเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ ะมีผ ลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญ ชี ทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ งจะมีผลบังคับ
ใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข ึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี ย วกับ วิธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว คราวให้กบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื อ ว่าการปรั บ ปรุ งมาตรฐานนี จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่างเป็ นสาระสํ าคัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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นโยบายการบัญชี ทสี ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมือมี
การส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบ
หลังจากหักส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้าซึ งสามารถนําไปใช้
แลกของรางวัลได้ฟรี การให้คะแนนดังกล่าวถือเป็ นภาระทีตอ้ งปฏิบตั ิแยกต่างหากเนื องจากมีการให้สิทธิ ที
มีสาระสําคัญแก่ลูกค้า ส่ วนของราคาของรายการดังกล่าวได้ถูกปั นส่ วนให้กบั คะแนนทีให้กบั ลู กค้าตาม
ความสัมพันธ์กบั ราคาขายแบบเอกเทศและรับรู ้เป็ นรายได้รอการตัดบัญชี จนกระทัง คะแนนดังกล่าวได้ถูก
นํามาใช้ โดยรายได้จะถูกรับรู ้เมือลูกค้ามีการแลกของรางวัล
รายได้ ค่าบริการ
รายได้ค่าบริ การทําความสะอาดภาคอุตสาหกรรมและบริ การติดตังแผ่นผนังสําเร็ จรู ปรับรู ้ตลอดช่วงเวลาที
ให้บริ การโดยพิจารณาถึงขันความสําเร็ จของงาน ซึ งคํานวณโดยเปรี ยบเทียบต้นทุนทีเกิดขึนแล้วจนถึงวัน
สิ นงวดกับต้นทุนทังหมดทีคาดว่าจะใช้ในการปฏิบตั ิตามสัญญา
รายได้ค่าบริ การอืนรับรู ้ตามจํานวนเงินซึ งกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ออกใบแจ้งหนีเนื องจากจํานวนดังกล่าวสอดคล้อง
โดยตรงกับมูลค่าทีให้กบั ลูกค้า หรื อรับรู ้เมือกิจการให้บริ การเสร็ จสิ น
รายได้ทีรับรู ้ แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดเรี ยกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “รายได้คา้ งรับตามสัญญาที ยงั ไม่
เรี ยกเก็บ” โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของบัญชี ลูกหนี การค้าและลู กหนีอืนในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ งจะจัด
ประเภทเป็ นลู ก หนี การค้า เมื อ กิ จ การมี สิ ท ธิ ที จะได้รั บ ชําระโดยปราศจากเงื อนไข เช่ น เมื อ กิ จการได้
ให้บริ การเสร็ จสิ นและลูกค้ารับมอบงาน
จํานวนเงินทีกิจการได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจากลู กค้าแต่ยงั มีภาระทีตอ้ งโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า
แสดงไว้เป็ น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของบัญชีหนีสินหมุนเวียนอืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน ซึ งจะรับรู ้เป็ นรายได้เมือได้ปฏิบตั ิตามภาระทีระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ น
รายได้ ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบียทีแท้จริ ง โดยจะนํามูลค่าตามบัญชี ขนั ต้นของสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นมาคู ณ กับอัตราดอกเบียที แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที เกิ ดการด้อยค่าด้านเครดิ ตใน
ภายหลัง ทีจะนํามูลค่าตามบัญชี สุทธิ ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (สุ ทธิ จากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิ ตทีคาดว่า
จะเกิดขึน) มาคูณกับอัตราดอกเบียทีแท้จริ ง
5
27

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบียจากหนี สินทางการเงิ นที วดั มู ลค่าด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายคํานวณโดยใช้วิธีดอกเบียที
แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ เงินปั นผล
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมือกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึ ง เงินสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพ
คล่องสู ง ซึ งถึ งกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อนนับจากวันทีได้มา และไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิ ตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ย้ ในการผลิต
วัตถุดิบและวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลียหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
และจะถือเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
ค่าเผือผลขาดทุ นจากการลดลงของมู ล ค่าสิ น ค้าและสิ นค้าล้าสมัยจะตังขึน สําหรับ สิ นค้าที ล้าสมัยหรื อ
เสื อมสภาพ
4.4 สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ ือไว้ เพือขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ทียกเลิกซึ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์และหนีสิน) จัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขายเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากทีมูลค่าทีจะได้รับคืนส่ วนใหญ่
มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น นั ต่อไป และวัดมูลค่าด้วยจํานวนที ต าํ กว่าระหว่างมูลค่า
ตามบัญชี กบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับกลุ่มสิ นทรัพย์ทียกเลิ ก
นําไปปั นส่ วนให้กบั ค่าความนิ ยมเป็ นลําดับแรก (ถ้ามี) แล้วจึงปั นส่ วนให้กบั ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์
และหนี สินตามสัดส่ วน ยกเว้นไม่ปันส่ วนรายการขาดทุนให้กบั สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์ทางการเงินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้
เพื อขายหรื อถื อไว้เพื อจ่ายให้ แก่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของในครั งแรกและผลกําไรและขาดทุ นจากการวัดมู ลค่าใน
ภายหลังรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขายจะหยุดบันทึ ก
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย การร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม
ก) เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพ ย์ เพือการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในราคาทุนซึ งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลังจากนัน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่า เสื อ มราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื อ การลงทุ น คํานวณจากราคาทุ น โดยวิธี เส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 35 ปี
ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ใน
งบกําไรขาดทุนในปี ทีตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) แหล่งแร่ และต้นทุนในการฟื นฟูสภาพเหมือง
แสดงมู ลค่าตามราคาทุ นหลังหักค่าเสื อมราคาสะสมซึ งคํานวณโดยวิธีจาํ นวนผลผลิ ตตลอดระยะเวลาที
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสิ นทรัพย์น นั และค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่ า เสื อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค ํา นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณดังนี
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์
1 - 40 ปี
1 - 35 ปี
2 - 31 ปี
1 - 30 ปี

ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง
เมือมีการเปลี ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริ มทรัพย์ทีมีไว้ใช้การดําเนิ นงานและ/หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที
ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน อสังหาริ มทรัพย์น นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุ นทีเกิดขึนภายหลังซึ งได้แก่ตน้ ทุ นในการเปลี ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่า
ตามบัญ ชี ข องรายการที ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ถ้ามี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จะได้รับ
ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากรายการนั น และสามารถวัด มู ล ค่ า ต้น ทุ น ของรายการนั น ได้
อย่างน่าเชื อถือ ชินส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถู กตัดออกจากบัญชี ดว้ ยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึนในการ
ซ่อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเมือเกิดขึน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมือจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเมือกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น นั ออกจากบัญชี
4.8 สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ ม ต้นของสั ญญาเช่ า กลุ่ มบริ ษทั จะประเมิ นว่าสั ญญาเป็ นสัญ ญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสั ญญาเช่ า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานันมีการให้สิทธิ ในการควบคุม
การใช้สินทรัพย์ทีระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็ นการแลกเปลียนกับสิ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชี เดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่ าระยะสันและสัญญาเช่าที สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล (วันที สินทรัพย์อา้ งอิ ง
พร้ อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มู ลค่าด้วยราคาทุ นหักค่าเสื อมราคาสะสม ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมู ลค่าของหนี สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุ นของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จํานวนเงินของหนี สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ มแรกทีเกิดขึน จํานวนเงินทีจ่าย
ชําระตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลหรื อก่อนวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล ประมาณการต้นทุนในการ
รื อถอนและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อสถานทีต งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
และหักด้วยสิ งจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับ
8
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ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่า ดังนี
ทีดิน
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

1 - 99
1-7
1 - 27
2 - 31
1-6

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมือสิ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วได้ร วมถึ ง การใช้ สิ ท ธิ เลื อ กซื อ ค่ า เสื อ มราคาจะคํา นวณจากอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
หนีสินตามสั ญญาเช่ า
หนีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินทีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จํานวนเงิ นทีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีหักด้วยสิ งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที
ขึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา จํานวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ
ของสิ ทธิ เลือกซื อซึ งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น นั และการจ่ายค่าปรับเพือ
การยกเลิ กสั ญ ญาเช่ า หากข้อกําหนดของสัญ ญาเช่ าแสดงให้เห็ นว่ากลุ่ มบริ ษ ทั จะใช้สิ ท ธิ ในการยกเลิ ก
สัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่าเช่ าผันแปรที ไม่ข ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเหตุการณ์
หรื อเงือนไขซึ งเกียวข้องกับการจ่ายชําระนันได้เกิดขึน
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินทีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญา
เช่าหรื ออัตราดอกเบียการกูย้ ืมส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของ
หนี สินตามสัญญาเช่ าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนี สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนี สิน
ตามสั ญ ญาเช่ า นอกจากนี มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหนี สิ นตามสั ญ ญาเช่ า จะถู ก วัด มู ล ค่ า ใหม่ เมื อ มี ก าร
เปลี ยนแปลงอายุสั ญญาเช่ า การเปลี ยนแปลงการจ่ายชําระตามสั ญ ญาเช่ า หรื อการเปลี ยนแปลงในการ
ประเมินสิ ทธิ เลือกซือสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สั ญญาเช่ าระยะสั นและสั ญญาเช่ าซึงสิ นทรั พย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตํา
สั ญ ญาเช่ าที มี อายุสั ญ ญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับ ตังแต่วนั ที สั ญ ญาเช่ าเริ ม มี ผล หรื อสัญ ญาเช่ าซึ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าเงินทุ น ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุ นเป็ นลู กหนี ดว้ ย
จํานวนทีเท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินทีจะ
ได้รับ ตามสั ญ ญาเช่ าและมู ล ค่าคงเหลื อของสิ น ทรั พ ย์อ้างอิ งที ไม่ได้รับ การประกัน หลังจากนันจะรั บ รู ้
รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรู ปแบบทีสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงทีของเงินลงทุน
สุ ทธิ ตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่ าที ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ น
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจํานวนเงินทีได้รับตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเป็ นรายได้ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ มแรกทีเกิดขึนจากการได้มาซึ ง
สัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
4.9 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุ นการกูย้ ืมของเงินกูท้ ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิ ตสิ นทรัพย์ทีตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น นั จะอยู่
ในสภาพพร้ อมทีจะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอืนถื อเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบียและต้นทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้ มื นัน
4.10 สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีได้มาจากการรวมธุ รกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์น ัน ณ วันที ซื อธุ รกิ จ ส่ วนสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนที ได้มาจากการอื น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กต้นทุ น
เริ มแรกของสิ นทรัพ ย์น ันตามราคาทุ น และภายหลังการรั บรู ้ รายการเริ มแรก สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมือมีขอ้ บ่งชี ว่า
สิ นทรัพย์น ันเกิ ดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี
ค่าสัมปทานเหมืองแร่ และค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
รายชือลูกค้า
สิ ทธิ ในการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
32

อายุการให้ประโยชน์
ตามอายุสัญญา
2 - 10 ปี
5 - 10 ปี
15 ปี
48 ปี
3 - 50 ปี
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ค่าตัดจําหน่ ายของค่าสัมปทานเหมื องแร่ และใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานของธุ รกิจหิ นทราย และ
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิ ในการใช้เหมืองแร่ ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ งคํานวณโดยวิธีผลผลิตตลอด
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสิ นทรัพย์น นั
บริ ษ ทั ฯไม่มี ก ารตัดจําหน่ ายสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนที มี อายุก ารให้ ป ระโยชน์ ไม่ท ราบแน่ น อน ซึ งได้แก่
ตราผลิ ตภัณฑ์ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุ กปี ทังในระดับของแต่ละสิ นทรัพย์น นั และในระดับ
ของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด บริ ษทั ฯจะทบทวนทุกปี ว่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวยังคงมีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ไม่มีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่างพัฒนา
4.11 ค่ าความนิยม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนทีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มาสู งกว่าต้นทุนการ
รวมธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนทีสูงกว่านีเป็ นกําไรในงบกําไรขาดทุนรวมทันที
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุ นหักค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่า
ของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมือใดก็ตามทีมีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่าเกิดขึน
เพือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนค่าความนิ ยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการ
ให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ดเงิ นสด) ที คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิ จการ และกลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื น
ของหน่ วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงิ นสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ด
เงิ นสด) หากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงิ นสดตํากว่ามูลค่าตามบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรั บรู ้ ขาดทุ นจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุ นรวม และกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกลับบัญ ชี
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต
4.12 เงินอุดหนุนทีเ กีย วข้ องกับสิ นทรัพ ย์
เงิ นอุดหนุ นจะถู กรับรู ้ เมือกลุ่มบริ ษทั มีความเชื อมัน อย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริ ษทั จะได้รับเงินอุดหนุ น
นันและกลุ่มบริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขของเงินอุดหนุ นได้ กลุ่มบริ ษทั แสดงเงินอุดหนุ นทีเกียวข้อง
กับสิ นทรัพย์เป็ นรายได้รอการรับรู ้ และจะรับรู ้เงินอุดหนุ นในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่าเสื อมราคาทีลดลง

11
33

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อถู ก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงการร่ วมค้า บริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการทีมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.14 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุ ลเงิ นบาท ซึ งเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนัน
รายการที เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้ อ ัต ราแลกเปลี ย น ณ วัน ที เกิ ด รายการ
สิ น ทรั พ ย์และหนี สิ น ที เป็ นตัวเงิ น ซึ งอยู่ในสกุ ล เงิ น ตราต่ างประเทศ รวมถึ งค่ าความนิ ย มและรายการ
ปรั บ ปรุ งมู ลค่ายุติธ รรมที เกิ ดจากการซื อหน่ วยงานในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนิ นงาน
4.15 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพ ย์ ทไี ม่ ใช่ สินทรัพ ย์ ทางการเงิน
ทุ กวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม บริ ษทั จะทําการประเมิ นการด้อยค่าของที ดิน อาคารและอุ ป กรณ์
สิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนหรื อสิ นทรัพย์ที
ไม่มี ตวั ตนอื นของกลุ่ มบริ ษ ทั หากมี ขอ้ บ่งชี ว่าสิ นทรั พ ย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่าและจะทําการประเมิ นการ
ด้อยค่าของค่าความนิ ย มและสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนที มี อายุก ารให้ ป ระโยชน์ ไม่ ท ราบแน่ น อนเป็ นรายปี
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์น ัน ทังนี มูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึ งมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึ งการประเมินความเสี ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั
ของเงิ นสดตามระยะเวลาและความเสี ยงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรั พย์ที ก าํ ลังพิ จารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายกลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสม
กับสิ นทรัพย์ ซึ งสะท้อนถึงจํานวนเงินทีกิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนใน
การจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนันผูซ้ ื อกับ ผูข้ ายมี ความรอบรู ้ และเต็ม ใจในการแลกเปลี ยนและสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
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กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิ ยม) มีขอ้ บ่งชี ทีแสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุ น
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีรับรู ้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมู ลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคื นของสิ นทรัพย์น ัน และจะกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าที รับรู ้ ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการ
เปลี ยนแปลงประมาณการที ใช้กาํ หนดมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าครังล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทีเพิมขึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ทีควรจะเป็ นหากกิ จการไม่เคยรับรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ใน
งวดก่อน ๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังงบกําไร
ขาดทุนทันที
4.16 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พ ซึ งประกอบด้วยเงิ นทีพนักงานจ่ายสะสมและ
เงินทีกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์
ของกลุ่มบริ ษทั เงินทีกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังเงินทุนเลียงชี พ (ทีไม่ได้เป็ นกองทุนแยกต่างหากจากสิ นทรัพย์ของ
กลุ่มบริ ษทั ) สําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินทีกลุ่มบริ ษทั
จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน
กลุ่มบริ ษทั มี ภาระสําหรั บเงิ นชดเชยที ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอืน ๆ ซึ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสําหรั บ พนักงาน นอกจากนัน กลุ่ ม บริ ษ ทั จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ
พนักงาน ได้แก่ เงินสงเคราะห์การลาออกจากงานและรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
กลุ่ ม บริ ษ ทั คํานวณหนี สิ นโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื น ของ
พนัก งานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ล ะหน่ วยที ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ยวชาญ
อิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อ ขาดทุ นจากการประมาณตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ าหรั บ โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อืนของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุน
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ต้นทุ นบริ การในอดี ตจะถู กรั บรู ้ ท งั จํานวนในงบกําไรขาดทุ นทันที ทีมี การแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมือกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน
หนี สินของโครงการผลประโยชน์พนักงานวัดค่าโดยวิธีคิดส่ วนลดมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตโดยใช้อตั ราส่ วนลดซึ งใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
4.17 สํ ารองค่ าฟื นฟูสภาพเหมืองและต้ นทุนในการรือถอน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สาํ รองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื อถอนเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันด้วยมูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการของต้นทุนการฟื นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื อถอนทีจะเกิดขึน ประมาณ
การของต้นทุนการฟื นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื อถอนดังกล่าวได้รวมเป็ นส่ วนหนึ งของราคาทุน
ของที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้และตัด จํา หน่ า ยโดยวิธี จาํ นวนผลผลิ ต ตลอด
ระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ และวิธีเส้ นตรงตามระยะที คาดว่าจะทําการรื อถอน
ตามลําดับ สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื อถอนทีรับรู ้ คิดมาจากประมาณการต้นทุ นการ
ฟื นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื อถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาฟื นฟูสภาพ
เหมืองและระยะในเวลาการรื อถอน อัตราเงินเฟ้ อในอนาคต และอัตราคิดลด เป็ นต้น
ประมาณการหนี สินระยะยาวพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลด
ก่อนคํานึ งถึ งภาษี เงิ นได้ ประมาณการหนี สิ นส่ วนที เพิม ขึน เนื องจากเวลาที ผ่านไปรั บ รู ้ เป็ นต้นทุ นทาง
การเงิน
4.18 ประมาณการหนีส ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี สินไว้ในบัญชี เมือภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้
เกิดขึนแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจไปเพือปลด
เปลืองภาระผูกพันนัน และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชือถือ
4.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงาน
จัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที กาํ หนดในกฎหมายภาษี อากร ในอัตรา
ภาษีร้อยละ 20 สําหรับกิจการทีไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน และได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้สําหรับบริ ษทั ย่อย
ในประเทศไทยทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศคํานวณภาษีเงิ นได้จากกําไรทางภาษีตามอัตราภาษีทีระบุในกฎหมายภาษีอากร
ของประเทศนัน ๆ
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี สิน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสินนัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว คราวทีตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว คราวทีใช้หกั ภาษีรวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียงั
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นจํา นวนเท่ า ที มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้า งแน่ ที ก ลุ่ ม บริ ษ ั ท จะมี ก ํา ไรทางภาษี ใ นอนาคต
เพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว คราวทีใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้น นั
กลุ่มบริ ษ ทั จะทบทวนมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุ กวันสิ นรอบระยะเวลา
รายงาน และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวข้องกับ
รายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.20 เครื องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมือเริ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํา
รายการเฉพาะในกรณี ทีเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สําหรับลู กหนี การค้าที ไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงิ นทีมีนัยสําคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้ สินทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี เรื องการรับรู ้
รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพ ย์ท างการเงิ น ณ วันที รับรู ้ รายการเริ มแรก เป็ นสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นที วดั
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีวดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุ รกิจของกิ จการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินทีว ัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมู ลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ าย เมื อกลุ่มบริ ษทั ถื อครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นนันเพื อรั บกระแสเงิ นสดตามสัญญา และเงื อนไขตามสัญญาของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นก่อให้เกิ ด
กระแสเงินสดทีเป็ นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีระบุไว้เท่านัน
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สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วธิ ี ดอกเบียทีแท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า
ทังนี ผลกําไรและขาดทุ นที เกิ ดขึ นจากการตัดรายการ การเปลี ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่าวจะรับรู ้ในงบงกําไรขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินทีว ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน (ตราสารหนี)
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน เมือกลุ่มบริ ษทั
ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
เงื อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นก่อให้เกิดกระแสเงิ นสดทีเป็ นการรับชําระเพียงเงิ นต้นและ
ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีระบุไว้เท่านัน
ทังนี รายได้ดอกเบีย กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรื อการโอนกลับ
รายการผลขาดทุนนันจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและคํานวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสิ นทรัพย์ทางการเงินที
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ในขณะทีการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอืน ๆ จะรับรู ้ผา่ นกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน ผลสะสมของการเปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนจะโอน
เข้าไปยังงบกําไรขาดทุนเมือมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินนัน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินทีว ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลียนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่ายุติธรรมซึ งรวมถึงดอกเบียรับในงบกําไรขาดทุน
ทังนี สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุ พนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีถือไว้เพือ
ค้า เงินลงทุ นในตราสารทุนซึ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลื อกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีกระแสเงินสดทีไม่ได้รับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อืนในงบกําไรขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส ิ นทางการเงิน
ยกเว้นหนี สิ นตราสารอนุ พนั ธ์ กลุ่ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ รายการเมื อเริ ม แรกสําหรั บ หนี สิ นทางการเงิ นด้วยมู ลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุ นการทํารายการ และจัดประเภทหนี สินทางการเงินเป็ นหนี สินทางการเงิ นทีวดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบียทีแท้จริ ง ทังนี ผลกําไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัด
รายการหนี สินทางการเงิ นและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริ งจะรับรู ้ ในงบกําไรขาดทุน โดยการ
คํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึ งถึ งค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนทีถือเป็ นส่ วนหนึ งของอัตราดอกเบียที
แท้จริ งนันด้วย ทังนี ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุนทางการเงินใน
งบกําไรขาดทุน
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การรับรู้ และการตัดรายการของเครื องมือทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ห รื อตัด รายการสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ในวัน ที เข้า ทํา รายการ ซึ งเป็ นวัน ที ก ลุ่ ม บริ ษ ัท มี
ข้อผูกมัดทีจะซือหรื อขายสิ นทรัพย์น นั สําหรับการซื อหรื อการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินตามปกติ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือสิ ทธิ ทีจะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น นั ได้
สิ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ทีจะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี ยง
และผลตอบแทนเกือบทังหมดของสิ นทรัพย์น นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี สินทางการเงินก็ต่อเมือได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนีสินนันแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนัน หรื อมีการสิ นสุ ดลงของภาระผูกพันนัน ในกรณี ทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมี
อยู่ใ ห้ เป็ นหนี สิ น ใหม่ จ ากผู ใ้ ห้ กู้รายเดี ย วกัน ซึ งมี ข ้อ กําหนดที แ ตกต่ า งกัน อย่า งมาก หรื อ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อกําหนดของหนี สินทีมีอยู่อย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถื อว่าเป็ นการตัดรายการหนี สินเดิ มและรับรู ้ หนี สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในงบกําไรขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของตราสารหนีท งั หมดทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคํานวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดทีจะครบกําหนดชําระตามสัญญากับกระแสเงินสดทังหมดทีกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับชําระ และคิด
ลดด้วยอัตราดอกเบียทีแท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีได้มา
ในกรณี ทีความเสี ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญนับตังแต่การรับรู ้รายการเริ มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอาจจะเกิดขึน
ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะทีหากความเสี ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์เพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญนับตังแต่การ
รับรู ้รายการเริ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจํานวนเงินทีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึนตลอดอายุทีเหลืออยูข่ องเครื องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี ยงด้านเครดิ ตจะเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ เมือมีการค้างชําระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนันมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรื อมีการผิดสัญญา
เมือมีการค้างชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั อาจพิจารณา
ว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนันมีการเพิมขึนของความเสี ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สําคัญและมีการผิดสัญญา โดย
พิจารณาจากข้อมูลภายในหรื อข้อมูลภายนอกอืน เช่น อันดับความน่าเชือถือด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสาร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนี การค้า
ดังนัน ทุ ก วันสิ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่ ม บริ ษ ทั จึ งไม่มี ก ารติ ดตามการเปลี ยนแปลงของความเสี ย ง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผือ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของลูกหนีการค้า
การคํานวณผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึ นข้างต้นอ้างอิ งจากข้อมู ล ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกับลูกหนีน นั และสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ
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สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถู กตัดจําหน่ ายออกจากบัญชี เมือกิ จการคาดว่าจะไม่ได้รับคื นกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจํานวนเงินทีรับรู ้ และกิจการมี
ความตังใจทีจะชําระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจทีจะรับสิ นทรัพย์และชําระหนีสินพร้อมกัน
4.21 ตราสารอนุพ นั ธ์ และการบัญชี ป้องกันความเสี ยง
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลียนอัตรา
ดอกเบีย เพือป้ องกันความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนและอัตราดอกเบีย ตามลําดับ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ มูลค่าเริ มแรกของตราสารอนุ พนั ธ์ ดว้ ยมู ลค่ายุติธรรม ณ วันที ทาํ สัญญา และวัดมู ลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังซึ งรวมถึงดอกเบียรับใน
งบกําไรขาดทุน ยกเว้นในกรณี ทีมีการกําหนดให้ตราสารอนุ พนั ธ์น นั เป็ นเครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยง
ในกระแสเงิ นสดทีมีประสิ ทธิ ผล ทังนี กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุ พนั ธ์ เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเมื อมี
มูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็ นหนีสินทางการเงินเมือมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุ พนั ธ์ทีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกําหนดชําระภายใน
12 เดื อน ภายใต้สิ นทรั พ ย์ไ ม่หมุ น เวีย นหรื อหนี สิ น ไม่หมุ น เวียน และแสดงตราสารอนุ พ นั ธ์ อืน ภายใต้
สิ นทรัพย์หมุนเวียนหรื อหนีสินหมุนเวียน
การบัญชี ป้องกันความเสี ยง
เพือวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี ยง กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทของการป้ องกันความเสี ยง ดังนี
- การป้ องกันความเสี ยงในมูลค่ายุติธรรม ในกรณี ทีมีการป้ องกันความเสี ยงจากการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสินทีรับรู ้ในบัญชี หรื อสัญญาผูกมัดทียงั ไม่ได้รับรู ้
- การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด ในกรณี ทีมีการป้ องกันความเสี ยงจากการผันผวนของกระแส
เงินสด ซึ งเกิดจากความเสี ยงเฉพาะของสิ นทรัพย์หรื อหนีสินทีรับรู ้ในบัญชี หรื อรายการทีคาดการณ์ ไว้
ทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากทีจะเกิดขึน หรื อความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศในสัญญาผูกมัดทียงั ไม่ได้รับรู ้
- การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันทีเริ มกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี ยง กลุ่มบริ ษทั ต้องมีการกําหนดและจัดทําเอกสาร
อย่างเป็ นทางการเกียวกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี ยงซึ งจะใช้การบัญชีป้องกันความเสี ยง และ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริ หารความเสี ยงในการดําเนินการป้ องกันความเสี ยง
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รายละเอี ย ดของเอกสารดังกล่ า วตัง แต่วนั เริ ม ต้น การป้ อ งกัน ความเสี ย งและได้ป รั บ ปรุ ง อย่างต่ อเนื อ ง
กล่าวถึ งเครื องมื อที ใช้ป้ องกันความเสี ยง รายการที มีการป้ องกันความเสี ยง ลักษณะของความเสี ยงที จะ
ป้ องกัน และวิธีทีกลุ่มบริ ษทั ใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี ยง
ซึ งรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิ ทธิ ผล และวิธีกาํ หนดอัตราส่ วนการป้ องกันความเสี ยง
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี ยงจะเข้าเงือนการไขของการบัญชี ป้องกันความเสี ยง เมือเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของการประเมินประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันความเสี ยงทุกข้อต่อไปนี
-

มี ค วามสั ม พันธ์ เชิ งเศรษฐกิ จระหว่างรายการที มี ก ารป้ องกันความเสี ยง และเครื องมื อที ใช้ป้ องกัน
ความเสี ยง

- ผลกระทบของความเสี ยงด้านเครดิ ตไม่ได้เป็ นปั จจัยสําคัญในการเปลี ยนแปลงมูลค่าที เป็ นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนัน
- อัตราส่ วนการป้ องกันความเสี ยงของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี ยงดังกล่าวเท่ากับอัตราส่ วน
ของปริ มาณของรายการที มีการป้ องกันความเสี ยงซึ งกิจการทําการป้ องกันความเสี ยงจริ ง ต่อปริ มาณ
ของเครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยงซึ งกิจการได้ใช้ป้องกันความเสี ยงจริ ง
กลุ่มบริ ษทั บันทึกการป้ องกันความเสี ยงทีเข้าเงือนไขของการบัญชีป้องกันความเสี ยงทุกข้อ ดังนี
การป้ องกันความเสี ยงในมูลค่ ายุติธรรม
การเปลี ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของเครื องมือที ใช้ป้องกันความเสี ยงรับรู ้ ในงบกําไรขาดทุ น ส่ วนการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงสําหรับความเสี ยงทีป้องกัน จะรับรู ้เป็ น
ส่ วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงนัน พร้อมกับรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
สําหรับการป้ องกันความเสี ยงในมูลค่ายุติธรรมที เกียวข้องกับรายการที วดั มูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ าย
การปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของรายการนันจะถูกตัดจําหน่ายเข้างบกําไรขาดทุนตลอดระยะเวลาทีเหลืออยู่
ของการป้ อ งกัน ความเสี ย งด้วยวิธี ด อกเบี ย ที แท้จริ ง ทังนี การตัด จํา หน่ า ยนัน อาจเริ ม ต้น ทัน ที ที มี ก าร
ปรับปรุ งเกิดขึน หรื อก่อนทีจะยุติการปรับปรุ งการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการทีมีการป้ องกัน
ความเสี ยง หากมีการตัดรายการของรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงนัน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนของมูลค่า
ยุติธรรมทียงั ไม่ได้ตดั จําหน่ายเข้างบกําไรขาดทุนทันที
เมือมีการกําหนดสัญญาผูกมัดซึ งยังไม่ได้รับรู ้ให้เป็ นรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยง กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
ผลสะสมของการเปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสัญญาผูกมัดสําหรับความเสี ยงทีป้องกัน
เป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนีสิน พร้อมกับรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกียวข้องในงบกําไรขาดทุน
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การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลกําไรหรื อขาดทุนของเครื องมือที ใช้ป้องกันความเสี ยงส่ วนที มีประสิ ทธิ ผลเป็ นสํารอง
สํ า หรั บ การป้ อ งกัน ความเสี ย งในกระแสเงิ น สดผ่า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื น และรั บ รู ้ ส่ ว นที ไ ม่ มี
ประสิ ทธิ ผลเข้างบกําไรขาดทุนทันที ทังนี สํารองสําหรับการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดจะมีการ
ปรับปรุ งให้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ ของผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมของเครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยง หรื อค่า
สัมบูรณ์ของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยง แล้วแต่มูลค่าใด
จะตํากว่า
การรับรู ้รายการในภายหลังของสํารองสําหรับการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดทีสะสมอยูใ่ นกําไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นขึ นอยู่ก ับ ลักษณะของรายการที มี การป้ องกันความเสี ยงอ้างอิ ง กล่ าวคื อ ในกรณี ที
รายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงได้รับรู ้เป็ นรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอน
สํา รองที ส ะสมอยู่ในส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้ น ไปเป็ นส่ วนหนึ ง ของราคาทุ น เริ ม แรกหรื อมู ล ค่าตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์หรื อหนี สินทีมีการป้ องกันความเสี ยงนัน โดยไม่ถือว่าเป็ นการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการ
ใหม่และไม่ต้องรั บ รู ้ ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับ งวด สําหรับ การป้ องกันความเสี ยงในกระแส
เงินสดในกรณี อืน ๆ กิจการจะโอนสํารองทีสะสมอยูใ่ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนไปยังงบกําไรขาดทุนใน
รอบระยะเวลาเดี ยวกัน กับ ที ก ระแสเงิ นสดที มี ก ารป้ อ งกัน ความเสี ย งส่ งผลกระทบต่องบกําไรขาดทุ น
โดยถือว่าเป็ นการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการใหม่
เมือการบัญชี ป้องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดได้ยุติลง สํารองสําหรับการป้ องกันความเสี ยงในกระแส
เงิ นสดที สะสมไว้ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นยังคงต้องอยู่ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นต่อไป หากกิ จการคาดว่า
กระแสเงินสดในอนาคตทีมีการป้ องกันความเสี ยงนันจะยังคงเกิดขึนอยู่ มิฉะนัน สํารองดังกล่าวจะต้องถูก
โอนไปยังงบกําไรขาดทุนทันที โดยถือว่าเป็ นการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการใหม่ ทังนี หลังจากการยุติ
การบัญชี ป้องกันความเสี ยง กลุ่มบริ ษทั จะรับ รู ้ สํารองที ยงั คงเหลื ออยู่ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นโดยขึ นอยู่กบั
ลักษณะของรายการอ้างอิงทีกล่าวไปแล้วข้างต้น เมือกระแสเงินสดทีมีการป้ องกันความเสี ยงได้เกิดขึนจริ ง
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่ วยงานต่ างประเทศ
การป้ องกันความเสี ยงของเงิ น ลงทุ นสุ ท ธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ รวมถึ งการป้ องกันความเสี ยงของ
รายการทีเป็ นตัวเงินทีถือเป็ นส่ วนหนึ งของเงินลงทุนสุ ทธิ จะถื อปฏิบตั ิในลักษณะเดี ยวกันกับการป้ องกัน
ความเสี ยงในกระแสเงินสด โดยให้รับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากเครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยงส่ วนทีมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื น และรั บ รู ้ ผ ลกําไรหรื อ ขาดทุ น ส่ วนที ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลไว้ใ น
งบกําไรขาดทุ น ทังนี กลุ่ ม บริ ษ ัท จะโอนยอดสะสมของผลกําไรหรื อ ขาดทุ น ที เคยบัน ทึ ก ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ไปยังงบกําไรขาดทุนเมือมีการจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ
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4.22 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มู ลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นราคาที จะต้องจ่ายเพือโอน
หนี สินให้ผูอ้ ื นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที เกิ ดขึ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันทีวดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพ ย์และหนี สิ นซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที เกี ยวข้องกําหนดให้ ตอ้ งวัดมู ลค่าด้วยมู ล ค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สินทีมีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนีสินทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข ้อ มู ล อื น ที ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี สิ น ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชัน
ของมู ลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สินทีถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานที มีการวัดมู ลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จและการ
ประมาณการในเรื องทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสาํ คัญมีดงั นี
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของ
พนักงาน
หนี สิ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและโครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื นของพนักงานเป็ น
มูลค่าทีประเมินโดยผูเ้ ชี ยวชาญอิสระ ซึ งมูลค่าดังกล่าวต้องใช้การตังสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ
เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน
เป็ นต้น การประมาณการในเรื องนี ค่อนข้างมี ความไม่แน่ นอนอันเนื องมาจากลักษณะของโครงการที มี
ระยะเวลายาว
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ค่ าเผือการด้ อยค่ าของค่ าความนิยมและสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนทีม ีอายุการให้ ประโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอน
ในการประเมินค่าเผือการด้อยค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว มูลค่าที
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั อ้างอิงจากข้อมูลทีมี
อยู่เกี ยวกับ ธุ รกรรมการขายที มี ผลผู กพันซึ งได้เข้าทําในลักษณะของผูท้ ี ไม่มี ความเกี ยวข้องกันสําหรั บ
สิ นทรัพย์ทีคล้ายคลึงกันหรื ออ้างอิงจากราคาตลาดทีสามารถสังเกตได้หกั ด้วยต้นทุนส่ วนเพิมในการจําหน่าย
สิ นทรัพย์น นั ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจําลองการคิดลดกระแสเงินสด
ซึ งใช้ขอ้ มูลงบประมาณในอนาคต ทังนี ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดทีใช้
ในแบบจําลองดังกล่ าวตลอดจนกระแสเงิ น สดรั บ ในอนาคตที ค าดการณ์ และอัตราการเติ บ โดที ใช้เพื อ
คาดการณ์ สมมติฐานสําคัญทีใช้ในการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 17
สั ญญาเช่ า
การกําหนดอายุสัญญาเช่ าทีมีสิ ทธิ การเลื อกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัทใน
ฐานะผู้เช่ า
ในการกําหนดอายุสั ญ ญาเช่ า ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิ จในการประเมิ น ว่า กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วาม
แน่ น อนอย่างสมเหตุ ส มผลหรื อ ไม่ ที จะใช้สิ ท ธิ เลื อ กในการขยายอายุสั ญ ญาเช่ าหรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า
โดยคํานึ งถึ งข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที เกี ยวข้องทังหมดที ทาํ ให้เกิ ดสิ งจู งใจทางเศรษฐกิ จสําหรั บ
กลุ่มบริ ษทั ในการใช้หรื อไม่ใช้สิทธิ เลือกนัน
การกําหนดอัตราดอกเบีย การกู้ยืมส่ วนเพิม - กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า ดังนัน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการกําหนดอัตราดอกเบียการกูย้ ืมส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี สินตามสัญญาเช่า โดยอัตรา
ดอกเบียการกูย้ ืมส่ วนเพิมเป็ นอัตราดอกเบียทีกลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงินทีจาํ เป็ นเพือให้ได้มาซึ ง
สิ นทรั พย์ที มีมูล ค่าใกล้เคี ยงกับ สิ นทรัพ ย์สิท ธิ การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จที คล้ายคลึ ง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันทีคล้ายคลึง
ค่ าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค าดว่ าจะเกิดขึนของลูกหนีการค้ า
ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลู กหนี การค้า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้
ดุ ลยพิ นิจในการประมาณการผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึ นจากลู กหนี แต่ละราย โดยคํานึ งถึ ง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าทีมี
ความเสี ยงด้านเครดิ ตทีคล้ายคลึ งกัน เป็ นต้น ทังนี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ ในอดี ต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าทีเกิดขึนจริ ง
ในอนาคต
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รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดี ทีถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื อมัน ว่าประมาณการหนี สินทีกลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึ กไว้ในบัญชี
เพี ย งพอ ณ วัน สิ น รอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามผลที เกิ ด ขึ น จริ งอาจแตกต่ างไปจากที ไ ด้มี ก าร
ประมาณการไว้
การประมาณการในเรื องอืน ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนทีเกียวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เหล่านัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปรายการทีสาํ คัญได้ดงั นี

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบีย
รายได้อืน
ซือสิ นค้า
ซือสิ นทรัพย์
ซือสาธารณูปโภค
ค่าบริ การจ่าย
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้า
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อืน
ค่าบริ การจ่าย
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปันผล
ซือสิ นค้า
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้ดอกเบีย
ซือสิ นค้า
ค่าบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน
ดอกเบียจ่าย

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

4,425
1,977
39
235
1,170
265
1,052
428

4,876
2,127
61
195
137
371
1,077
406

ราคาตลาด
ตามอัตราทีประกาศจ่าย
อัตราดอกเบียในตลาด
ต้นทุนบวกส่วนเพิม
ราคาตลาด
ตามทีตกลงในสัญญา
ราคาตลาด
ตามทีตกลงในสัญญา

669
1
15

529
10
17

10
477
1
15

61
551
10
17

ราคาตลาด
ตามทีอตั ราทีประกาศจ่าย
ต้นทุนบวกส่วนเพิม
ตามทีตกลงในสัญญา

870

1,108

214
869

116
1,108

ตามอัตราทีประกาศจ่าย
ราคาตลาด

3
1
634
46
141
1

2
2
640
142
98
9

1
6
31
109
1

1
54
85
6

ราคาตลาด
อัตราดอกเบียในตลาด
ราคาตลาด
ตามทีตกลงในสัญญา
ตามทีตกลงในสัญญา
อัตราดอกเบียในตลาด

23
45

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี

เงินฝากและเงินลงทุนระยะสันกับสถาบันการเงิน
ทีเ กีย วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
สถาบันการเงินทีเกียวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมเงินฝากและเงินลงทุนระยะสันกับสถาบันการเงิน
ทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ ืน - กิจการทีเ กีย วข้ องกัน
(หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่กจิ การทีเ กีย วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั คอนวูด จํากัด
บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล จํากัด
บริ ษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จํากัด
บริ ษทั สยาม ซิต ี ซีเมนต์ เทรดดิง จํากัด
บริ ษทั ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จํากัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
1,270,779

1,438,315

657,507

965,895

1,270,779

1,438,315

657,507

965,895

131,264
131,264

33,774
33,774

1,113,652
2,449
1,116,101

1,198,954
3,751
1,202,705

-

-

1,610,000
105,000
600,000
500,000
2,815,000

1,520,000
345,000
605,000
180,000
50,000
2,700,000

การเปลี ยนแปลงของเงิ นให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
สรุ ปได้ดงั นี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
บวก: เพิมขึนระหว่างปี
หัก: รับชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2,700,000
1,025,000
(910,000)
2,815,000

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีเงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันจํานวน 2,815 ล้านบาท (2563:
2,700 ล้านบาท) ซึ งคิ ดดอกเบี ยในอัตราร้ อยละ 1.25 - 1.70 ต่อปี (2563: ร้ อยละ 1.37 - 1.49 ต่อปี ) และมี
กําหนดชําระคืนภายในหนึงปี นับจากวันทีให้กูย้ มื
24
46

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน - กิจการทีเกีย วข้ องกัน
ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนทีถึงกําหนดรับชําระ
ภายในหนึงปี - บริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
(มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

-

-

519

288

36,775
36,775

31,477
31,477

35,292
35,811

30,150
30,438

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน - กิจการทีเ กียวข้ องกัน
ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ จากส่ วนที
ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึงปี - บริ ษทั ย่อย
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

-

-

276
276

570
570

-

120,000

-

-

-

120,000

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินทีเ กีย วข้ องกัน
สถาบันการเงินทีเกียวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
ทีเกียวข้องกัน

การเปลี ยนแปลงของเงิ นกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2564 สรุ ปได้ดงั นี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
หัก: ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
120,000
(120,000)
-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินทีเกียวข้องกันจํานวน 120 ล้านบาท
ซึ งคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 1.49 ต่อปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินทีเกียวข้อง
กันที ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 3,684 ล้านบาท (2563: 3,564 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 3,519 ล้านบาท (2563:
3,519 ล้านบาท))
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เจ้ าหนีก ารค้ าและเจ้ าหนีอ ืน - กิจการทีเ กียวข้ องกัน
(หมายเหตุ 20)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
กรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
หนีส ินตามสัญญาเช่ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
(หมายเหตุ 15.2)
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
กรรมการร่ วมกัน)
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
รวมหนีสินตามสัญญาเช่า - กิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ
จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

218,690
26,436

94,021
34,148

822,886
218,690
26,436

349,250
94,021
34,140

89,399
334,525

56,275
184,444

7,456
1,075,468

7,219
484,630

6,397
(6,397)

14,682
(7,931)

6,397
(6,397)

14,682
(7,931)

-

6,751

-

6,751

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
177
153
2
179

3
156

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
177
153
2
179

3
156

โครงการร่ วมลงทุนระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ าง
เมือวันที 22 ตุลาคม 2558 ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างเพิมเติม โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 4 ปี (นับเฉพาะกรณี ระยะเวลาทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบ) หรื อ
7 ปี (กรณี รวม Silent period) เริ ม ตัง แต่ ว นั ที 1 มกราคม 2559 โดยรายละเอี ย ดเกี ย วกับ ข้อ กําหนดและ
เงือนไขของโครงการดังกล่าวเป็ นไปตามทีคณะกรรมการของบริ ษทั ฯกําหนด โครงการดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมือวันที
16 ธันวาคม 2558
26
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7.

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด/เงินฝากธนาคารทีม ีภาระคํา ประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสันในเงินฝากประจํา
รวม
หัก: เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ซึงส่วนหนึงเป็ นเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ระยะสันกับสถาบันการเงินทีเกียวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564
6,168,378
3,506,324
9,674,702
(12,502)
9,662,200

2563
3,617,715
4,074,885
7,692,600
(16,810)
7,675,790

2564
4,430,773
450,000
4,880,773
4,880,773

2563
1,902,775
1,027,000
2,929,775
2,929,775

1,270,779

1,438,315

657,507

965,895

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เงิ นฝากออมทรั พย์และเงิ นฝากประจํามี อตั ราดอกเบียระหว่างร้ อยละ 0.01 ถึ ง
7.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.01 ถึง 7.00 ต่อปี )
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินฝากธนาคารจํานวน 32 ล้านตากา หรื อประมาณ 12.5 ล้านบาท
(2563: 47 ล้านตากา หรื อประมาณ 16.8 ล้านบาท) ไปวางไว้กบั ธนาคารเพื อเป็ นประกันการออกหนังสื อ
คําประกันทีออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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8.

ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ ืน

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ปั จจุบนั ถึง 30 วัน
มากกว่า 90 วันขึนไป
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ปั จจุบนั ถึง 30 วัน
มากกว่า 30 วัน ถึง 60 วัน
มากกว่า 60 วัน ถึง 90 วัน
มากกว่า 90 วันขึนไป
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หัก: ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนีการค้า - สุทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ลูกหนีกรมสรรพากร
รายได้คา้ งรับตามสัญญาทียงั ไม่เรี ยกเก็บ
รวมลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หัก: ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนีอืน - สุทธิ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

128,284
128,284

29,788
43
29,831

881,300
61
881,361

1,011,755
43
1,011,798

3,983,021
111,413
51,756
352,846
4,499,036
(248,863)
4,250,173
4,378,457

3,772,913
115,204
51,381
366,991
4,306,489
(240,491)
4,065,998
4,095,829

1,573,468
7,524
5,887
46,026
1,632,905
(29,758)
1,603,147
2,484,508

1,474,875
1,476
51,325
1,527,676
(41,308)
1,486,368
2,498,166

2,980
75,429
231,210
105,783
412,422
(13,550)
398,872
401,852
4,780,309

3,943
78,957
479,580
190,153
748,690
(13,252)
735,438
739,381
4,835,210

234,740
6,400
6,400
(2,584)
3,816
238,556
2,723,064

190,907
33,125
33,125
(896)
32,229
223,136
2,721,302

การเปลี ยนแปลงบัญชี ของค่าเผือผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิดขึ นของลู กหนี การค้ามี รายละเอียด
ดังนี

ยอดคงเหลือต้นปี
สํารองผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
240,491
194,163
24,466
53,902
(16,094)
(7,574)
248,863
240,491

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
41,308
35,067
1,609
7,597
(13,159)
(1,356)
29,758
41,308
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9.

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2564
1,239,940
123,472
924,027
1,829,038
708,336
4,824,813

2563
1,043,345
122,452
733,334
1,657,698
160,271
3,717,100

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับ
2564
2563
(204,437)
(121,152)
(570)
(347)
(179,205)
(221,998)
(384,212)
(343,497)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2564
2563
1,035,503
922,193
123,472
122,452
923,457
732,987
1,649,833
1,435,700
708,336
160,271
4,440,601
3,373,603
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2564
334,033
33,810
65,457
1,079,965
582,974
2,096,239

2563
426,108
35,112
63,705
870,574
54,390
1,449,889

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับ
2564
2563
(66,309)
(36,579)
(66,309)
(36,579)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2564
2563
334,033
426,108
33,810
35,112
65,457
63,705
1,013,656
833,995
582,974
54,390
2,029,930
1,413,310

ในระหว่างปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั บันทึ กรายการปรับลดราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมู ลค่าสุ ทธิ ทีจะ
ได้รับเป็ นจํานวน 40.7 ล้านบาท (2563: 28.9 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุนขาย (งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ: บันทึ กรายการปรับลดราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมู ลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเป็ นจํานวน
29.7 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุ นขาย (2563: กลับรายการปรับลดมู ลค่าสิ นค้าคงเหลื อเป็ น
จํานวน 5.2 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือทีรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ))
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
บริ ษทั

บริษทั ย่ อยในประเทศ
บริ ษทั นครหลวง คอนกรี ต จํากัด
บริ ษทั สยามซิ ต ีพาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั คอนวูด จํากัด
บริ ษทั อินทรี ซุปเปอร์ บล๊อก จํากัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด
บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล จํากัด
บริ ษทั ปูนซี เมนต์ ตราลูกโลก จํากัด
บริ ษทั สยาม ซิ ต ี ซี เมนต์ เทรดดิง จํากัด
บริษทั ย่ อยในต่ างประเทศ
บริ ษทั สยามซิ ต ีซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จํากัด
บริ ษทั สยามซิ ต ีซีเมนต์ (ลังกา) จํากัด
บริ ษทั สยามซิ ต ีซีเมนต์ (เวียดนาม) จํากัด
รวม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

สัดส่วน
เงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ราคาทุน
2564
(พันบาท)

2563
(พันบาท)

เงินปั นผลทีบริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2564
2563
(พันบาท)
(พันบาท)

ถือหุ้นทางตรง
ถือหุ ้นทางตรง
ถือหุ้นทางตรง
ถือหุ้นทางตรง
ถือหุ้นทางตรง
ถือหุ้นทางตรง
ถือหุ ้นทางตรง
ถือหุ้นทางตรง

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2,500,000
2,000,000
300,000
499,999
400,000
700,000
63,802
10,000

2,500,000
2,000,000
300,000
499,999
400,000
700,000
63,802
10,000

300,000
586,000
70,000
227,000

375,000
377,000
140,000
181,999

ถือหุ้นทางตรง
ถือหุ ้นทางตรง
ถือหุ้นทางตรง

100.00
98.95
65.00

100.00
98.95
65.00

2,124,391
13,191,469
18,111,015
39,900,676

2,124,391
13,191,469
18,111,015
39,900,676

451,540
342,129
1,976,669

579,450
473,591
2,127,040

บริ ษทั สยามซิ ต ีซีเมนต์ (เวียดนาม) จํากัด
เมื อวันที 25 กรกฎาคม 2562 ทีประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั สยามซิ ต ีซีเมนต์ (เวียดนาม) จํากัด ได้มี
มติ อนุ ม ตั ิ การควบรวมกิ จการกับ บริ ษทั สยามซิ ต ี ซีเมนต์ เญิ นแจ็ก จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั
สยามซิ ต ีซีเมนต์ (เวียดนาม) จํากัด โดยบริ ษทั สยามซิ ต ีซีเมนต์ เญินแจ็ก จํากัด ได้แจ้งบันทึกการควบรวม
กิจการกับบริ ษทั สยามซิ ต ีซีเมนต์ (เวียดนาม) จํากัด ต่อกรมการวางแผนและการลงทุนของนครโฮจิมินห์
เมือวันที 30 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การควบรวมกิจการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ปูนซี เมนต์ ตราลูกโลก จํากัด
เมือวันที 30 พฤศจิกายน 2564 ทีประชุ มวิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ ตราลู ก โลก จํากัด ได้มี
มติอ นุ ม ตั ิใ ห้จ ดทะเบีย นเลิ ก กิจ การของบริ ษ ทั ย่อ ยดัง กล่า ว โดยบริ ษ ทั ย่อ ยดัง กล่า วได้จ ดทะเบีย น
เลิ กกิจการกับ กระทรวงพาณิ ช ย์เมือวันที 30 พฤศจิกายน 2564 ปั จจุบ นั บริ ษ ทั ย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่า ง
การชําระบัญชี
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

11. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงิ นลงทุ นในการร่ วมค้าซึ งเป็ นเงิ นลงทุ นในกิ จการที บริ ษทั ฯและบริ ษทั อืนควบคุ มร่ วมกัน มี รายละเอียด
ดังต่อไปนี
การร่ วมค้า

บริ ษทั ชิป มง อินทรี ซี เมนต์
คอร์ปอเรชัน

ลักษณะ
ของธุรกิจ

ผลิตปูนซี เมนต์

จัดตังขึน
ในประเทศ

กัมพูชา

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
(ร้อยละ)
40

2563
(ร้อยละ)
40

รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน

2564
(พันบาท)
2,097,543

2563
(พันบาท)
1,896,326

2564
(พันบาท)
2,145,611

2563
(พันบาท)
2,145,611

2,097,543

1,896,326

2,145,611

2,145,611

บริ ษ ทั ฯได้นําใบหุ ้นของการร่ วมค้าดังกล่าวไปคําประกันสั ญญาวงเงิ น กู้ยืม ของการร่ วมค้ากับสถาบัน
การเงินแห่ งหนึ ง และสัญญาวงเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวได้กาํ หนดเงือนไขบางประการทีบริ ษทั ฯต้องถื อปฏิ บตั ิ เช่น
การดํารงอัตราส่ วนการถือหุ ้นในการร่ วมค้าดังกล่าว เป็ นต้น ต่อมา เมือวันที 27 มกราคม 2564 การร่ วมค้า
ดังกล่าวได้มีการแก้ไขสัญญาวงเงินกูย้ ืมโดยปลดจํานําใบหุ ้นของบริ ษทั ฯทีนาํ ไปคําประกันสัญญาเงินกูย้ ืม
ดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯได้รับคืนใบหุ น้ จากธนาคารดังกล่าวเมือวันที 2 กุมภาพันธ์ 2564
11.2 ส่ วนแบ่ งกําไรและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้ ส่ วนแบ่งกําไรและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นจากการลงทุ นในการร่ วมค้าใน
งบการเงินรวมและรับรู ้เงินปั นผลจากการร่ วมค้าดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี

การร่ วมค้า
บริ ษทั ชิ ป มง อินทรี ซี เมนต์
คอร์ ปอเรชัน
รวม

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้าใน
ในการร่ วมค้าในระหว่างปี
ระหว่างปี
2564
2563
2564
2563
465,807
465,807

477,469
477,469

212,011
212,011

(3,486)
(3,486)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปั นผลทีบริ ษทั ฯรับระหว่างปี
2564
2563
476,601
476,601

551,026
551,026

31
53

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

11.3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่ วมค้ า
สรุ ปรายการฐานะการเงิน

บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีเงินกูย้ มื ระยะสัน
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
สินทรัพ ย์ สุทธิ
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสียของกิจการในการร่ วมค้ า

2564

(หน่วย: ล้านบาท)
2563

140
1,063
6,185
(193)
(34)
(237)
(654)
(15)
(909)
(102)
5,244

170
768
5,857
(31)
(206)
(661)
(36)
(1,023)
(97)
4,741

2,098

1,896

2564

(หน่วย: ล้านบาท)
2563

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชัน
รายได้
รายได้ดอกเบีย
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

4,336
8
(450)
(51)
5
1,164
1,164

4,595
9
(414)
(132)
(16)
1,194
1,194
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทร่ วม
บริ ษทั

ลักษณะ จัดตังขึน
ลักษณะ
ของธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ์

บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส
ถ่านหิ น
จํากัด (มหาชน)
ผลิตและ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
จําหน่าย
จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย
ของ “บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส เอทานอล
จํากัด (มหาชน)”)

สัดส่ วนเงินลงทุน

ไทย

2564
(ร้อยละ)
ถือหุ ้นทางตรง 44.99

ไทย

ถือหุ ้นทางตรง

4.72

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน

2563
(ร้อยละ)
44.99

2564
(พันบาท)
2,592,899

2563
(พันบาท)
1,975,966

2564
(พันบาท)
483,427

2563
(พันบาท)
483,427

4.72

96,095

101,323

94,469

94,469

2,688,994

2,077,289

577,896

577,896

รวม

12.2 ส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนจากการลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมในงบการเงินรวมและรับรู ้เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี

บริ ษทั
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี
จํากัด (มหาชน)
รวม

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2564
2563
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลทีบริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2564
2563

766,432

105,162

63,058

15,844

212,557

106,279

(3,466)
762,966

3,332
108,494

(109)
62,949

15,844

1,653
214,210

9,683
115,962

12.3 มูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมทีเป็ นบริษัทจดทะเบีย น
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ซึ งคํานวณจากราคาปิ ดของหุ ้น ที แสดงอยู่ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยมี
ดังต่อไปนี

บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
2564
2563
3,590
1,819
108
111
3,698

1,930
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12.4 ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทร่ วมทีม ีสาระสํ าคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
2564
2563
บริษัท ลานนารีซ อร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
สินทรัพ ย์ สุทธิ
หัก: ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
สินทรัพ ย์ สุทธิ - หลังจากหักส่ วนของผู้มสี ่ วนได้ เสียทีไ ม่ มอี าํ นาจควบคุมของบริษัทย่ อย
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสียของกิจการในบริษัทร่ วม

6,277
5,767
(3,268)
(1,200)
7,576
(1,811)
5,765

3,755
5,507
(2,155)
(1,087)
6,020
(1,627)
4,393

2,593

1,976

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: ล้านบาท)
2564
2563
บริษัท ลานนารีซ อร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

15,980
1,704
140
1,844

9,585
234
35
269

34
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

13. อสั งหาริมทรัพ ย์ เพือการลงทุน
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
สํานักงาน
และโรงงาน
รวม
ทีดิน

งบการเงินรวม

ทีดิน

รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

499,264
(3,540)
495,724

499,264
(3,540)
495,724

487,617
(3,540)
484,077

324,002
(117,975)
206,027

811,619
(117,975)
(3,540)
690,104

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผือการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

322,305
(3,513)
318,792

322,305
(3,513)
318,792

391,381
(3,513)
387,868

370,828
(118,779)
252,049

762,209
(118,779)
(3,513)
639,917

การกระทบยอดมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี
เพิมขึน
โอนเข้า
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง(เพิมขึน)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
318,792
315,441
3,212
173,747
(27)
3,351
495,724
318,792

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
639,917
647,277
60,925
(10,711)
(10,711)
(27)
3,351
690,104
639,917

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มู ล ค่ายุติธรรมของอสั งหาริ มทรั พ ย์เพื อการลงทุ น ซึ งประเมิ นโดย
ผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสําหรับ ที ดินและใช้เกณฑ์วิธีพิ จารณาจากรายได้ (Income
Approach) สําหรับอาคารสํานักงานและโรงงานให้เช่ามีมูลค่าเท่ากับ 1,722 ล้านบาท และ 1,303 ล้านบาท
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,257 ล้านบาท และ 1,702 ล้านบาท ตามลําดับ)
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14. ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน แหล่งแร่
และต้นทุนในการ
ฟื นฟูสภาพเหมือง
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื อเพิม
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ซื อเพิม
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผือการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2563
เพิมขึน(ลดลง)ระหว่างปี
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
เพิมขึน(ลดลง)ระหว่างปี
โอนเข้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้
สํานักงาน

(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง

เครื องจักร
และอุปกรณ์

3,995,239
71,607
(61)
111,545
(10,463)
4,167,867
6,158
(5,912)
(92,901)
89,914

17,986,803
9,260
(55,441)
33,253
(71,821)
17,902,054
42,866
(526,206)
116,836
793,843

48,886,014
7,720
(1,081,398)
664,427
(166,152)
48,310,611
83,172
(1,049,995)
517,570
1,322,946

2,718,028
21,135
(254,869)
20,679
(5,609)
2,499,364
34,030
(405,271)
59,366
50,410

2,278,722
255
(27,767)
(105,017)
(9,848)
2,136,345
3,459
(260,077)
3,163
39,844

725,850
622,427
(742,742)
(2,314)
603,221
1,071,767
(463)
(722,378)
40,456

76,590,656
732,404
(1,419,536)
(17,855)
(266,207)
75,619,462
1,241,452
(2,247,924)
(118,344)
2,337,413

4,165,126

18,329,393

49,184,304

2,237,899

1,922,734

992,603

76,832,059

571,613
48,147
(973)
618,787
82,066
(2,201)
32,739
731,391

9,514,603
650,475
(35,181)
1,839
(21,665)
10,110,071
613,168
(459,789)
40,558
369,371
10,673,379

29,959,908
1,838,957
(895,661)
102,746
(80,850)
30,925,100
1,847,818
(946,791)
(39,247)
799,018
32,585,898

2,127,297
148,332
(253,053)
1,786
(6,860)
2,017,502
131,468
(400,216)
12,734
39,784
1,801,272

1,577,301
168,770
(23,824)
(107,698)
(7,238)
1,607,311
126,624
(253,036)
28,272
1,509,171

-

43,750,722
2,854,681
(1,207,719)
(1,327)
(117,586)
45,278,771
2,801,144
(2,062,033)
14,045
1,269,184
47,301,111

198,880
31,083
(64)
229,899
72,235
1,884
50
304,068

54,448
(4,506)
49,942
(17,011)
52
32,983

122,760
(67,272)
(556)
54,932
(51,606)
335
3,661

9,005
(1,421)
(5,467)
2,117
(1,980)
137

80
(609)
5,467
4,938
(4,938)
-

463
463
(463)
-

385,636
(42,725)
(620)
342,291
(3,763)
1,884
437
340,849

3,319,181

7,742,041

17,330,579

479,745

524,096

602,758

29,998,400

3,129,667

7,623,031

16,594,745

436,490

415,563

992,603

29,190,099

ยานพาหนะ

รวม
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ทีดิน แหล่งแร่
และต้นทุนในการ
ฟื นฟูสภาพเหมือง
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื อเพิม
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2563
ซื อเพิม
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผือการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2563
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
เพิม ขึน(ลดลง)ระหว่างปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง

เครื องจักร
และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้
สํานักงาน

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง

ยานพาหนะ

รวม

1,172,415
91,774
20,593

7,872,775
7,286
(3,108)
(19,811)

28,009,250
2,730
(305,471)
317,679

1,680,086
10,616
(222,821)
(4,858)

1,658,465
155
(21,346)
(108,538)

157,844
154,853
(194,297)

40,550,835
267,414
(552,746)
10,768

1,284,782
241,372
(96,235)

7,857,142
22,433
(73,515)
60,655

28,024,188
9,537
(469,036)
169,379

1,463,023
9,114
(257,751)
36,503

1,528,736
114
(221,909)
-

118,400
297,945
(219,712)

40,276,271
580,515
(1,022,211)
(49,410)

1,429,919

7,866,715

27,734,068

1,250,889

1,306,941

196,633

39,785,165

82,073
12,790
-

5,346,215
212,265
(2,270)
-

19,268,115
871,726
(259,977)
107,697

1,399,116
59,484
(222,569)
-

1,230,433
114,044
(18,868)
(107,697)

-

27,325,952
1,270,309
(503,684)
-

94,863
28,086
-

5,556,210
214,562
(45,994)
10,636

19,987,561
864,755
(447,503)
(11,654)

1,236,031
52,400
(254,901)
12,533

1,217,912
76,865
(221,042)
-

-

28,092,577
1,236,668
(969,440)
11,515

122,949

5,735,414

20,393,159

1,046,063

1,073,735

-

28,371,320

36,256
(884)

187
(187)

31,095
(12,243)

438
-

-

-

67,976
(13,314)

35,372
72,235

-

18,852
(17,908)

438
(438)

-

-

54,662
53,889

107,607

-

944

-

-

-

108,551

1,154,547

2,300,932

8,017,775

226,554

310,824

118,400

12,129,032

1,199,363

2,131,301

7,339,965

204,826

233,206

196,633

11,305,294

ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อาคารและอุ ป กรณ์ จ าํ นวนหนึ ง ซึ งตัดค่ า เสื อ มราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงิ น 15,732 ล้านบาท และ 16,208 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10,560
ล้านบาท และ 10,908 ล้านบาท ตามลําดับ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

15.

สั ญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพือใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 99 ปี
ซึ งได้รวมถึงสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าแล้ว

15.1 สิ นทรัพ ย์ สิทธิการใช้
รายการเปลียนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิ การใช้สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ป
ได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึน
โอนออก
ปรับปรุ งจากการประเมินใหม่
และการเปลียนแปลง
สัญญาเช่า
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เพิมขึน
โอนออก
ปรับปรุ งจากการประเมินใหม่
และการเปลียนแปลง
สัญญาเช่า
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ทีดิน
939,695
21,822
(3,745)

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตัง และ
เครื องใช้
อาคารและ เครื องจักร
สิ งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ
334,333
156,673
255,124
511,248
63,233
14,450
45,988
-

รวม
2,197,073
145,493
(3,745)

(22,147)
(175,745)

(17,296)
(105,396)

25,961
(42,207)

(46,940)

(37,761)
(162,831)

(51,243)
(533,119)

(5,641)
754,239
33,657
-

(828)
274,046
90,404
-

(836)
154,041
44,558
(18,463)

208,184
-

228
356,872
85,856
-

(7,077)
1,747,382
254,475
(18,463)

5,959
(165,094)

4,762
(93,102)

2,084
(39,733)

(51,063)

10,444
(152,137)

23,249
(501,129)

27,824
656,585

3,517
279,627

2,423
144,910

157,121

17,300
318,335

51,064
1,556,578
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึน
ปรับปรุ งจากการประเมินใหม่และ
การเปลียนแปลงสัญญาเช่า
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เพิมขึน
ปรับปรุ งจากการประเมินใหม่และ
การเปลียนแปลงสัญญาเช่า
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตัง และ
เครื องใช้
อาคารและ เครื องจักร
สิ งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ
138,991
43,702
411
156,811
15,056
14,936

รวม
339,915
29,992

36,487
(39,176)
151,358
987

9,024
(19,730)
32,996
24,996

(236)
175
-

(5,680)
(59,047)
107,020
60,166

39,831
(118,189)
291,549
86,149

(2,376)
(29,807)
120,162

(15,168)
42,824

(175)
-

(2,541)
(54,559)
110,086

(4,917)
(99,709)
273,072

15.2 หนีส ิ นตามสั ญญาเช่ า

จํานวนเงินทีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบียรอการตัดจําหน่าย
รวม
ซึงส่วนหนึงเป็ นหนีสินตามสัญญาเช่ากับ
กิจการทีเกียวข้องกัน
ประกอบด้วย
หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
2564
2563
2,078,455
2,234,294
(539,821)
(570,877)
1,538,634
1,663,417

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
290,285
307,950
(18,488)
(16,073)
271,797
291,877

6,397

14,682

6,397

14,682

438,121
1,100,513
1,538,634

403,550
1,259,867
1,663,417

95,445
176,352
271,797

97,947
193,930
291,877
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การเปลียนแปลงของหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม ขึนระหว่างปี
ดอกเบียทีรับรู ้
ปรับปรุ งจากการประเมินใหม่และการ
เปลียนแปลงสัญญาเช่า
ชําระค่าเช่าระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
1,663,417
2,016,630
251,882
139,548
75,977
85,006

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
291,877
360,753
86,149
29,992
7,629
7,591

25,121
(535,374)
57,611
1,538,634

(4,194)
(109,664)
271,797

(48,956)
(492,248)
(36,563)
1,663,417

22,131
(128,590)
291,877

การวิเคราะห์ การครบกําหนดของจํานวนเงิ นที ตอ้ งจ่ายตามสั ญญาเช่ าเปิ ดเผยข้อมู ลอยู่ในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 41.2 ภายใต้หวั ข้อความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
15.3 ค่ าใช้ จ่ายเกีย วกับสั ญญาเช่ าทีร ับรู้ ในงบกําไรขาดทุน

ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าระยะสัน
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าซือสิ นทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าตํา
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร
ทีไม่อิงดัชนีหรื ออัตรา

งบการเงินรวม
2564
2563
501,129
533,119
75,977
85,006
9,974
41,446

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
99,709
118,189
7,629
7,591
7,696
7,458

21,537

25,785

1,521

1,681

274,064

309,010

11,591

13,346

กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาทีสาํ คัญซึ งมีการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรสรุ ปได้ดงั นี
-

สั ญ ญาซื อไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์เพื อ ใช้ใ นกระบวนการผลิ ตปู น ซี เมนต์ ซึ ง สั ญ ญาดังกล่ าวมี
กําหนดระยะเวลา 15 ปี โดยจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรตามปริ มาณกระแสไฟฟ้ าทีใช้จริ งและอัตราตามที
ระบุในสัญญา

-

สัญญาเกียวกับการขนส่ งคอนกรี ต ซึ งสัญญาดังกล่าวมีอายุเฉลียประมาณ 5 ปี โดยจ่ายชําระค่าเช่าผัน
แปรตามระยะทางทีให้บริ การจริ งและอัตราทีระบุในสัญญา

-

สัญญาเช่ ารถตักล้อยางพร้ อมพนักงานขับ ซึ งสัญญาดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี โดยจ่ายชําระ
ค่าเช่าผันแปรตามชัว โมงการทํางานจริ งและอัตราทีระบุในสัญญา
40
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15.4 อืน ๆ
กลุ่มบริ ษ ทั มี กระแสเงิ นสดจ่ายทังหมดของสั ญญาเช่ าสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
จํานวน 840.9 ล้านบาท และ 868.5 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 130.5 ล้านบาท และ 151.1
ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ งรวมถึ งกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสัน สัญญาเช่าซึ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมี
มูลค่าตําและค่าเช่าผันแปรทีไม่ข ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา
16. สิ นทรัพ ย์ ทไี ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
โอนเข้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ตัดจําหน่าย
โอนออก
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผือการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2563
เพิมขึน(ลดลง)ระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ลดลงระหว่างปี
ตัดจําหน่าย
โอนออก
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง

เครื องจักร
และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องใช้
สํานักงาน

26,892
26,892
(26,892)
-

604,472
(41,898)
(80)
562,494
(429,178)
133,316

1,163,155
(3,571)
(7)
1,159,577
(830,927)
328,650

7,678
(335)
7,343
7,343

1,802,197
(45,804)
(87)
1,756,306
(1,260,105)
(26,892)
469,309

-

468,382
2,097
(18,301)
(35)
452,143
2,097
(350,462)
103,778

998,533
324
(1,687)
(3)
997,167
324
(701,428)
296,063

6,342
(335)
6,007
6,007

1,473,257
2,421
(20,323)
(38)
1,455,317
2,421
(1,051,890)
405,848

1,884
1,884
(1,884)
-

104,908
(23,908)
(44)
80,956
(214)
(78,712)
2,030

157,991
(1,884)
(4)
156,103
(129,503)
26,600

1,336
1,336
1,336

264,235
(23,908)
(48)
240,279
(214)
(208,215)
(1,884)
29,966

25,010
-

29,393
27,508

6,307
5,987

-

60,710
33,495

ทีดิน

รวม
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(หน่วย: พันบาท)

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผือการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2563
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องจักร
เครื องใช้
และอุปกรณ์
สํานักงาน

รวม

133,316
133,316
133,316

328,650
328,650
328,650

7,343
7,343
7,343

469,309
469,309
469,309

99,582
2,098
101,680
2,098
103,778

295,417
323
295,740
323
296,063

6,007
6,007
6,007

401,006
2,421
403,427
2,421
405,848

2,554
(310)
2,244
(214)
2,030

26,600
26,600
26,600

1,336
1,336
1,336

30,490
(310)
30,180
(214)
29,966

29,392

6,310

-

35,702

27,508

5,987

-

33,495

ในระหว่างปี 2564 บริ ษ ทั ฯได้กลับรายการค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพ ย์ที ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน
จํานวน 0.2 ล้านบาท (2563: 0.3 ล้านบาท)
ฝ่ ายบริ หารได้ป ระเมิ นแล้วเห็ น ว่าค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรั พ ย์ที ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงานดังกล่ าว
เพียงพอ และสิ นทรัพย์ดงั กล่าวสามารถขายได้ในอนาคตโดยมีราคาไม่ตาํ กว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ดังกล่าว
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

17. ค่ าความนิยม
รายการเปลียนแปลงของบัญชี ค่าความนิ ยมในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 สรุ ปได้ดงั นี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563
หัก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หัก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
13,593,960
(118,473)
13,475,487
1,460,704
14,936,191

กลุ่มบริ ษทั ปั นส่ วนค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมธุ รกิจและตราผลิตภัณฑ์ทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดเพือทดสอบการด้อยค่าประจําปี ดังนี

ค่าความนิยม
ตราผลิตภัณฑ์

ค่าความนิยม
ตราผลิตภัณฑ์

บริ ษทั สยามซิต ี บริ ษทั สยามซิต ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(บังกลาเทศ) จํากัด (ลังกา) จํากัด
411,844
2,515,483
2,747,555

บริ ษทั สยามซิต ี บริ ษทั สยามซิต ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(บังกลาเทศ) จํากัด (ลังกา) จํากัด
374,604
2,438,425
2,663,389

31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั สยามซิต ี ธุรกิจบริ การทําความ
ซีเมนต์
สะอาดสําหรับ
(เวียดนาม) จํากัด
อุตสาหกรรม
11,914,267
94,597
31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั สยามซิต ี ธุรกิจบริ การทําความ
ซีเมนต์
สะอาดสําหรับ
(เวียดนาม) จํากัด
อุตสาหกรรม
10,567,861
94,597
-

(หน่วย: พันบาท)

รวม
14,936,191
2,747,555
(หน่วย: พันบาท)

รวม
13,475,487
2,663,389

บริ ษทั ฯพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วย
ต้น ทุ นในการขาย โดยใช้เกณฑ์ วิธี พิ จารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ งประมาณการจากกระแส
เงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ งได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร
ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุ มระยะเวลา 4 - 7 ปี การวัดมู ลค่ายุติธรรมดังกล่าวได้รับการ
จัดให้อยูใ่ นระดับ 3 ของลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
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ข้อสมมติทีสําคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุ ปได้ดงั นี

อัตราการเติบโตระยะยาว
อัตราคิดลดก่อนภาษี

อัตราการเติบโตระยะยาว
อัตราคิดลดก่อนภาษี

บริ ษทั สยามซิต ี
ซีเมนต์
(บังกลาเทศ) จํากัด
6.0
12.0

บริ ษทั สยามซิต ี
ซีเมนต์
(บังกลาเทศ) จํากัด
6.0
12.0

31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั สยามซิต ี
บริ ษทั สยามซิต ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(ลังกา) จํากัด
(เวียดนาม) จํากัด
6.0
4.0
13.0
11.5
31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั สยามซิต ี
บริ ษทั สยามซิต ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(ลังกา) จํากัด
(เวียดนาม) จํากัด
6.0
4.0
13.0
11.5

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )

ธุรกิจบริ การทําความ
สะอาดสําหรับ
อุตสาหกรรม
2.5
9.2
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
ธุรกิจบริ การทําความ
สะอาดสําหรับ
อุตสาหกรรม
2.5
9.0

ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตราการเติ บโตระยะยาวจากการคาดการณ์ การเติบโตของตลาดและอัตราคิดลดเป็ น
อัตราก่อนภาษีทีสะท้อนถึงความเสี ยงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะทีเกียวข้องกับส่ วนงานนัน ๆ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเชื อว่าค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิด
การด้อยค่า

44
66

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

18. สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซือเพิม
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ซือเพิม
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผือการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2563
เพิมขึนระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

ค่าสัมปทาน
เหมืองแร่ และ
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอืน

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ระหว่าง
พัฒนา

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

ตรา
ผลิตภัณฑ์

สิ ทธิ
ในการใช้

3,610,710
25,885
(1,954)
26,149
3,660,790
243
87,746
3,748,779

2,401,995
10,990
(7,787)
81,668
(12,745)
2,474,121
1,382
(47,315)
6,735
66,311
2,501,234

119,785
(85)
119,700
6,698
126,398

2,770,055
(106,666)
2,663,389
84,166
2,747,555

3,372,591
1,234
(114,494)
3,259,331
168,030
3,427,361

516,887
(17,201)
(23,863)
(4,525)
471,298
2,467
(34,590)
23,610
19,906
482,691

321,489
17,209
(19,313)
(104,172)
(151)
215,062
24,061
(114,094)
1,379
126,408

13,113,512
54,084
(46,255)
(18,984)
(238,666)
12,863,691
28,153
(81,905)
3,997
346,490
13,160,426

560,723
105,875
(1,954)
664,644
102,144
766,788

873,223
301,741
(7,787)
11,729
(9,723)
1,169,183
337,651
(47,196)
(11,901)
20,436
1,468,173

48,361
14,240
(41)
62,560
15,135
4,104
81,799

-

454,307
109,531
(26,098)
537,740
122,434
30,851
691,025

318,400
13,209
(17,201)
(13,515)
294
301,187
11,049
(33,122)
11,901
15,911
306,926

-

2,255,014
544,596
(26,942)
(1,786)
(35,568)
2,735,314
588,413
(80,318)
71,302
3,314,711

-

17,217
(17,217)
-

-

-

-

-

-

17,217
(17,217)
-

2,996,146
2,981,991

1,304,938
1,033,061

57,140
44,599

2,663,389
2,747,555

2,721,591
2,736,336

170,111
175,765

215,062
126,408

10,128,377
9,845,715

รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าสัมปทาน
เหมืองแร่ และ
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รายชือลูกค้า

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอืน

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ระหว่างพัฒนา

3,435,342
52,035
(1,954)
3,485,423
243
88,368

194,190
2,521
(1,768)
41,339
236,282
150
(12,981)

70,000
70,000
-

276,496
(17,201)
(22,538)
236,757
(33,121)
23,610

205,430
319,625
(29,569)
495,486
29,902
(1,469)
(98,997)

4,181,458
374,181
(20,923)
(10,768)
4,523,948
30,295
(34,590)
-

31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

3,574,034

223,451

70,000

227,246

424,922

4,519,653

522,914
99,371
(1,954)
620,331
96,019
716,350

57,263
33,940
(1,768)
10,489
99,924
44,650
(11,901)
132,673

9,729
4,666
14,395
4,666
19,061

178,250
8,807
(17,201)
(10,489)
159,367
5,896
(33,121)
11,901
144,043

-

768,156
146,784
(20,923)
894,017
151,231
(33,121)
1,012,127

31 ธันวาคม 2563

2,865,092

136,358

55,605

77,390

495,486

3,629,931

2,857,684

90,778

50,939

83,203

424,922

3,507,526

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซือเพิม
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
31 ธันวาคม 2563
ซือเพิม
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(ออก)

31 ธันวาคม 2564

รวม

ฝ่ ายบริ หารได้ประเมินค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ได้แก่ ตราผลิตภัณฑ์ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และเชื อว่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า
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19. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินอืน
รายการเปลี ยนแปลงของเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิ นอื นสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
บวก: เพิมขึนระหว่างปี
หัก: ชําระคืนระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
3,356,312
10,540,110
(11,219,140)
336,327
3,013,609

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงิ นเบิกเกินบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสันจากธนาคารพาณิ ชย์จาํ นวน
3,014 ล้านบาท (2563: 3,356 ล้านบาท) ซึ งคิ ดดอกเบี ยในอัตราร้ อยละ 0.76 ถึ ง 9.50 ต่อปี (2563: ร้ อยละ
0.86 ถึง 13.50 ต่อปี )
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เงินเบิกเกินบัญชี ส่วนหนึ งของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ งจํานวน 55,929
ล้านรู เปี ยะห์ อินโดนี เซี ย หรื อประมาณ 131.3 ล้านบาท (2563: จํานวน 49,123 ล้านรู เปี ยะห์ อินโดนี เซี ย
หรื อประมาณ 104.9 ล้านบาท) คําประกันโดยบริ ษ ทั ย่อยในประเทศไทยแห่ งหนึ ง โดยการทําสัญญาขอ
วงเงิ น สแตนด์บายเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ ง สัญญาการขอวงเงิ นสแตนด์บายเลต
เตอร์ ออฟเครดิตดังกล่าวได้กาํ หนดเงือนไขบางประการทีบริ ษทั ย่อยต้องถือปฏิบตั ิ เช่น การดํารงอัตราส่ วน
ทางการเงินต่าง ๆ อัตราส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และการไม่นาํ สิ นทรัพย์ไปก่อภาระผูกพันเพิมเติม
เป็ นต้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มี วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสันที ยงั ไม่ได้ใช้
จํา นวน 15,424 ล้า นบาท และ 14,011 ล้า นบาท ตามลํา ดับ (เฉพาะของบริ ษ ัท ฯ: 10,306 ล้า นบาท และ
10,335 ล้านบาท ตามลําดับ) และมีสัญญาวงเงิ นกูย้ ืมซึ งไม่ส ามารถยกเลิ ก ได้สีฉ บับ กับ สถาบันการเงิ นที
เกีย วข้อ งกัน และสถาบัน การเงิ น อืน อีก สามแห่ ง จํา นวนวงเงิ น รวม 9,750 ล้า นบาทเป็ นระยะเวลา 3 ปี
วงเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคิดดอกเบียในอัตราดอกเบียอ้างอิง BIBOR หรื อ THBFIX บวกส่ วนเพิม อย่างไรก็ตาม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯยังไม่ได้เบิกใช้วงเงิ นกูย้ ืมดังกล่าว
สั ญ ญาวงเงิ นกู้ยืม ได้ก าํ หนดเงื อนไขบางประเภทที บ ริ ษ ทั ฯต้องถื อปฏิ บ ตั ิ เช่ น การดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงินต่าง ๆ เป็ นต้น
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20. เจ้ าหนีก ารค้ าและเจ้ าหนีอ ืน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีเงินประกันผลงาน
ภาษีมูลค่าเพิมค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

2564
294,423
4,896,552
40,102
193,430
22,079
47,101
5,493,687

2563
138,458
3,810,709
45,986
183,188
16,545
99,284
4,294,170

2564
773,365
1,611,370
302,103
27,817
3,315
19,552
2,737,522

2563
126,700
1,430,211
357,930
40,034
2,680
37,481
1,995,036

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน
หัก: ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน - สุทธิ
จากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

งบการเงินรวม
2564
2563
7,526,930
7,578,365
(7,238,398)
(339,184)
288,532

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
7,000,000
6,989,500
(7,000,000)
-

7,239,181

-

6,989,500

รายการเปลี ยนแปลงของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นอื นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 สรุ ป
ได้ดงั นี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
บวก: เพิมขึนระหว่างปี
ตัดจําหน่ายต้นทุนในการกูย้ มื ระหว่างปี
หัก: ชําระคืนระหว่างปี
ผลต่างจากแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
7,578,365
280,834
10,500
(399,168)
56,399
7,526,930

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
6,989,500
10,500
7,000,000

เมือวันที 16 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงิ นกูย้ ืมกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ งในวงเงิ น 7,000
ล้า นบาท เงิ น กู ย้ ืม ดัง กล่า วคิด ดอกเบี ย ในอัต ราดอกเบี ย อ้า งอิง THBFIX 6 เดื อ นบวกส่ ว นเพิ ม และมี
กําหนดชําระคืนเงิ นต้นทังจํานวนเมือสิ นปี ที 5 นับจากวันทีเบิกวงเงิ นกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ฯได้เบิกวงเงิ น
กู้ยืมดังกล่าวจํานวน 7,000 ล้านบาทเมื อวันที 17 มกราคม 2560 ต่อมาเมื อวันที 17 มกราคม 2565 บริ ษทั ฯ
ได้ชาํ ระคืนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวแล้ว
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สัญญาเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวได้กาํ หนดเงื อนไขบางประเภททีบริ ษทั ฯต้องถื อปฏิ บตั ิ เช่น การดํารงอัตราส่ วน
ทางการเงิ นต่าง ๆ อัตราการถื อหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ และการไม่นาํ สิ นทรัพย์ไปก่อภาระผูกพันเพิมเติม
เป็ นต้น
เมือวันที 12 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงิ นกูย้ ืมอีกฉบับหนึ งกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ งใน
วงเงิ น 3,000 ล้า นบาท เงิ น กู ย้ ืม ดัง กล่าวคิด ดอกเบี ย ในอัตราดอกเบี ย คงทีร้อ ยละ 2.75 ต่อปี ตลอดอายุ
สัญญา และมีกาํ หนดชําระคืนเงิ นต้นทังจํานวนภายใน 3 ปี นับจากวันทีเบิกวงเงิ นกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ฯ
ได้เบิกวงเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวจํานวน 3,000 ล้านบาทเมือวันที 30 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้
จ่ายชําระคืนเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวทังจํานวนก่อนครบกําหนดเมือวันที 30 ธันวาคม 2563
ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษ ทั ย่อ ยในต่า งประเทศมีเ งิ น กู ย้ ืม ระยะยาวจากสถาบ นั การเงิ น อื น
จํา นวน 583 ล้านรู ปีศรี ลงั กา และ 294,140 ล้านดองเวียดนาม หรื อเทียบเท่า 526.9 ล้านบาท (2563: 1,217
ล้านรู ปีศรี ลงั กา และ 303,650 ล้านดองเวียดนาม หรื อเทียบเท่า 588.9 ล้านบาท) ซึ งเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั รา
ดอกเบียร้อยละ 3.66 - 8.44 ต่อปี (2563: ร้ อยละ 3.20 - 6.84 ต่อปี ) และมีกาํ หนดชําระคืนภายในปี 2567
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ ่ม บริ ษ ทั มีวงเงิ นกู ย้ ืม ระยะยาวจากสถาบันการเงิ นอืนทียงั ไม่ไ ด้ใ ช้จาํ นวน
1,190 ล้านตากา 967 ล้านรู ปีศรี ลงั กา 75,547 ล้านดองเวียดนาม และ 100 ล้านบาท หรื อเทียบเท่า 838 ล้านบาท
(2563: 57,778 ล้านดองเวียดนาม หรื อเทียบเท่า 75 ล้านบาท)
22. หุ้นกู้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอี ยดของบัญชี หุ้นกู้ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการสรุ ปได้ดงั นี
จํานวนหน่วย

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

หุ น้ กูช้ ุดที 1/2559
2,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที 2/2559
2,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที 2/2560
2,500,000
หุ น้ กูช้ ุดที 3/2560
5,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที 4/2560
4,500,000
รวม
หัก: ต้นทุนในการออกจําหน่ายหุ น้ กูร้ อตัดจําหน่าย
รวมหุ น้ กู ้

อายุ
(ปี )
8
10
7
10
12

วันครบกําหนด
ไถ่ถอน
29 เมษายน 2567
29 เมษายน 2569
9 พฤษภาคม 2567
9 พฤษภาคม 2570
9 พฤษภาคม 2572

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )
2.46
2.70
3.65
4.08
4.26

มูลค่ายุติธรรมต่อหน่วย
2564
2563
(บาท)
(บาท)
1,027
1,025
1,022
1,029
1,053
1,061
1,074
1,101
1,077
1,104

มูลค่าตามบัญชี
2564
2563
(พันบาท)
(พันบาท)
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
2,500,000 2,500,000
5,000,000 5,000,000
4,500,000 4,500,000
16,000,000 16,000,000
(21,082)
(24,869)
15,978,918 15,975,131
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การเปลียนแปลงของหุ ้นกูส้ าํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
15,975,131
3,787
15,978,918

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
บวก: ตัดจําหน่ายต้นทุนในการออกจําหน่ายหุน้ กูร้ ะหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
15,975,131
3,787
15,978,918

หุ น้ กูด้ งั กล่าวข้างต้นไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชือผูถ้ ือและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีส่วนลด หุ ้นกูม้ ีขอ้ กําหนด
ทีบริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเกียวกับการดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน
23. หนีส ิ นระยะยาวสํ าหรับประทานบัตรและค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต

หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตรและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
หัก: ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตรและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - สุทธิจากส่วนทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
1,045,764
(120,591)

1,158,758
(113,862)

1,036,660
(118,680)

1,148,025
(112,232)

925,173

1,044,896

917,980

1,035,793

รายการเปลี ยนแปลงของหนี สินระยะยาวสําหรั บประทานบัตรและค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
บวก: เพิมขึนระหว่างปี
รับรู ้ดอกเบียจ่ายระหว่างปี
หัก: จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
1,158,758
243
35,597
(148,834)
1,045,764

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,148,025
243
35,227
(146,835)
1,036,660

กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทําข้อตกลงการต่ออายุหรื อได้รับประทานบัตรกับกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่
เพือตอบแทนการออกประทานบัตรโดยกลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ผูกพันในการจ่ายชําระผลตอบแทนเป็ นรายปี จํานวน
7 - 11 งวด ซึ งคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 2.5 - 4.2 ต่อปี และได้รับอนุ ญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพืนทีทีได้รับ
ประทานบัตรในเขตป่ าสงวน ซึ งกลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ผูกพันในการจ่ายชําระค่าธรรมเนี ยมให้กบั กรมป่ าไม้เป็ นรายปี
จํานวน 5 งวด
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24. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
24.1 โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อยในประเทศและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตังกองทุ นสํ ารองเลี ยงชี พขึ นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและกลุ่มบริ ษทั จ่าย
สมทบให้เป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 5 - 10 ของเงิ นเดื อน กองทุนสํารองเลี ยงชี พนี บริ หารโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งศรี จํากัด นอกจากนี บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กาและบังกลาเทศ และพนักงาน
ได้ร่วมกันจัดตังกองทุ นสํ ารองเลี ยงชี พ ซึ งบริ ษ ัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 12 ของ
เงิ นเดื อนเข้ากองทุ นสํ ารองเลี ยงชี พ และบริ ษ ัทย่อยในประเทศศรี ล ังกาและพนักงานยังได้ร่วมกันจัดตัง
กองทุนทรัสต์ ซึ งบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเข้ากองทุนทรัสต์
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงิ นสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 160 ล้านบาท (2563: 183 ล้านบาท)
และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 87 ล้านบาท (2563: 92 ล้านบาท)
24.2 โครงการผลประโยชน์
24.2.1 เงินทุนเลียงชีพ
กลุ่ มบริ ษ ัทและพนักงานได้ร่ วมกันจัดตังเงิ นทุ นเลี ยงชี พ (ที ไม่ ได้เป็ นกองทุ นแยกต่ างหากจาก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั สําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ) พนักงานทีทาํ งานครบ 5 ปี มีสิทธิ ได้รับ
เงินทุนเลียงชี พเต็มจํานวน สําหรับพนักงานทีทาํ งานไม่ครบ 5 ปี จะไม่ได้รับส่ วนทีกลุ่มบริ ษทั สมทบ
ให้ตามระเบียบของกองทุน สมาชิ กจะต้องจ่ายสะสมและกลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายสมทบเป็ นรายเดื อน
เข้าเงินกองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนสมาชิก
24.2.2 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้ งจ่ายให้กบั พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
24.2.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื นของพนักงานได้แก่ เงิ นสงเคราะห์ การ
ลาออกจากงานตามระยะเวลาในการทํางานและรางวัลการปฏิบตั ิงานเมือทํางานครบตามระยะเวลา
ทีกาํ หนด
หนีสินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานวัดค่าโดยวิธีคิด
ส่ วนลดมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยใช้อตั ราส่ วนลดซึ งใกล้เคียงกับอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ผูเ้ ชี ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินหนี สินโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานดังกล่าวอย่างสมําเสมอ
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การเปลียนแปลงของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสรุ ปได้ดงั นี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
ส่วนทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการ
จ่ายชําระผลประโยชน์
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ส่วนทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ส่วนทีพนักงานสมทบ
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

เงินทุนเลียงชีพ
1,238,235

งบการเงินรวม
โครงการ
ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน ผลประโยชน์
ของพนักงานตาม ระยะยาวอืน
กฎหมายแรงงาน ของพนักงาน
1,511,778
59,770

(หน่วย: พันบาท)

รวม
2,809,783

27,896
12,459

129,848
38,250

52,290
1,834

210,034
52,543

(45,957)

35,256

(6,779)

(17,480)

-

-

(371)

(371)

-

-

(3,812)

(3,812)

-

-

(5,126)

(5,126)

(11,836)

(27,864)

8,396

(31,304)

(8,477)

(270,208)

(6,545)

(285,230)

340,330
15,424
(254,379)
1,313,695

2,503
(339,220)
(5,177)
1,075,166

3,463
(12,530)
90,590

346,296
15,424
(606,129)
(5,177)
2,479,451
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ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
ส่วนทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบีย
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการ
จ่ายชําระผลประโยชน์
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ส่วนทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ส่วนทีพนักงานสมทบ
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เงินทุนเลียงชีพ
1,313,695

งบการเงินรวม
โครงการ
ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน ผลประโยชน์
ของพนักงานตาม
ระยะยาวอืน
กฎหมายแรงงาน ของพนักงาน
1,075,166
90,590

(หน่วย: พันบาท)

รวม
2,479,451

49,805
20,438

85,547
24,973

10,896
9,802
1,616

146,248
9,802
47,027

(10,629)

8,442

129

(2,058)

-

-

398

398

-

-

3,514

3,514

-

1,342

-

1,342

(51,661)

(74,330)

(767)

(126,758)

983
15,320
(38,018)
1,299,933

15,381
(69,758)
20,513
1,087,276

3,331
(22,479)
4,966
101,996

19,695
15,320
(130,255)
25,479
2,489,205
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ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
ส่วนทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการ
จ่ายชําระผลประโยชน์
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ส่วนทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ส่วนทีพนักงานสมทบ
รับโอนจากบริ ษทั ย่อย
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

เงินทุนเลียงชีพ
1,015,236

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการ
ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน ผลประโยชน์
ของพนักงานตาม ระยะยาวอืน
กฎหมายแรงงาน ของพนักงาน
906,532
45,355

(หน่วย: พันบาท)

รวม
1,967,123

21,436
9,838

60,925
16,185

5,325
788

87,686
26,811

(36,909)

19,792

(5,092)

(22,209)

-

-

(355)

(355)

-

-

118

118

-

-

(4,810)

(4,810)

(4,744)

(198,013)

(4,516)

(207,273)

(8,103)

(21,168)

5,723

(23,548)

258,907
11,995
20,131
(236,483)
1,051,304

16,954
6,141
(219,226)
588,122

1,482
247
(5,526)
38,739

277,343
11,995
26,519
(461,235)
1,678,165
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ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
ส่วนทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการ
จ่ายชําระผลประโยชน์
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ส่วนทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ส่วนทีพนักงานสมทบ
รับโอนจากบริ ษทั ย่อย
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เงินทุนเลียงชีพ
1,051,304

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการ
ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน ผลประโยชน์
ของพนักงานตาม ระยะยาวอืน
กฎหมายแรงงาน ของพนักงาน
588,122
38,739

(หน่วย: พันบาท)

รวม
1,678,165

38,315
16,312

39,377
9,053

3,854
476

81,546
25,841

(10,629)

6,303

129

(4,197)

-

-

(191)

(191)

-

-

658

658

(40,608)

(27,680)

(530)

(68,818)

6,919
11,777
(972)
(35,302)
1,037,116

4,001
909
(42,595)
577,490

2,404
121
(13,464)
32,196

13,324
11,777
58
(91,361)
1,646,802
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กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ
128 ล้านบาท (งบการเงิ น เฉพาะกิ จการ: จํานวน 87 ล้านบาท) (2563: จํานวน 91 ล้านบาท (งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ: จํานวน 56 ล้านบาท))
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยในประเทศประมาณ 8 ปี และของบริ ษ ัทย่อยในต่างประเทศประมาณ 7 - 9 ปี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ปี ) (2563: บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศประมาณ 10 ปี และของบริ ษทั ย่อย
ในต่างประเทศประมาณ 6 - 23 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี ))
สมมติฐานทีสาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน

2564
(ร้อยละต่อปี )
1.8, 2.1, 11.6
3.0 - 8.0

2563
(ร้อยละต่อปี )
1.6, 2.0, 7.7
3.0 - 8.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
2.1
1.6
3.0
3.0

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 1%
ลดลง 1%
เพิมขึน 1%
ลดลง 1%
(192.7)
217.4
(126.4)
142.3
(113.6)
127.2
69.1
(61.4)

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 1%
ลดลง 1%
เพิมขึน 1%
ลดลง 1%
(208.2)
236.8
(140.0)
158.8
133.8
(118.2)
76.5
(67.8)
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25. สํ ารองค่ าฟื นฟูสภาพเหมืองและต้ นทุนในการรือถอน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึน(ลดลง)ในระหว่างปี
ดอกเบียทีรับรู ้
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริ ง
ผลของการเปลียนแปลงอัตราคิดลด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เพิมขึนในระหว่างปี
กลับรายการระหว่างปี
ดอกเบียทีรับรู ้
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริ ง
ผลของการเปลียนแปลงอัตราคิดลด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึน(ลดลง)ในระหว่างปี
ดอกเบียทีรับรู ้
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริ ง
ผลของการเปลียนแปลงอัตราคิดลด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เพิมขึน(ลดลง)ในระหว่างปี
ดอกเบียทีรับรู ้
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริ ง
ผลของการเปลียนแปลงอัตราคิดลด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

สํารองค่าฟื นฟู
สภาพเหมือง
152,845
71,865
19,477
(5,600)
(13,451)
(140)
224,996
5,292
(4,812)
31,816
(10,962)
929
9,634
256,893

สํารองค่าฟื นฟู
สภาพเหมือง
54,319
71,865
2,699
(5,600)
2,540
125,823
5,292
6,953
(10,962)
65
127,171

งบการเงินรวม
สํารองต้นทุนใน
การรื อถอน
122,156
(4,115)
2,829
(2,846)
118,024
315
2,376
(7,505)
113,210

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํารองต้นทุนใน
การรื อถอน
12,937
(3,757)
302
9,482
(363)
324
9,443

(หน่วย: พันบาท)

รวม
275,001
67,750
22,306
(8,446)
(13,451)
(140)
343,020
5,607
(4,812)
34,192
(18,467)
929
9,634
370,103
(หน่วย: พันบาท)

รวม
67,256
68,108
3,001
(5,600)
2,540
135,305
4,929
7,277
(10,962)
65
136,614
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สํ ารองค่ าฟื นฟูสภาพเหมือง
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กสํารองค่าฟื นฟู สภาพเหมื องโดยคํานวณจากพืนที ทีได้รับสัมปทานเหมื องที ใช้ในการ
ดําเนิ นงานคู ณด้วยอัตราสํารองค่าฟื นฟู สภาพเหมื องซึ งคํานวณโดยวิศวกรเหมืองแร่ ของกลุ่มบริ ษทั โดย
อัตราสํารองนี คาํ นวณจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการฟื นฟู สภาพเหมื องทังหมดตลอดอายุของเหมื อง
สํารองค่าฟื นฟู ส ภาพเหมื องคํา นวณคิ ด ลดเป็ นมู ล ค่าปั จจุ บ ัน กลุ่ ม บริ ษ ทั จะทบทวนอัต ราสํ ารองอย่า ง
สมําเสมอและจะมีการปรับอัตราสํารองให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายจริ งทีจะเกิดขึน
สํ ารองต้ นทุนในการรือถอน
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ประมาณการหนี สินสําหรับต้นทุ นในการรื อถอนเครื องจักรและอุ ปกรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั
เนื องจากกลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันในการรื อถอนเครื องจักรและอุ ปกรณ์ ทีใช้ในการประกอบกิ จการภายหลัง
จากสิ นสุ ดสัญญาเช่าทีดิน
26. เงินอุดหนุนทีเกีย วข้ องกับสิ นทรัพ ย์
เมื อวันที 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ งได้รับเงิ นสนับสนุ นจํานวน 457.1 ล้านเยน (หรื อประมาณ
129.1 ล้ านบาท) จากมู ล นิ ธิ ศู น ย์ สิ งแวดล้ อ มโลก (Global Environment Centre Foundation or “GEC”)
สําหรับโครงการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าโดยการนําความร้ อนเหลื อทิงกลับมาใช้ใหม่ เพือลดปริ มาณการปล่อย
ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) โดยบริ ษ ทั ย่อยดังกล่ าวต้องปฏิ บ ัติตามเงื อนไขภายใต้โปรแกรม Joint
Crediting Mechanism (JCM)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลื อของรายได้รอการรั บ รู ้ สําหรับ เงิ นอุ ดหนุ นที เกี ยวข้องกับสิ นทรั พย์
ดังกล่ าวจํานวน 97.6 ล้านบาท (2563: 106.2 ล้านบาท) แสดงเป็ นส่ วนหนึ งของหนี สิ นไม่ หมุ นเวียนอื นใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม
27. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี หัก ด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
เป็ นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
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28. รายได้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ประเภทของสินค้ าหรื อบริการ
ขายปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องกับ
ปูนซีเมนต์
ขายคอนกรี ตผสมเสร็ จและหิ นทราย
บริ การกําจัดของเสี ยและทําความสะอาด
ภาคอุตสาหกรรม
อืน ๆ
รวมรายได้
จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
รับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง
รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึง
รวมรายได้

35,083,932
5,166,304

34,063,727
6,377,344

18,381,318
-

19,392,804
-

1,081,108
347,018

1,177,474
381,495

136,517

165,565

41,678,362

42,000,040

18,517,835

19,558,369

41,237,684
440,678

41,415,158
584,882

18,517,835
-

19,558,369
-

41,678,362

42,000,040

18,517,835

19,558,369

29. รายได้ อืน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2564

2563

2564

กําไรสุทธิจากตราสารอนุพนั ธ์
กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลียน
อืน ๆ

27,717
184,144

3,193
12,097
158,300

4,782
74,692

62,665

รวมรายได้อืน

211,861

173,590

79,474

62,665

30. ค่ าใช้ จ่ายอืน

ขาดทุนสุทธิจากตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลียน
ขาดทุนสุทธิจากการด้อยค่าและจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
อืน ๆ
รวมค่าใช้จ่ายอืน

2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
4,872
-

-

243
-

210
28,939

164,146
46,203
215,221

104,337
15,650
119,987

103,065
4,885
108,193

32,087
61,236
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31. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสาํ คัญดังต่อไปนี

วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิต
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอืน
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 33)
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม
2564
2563
6,442,565
8,005,767
(197,615)
16,765,607
4,054,888
4,071,653
3,893,107
2,706,788
37,736,993

246,323
13,628,953
4,455,485
3,891,483
3,934,817
2,517,829
36,680,657

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
7,108,623
7,714,177
93,377
2,859,651
1,858,427
1,597,566
1,500,740
1,210,227
16,228,611

170,997
2,744,788
2,153,791
1,588,079
1,548,414
957,805
16,878,051

32. ต้ นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบียของเงินกูย้ มื
ค่าใช้จ่ายดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่า
ดอกเบียจ่ายของตราสารอนุพนั ธ์ทีกาํ หนดให้
เป็ นเครื องมือทีใช้ในการป้ องกันความเสี ยงใน
กระแสเงินสด
ค่าใช้จ่ายดอกเบียของหนีสินระยะยาวสําหรับ
ประทานบัตรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าใช้จ่ายดอกเบียของสํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมือง
และต้นทุนในการรื อถอน
อืน ๆ
รวมต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2564
2563
788,786
997,552
75,977
85,006

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
659,575
799,636
7,629
7,591

149,575

115,816

149,575

115,816

35,597

39,042

35,227

38,607

34,192
153,813
1,237,940

22,306
114,634
1,374,356

7,277
114,645
973,928

3,001
84,824
1,049,475
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33. สรุปค่ าเสื อมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ใน
การดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมค่าเสื อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย

2564
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจําหน่าย
ต้นทุนการขาย และค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร
และบริ การ
2,514,435
286,709
379,199
121,930

รวม
2,801,144
501,129

2563
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจําหน่าย
ต้นทุนการขาย และค่าใช้จ่ายใน
และบริ การ
การบริ หาร
2,530,315
324,366
299,513
233,606

527,412

2,421
61,001

2,421
588,413

466,741

2,421
77,855

2,421
544,596

3,421,046

472,061

3,893,107

3,296,569

638,248

3,934,817
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ใน
การดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมค่าเสื อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย

รวม
2,854,681
533,119

ต้นทุนการขาย
และบริ การ
998,451
38,067

2564
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจําหน่าย
และค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร
10,711
238,217
61,642

รวม
10,711
1,236,668
99,709

ต้นทุนการขาย
และบริ การ
1,028,326
41,909

2563
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจําหน่าย
และค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร
10,711
241,983
76,280

รวม
10,711
1,270,309
118,189

123,002

2,421
28,229

2,421
151,231

127,461

2,421
19,323

2,421
146,784

1,159,520

341,220

1,500,740

1,197,696

350,718

1,548,414
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34. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
จากภาษีนาํ เข้าวัตถุดิบระหว่างปี
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายทีรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายระหว่างปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว คราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเปลียนแปลงอัตราภาษี
ภาษีเงินได้ ทแี สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

712,786

801,704

335,226

277,691

(29,649)

(8,526)

(314)

(4,169)

26,773
50,957

25,279
58,008

47,959

55,029

(167,450)

(117,893)

(58,454)

32,667

(682,180)
(88,763)

(2,927)
755,645

324,417

361,218

จํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวกับผลกําไร
จากการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวกับผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

29,661

4,426

29,661

4,426

15,319

(3,337)

11,099

(9,304)

62
84

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ภาษีเงินได้มีดงั นี
งบการเงินรวม

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศจาก
ภาษีนาํ เข้าวัตถุดิบระหว่างปี
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายทีรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายระหว่างปี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเปลียนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 42)
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ทีได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึน
ขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ของปี ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายทีมีสิทธิหกั ได้
ทางภาษี
อืน ๆ
รวม
ภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ ง

2564
4,220,836
10%, 15%, 18%,
20%, 22%,
24%, 30%
564,667

2563
4,780,950
10%, 15%, 20%,
22%, 28%, 32.5%

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,118,195
4,568,584
20%
20%

715,635

823,639

913,717

(29,649)

(8,526)

(314)

(4,169)

26,773
50,957

25,279
58,008

47,959

55,029
-

(682,180)

(2,927)

-

(42,284)
1,438
98,943
(36,656)

(30,706)
32,634
106,304
(111,173)

12,923
(533,496)
-

3,062
(558,806)
(4,980)

5,981

16,888

-

-

(30,438)

(31,628)

(16,702)

(31,628)

(9,880)
(6,435)
(19,331)
(88,763)
-2.1%

(11,454)
(2,689)
(31,824)
755,645
15.8%

(9,592)
(546,867)
324,417
7.9%

(11,006)
(603,358)
361,219
7.9%

เมื อวันที 13 พฤษภาคม 2564 The Inland Revenue (Amendment) Act. ครังที 10 ของปี 2564 ของประเทศ
ศรี ล ังกาได้มี ก ารประกาศบังคับ ใช้ซ ึ งกําหนดให้ ล ดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คลที เกี ยวข้องกับ ธุ รกิ จของ
บริ ษ ัท ย่อ ยในประเทศศรี ล ัง กาจากอัต ราร้ อ ยละ 28 เป็ นร้ อ ยละ 18 โดยให้ อ ัต ราภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
อัตราใหม่ดงั กล่าวมีผลบังคับใช้ต งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้สะท้อนการเปลี ยนแปลงของ
อัตราภาษี ดงั กล่าวโดยมี การปรับ ปรุ งค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ของปี ก่ อนและงวดปั จจุ บ นั ของบริ ษ ทั ย่อยใน
ประเทศศรี ลงั กาเป็ นจํานวน 35.3 ล้านบาท และจํานวน 15.0 ล้านบาท ตามลําดับ และปรับปรุ งหนีสินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 678.7 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมของปี ปั จจุบนั
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

การกระทบยอดมู ล ค่าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี และหนี สิ นภาษี เงิ น ได้รอการ
ตัดบัญชีสาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี

ณ วันที
1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้
ในการดําเนิ นงาน
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
รายได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้
สัญญาเช่า
อืน ๆ
รวม
หนีส ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สัญญาเช่า
ดอกเบียค้างจ่าย
อืน ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ (หนีส ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนีส ิ น)ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1,099,554
(2,506,781)
(1,407,227)

รับรู้ใน
งบกําไร
ขาดทุน

งบการเงินรวม
รับรู้ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

(หน่วย: พันบาท)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
ณ วันที
งบการเงิน 31 ธันวาคม 2563

511,744

(67,850)

3,337

(1,773)

445,458

191,678
42,078
180,255
122,305
199,426
1,247,486

48,813
6,736
(26,760)
(67,088)
14,452
27,244
(64,453)

(4,426)
(1,089)

(933)
361
(1,232)
(106)
6,049
2,366

239,558
44,388
153,856
53,985
14,346
232,719
1,184,310

1,106,012
1,496,893
6,649
45,159
2,654,713
(1,407,227)

(67,831)
(90,850)
7,265
6,736
(40,593)
(185,273)
120,820

(1,089)

(14,491)
(51,571)
(356)
(5)
(66,423)
68,789

1,023,690
1,354,472
6,909
13,385
4,561
2,403,017
(1,218,707)

1,101,251
(2,319,958)
(1,218,707)
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ณ วันที
1 มกราคม 2564
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้
ในการดําเนิ นงาน
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
รายได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้
สัญญาเช่า
อืน ๆ
รวม
หนีส ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สัญญาเช่า
ดอกเบียค้างจ่าย
อืน ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ (หนีส ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนีส ิ น)ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1,101,251
(2,319,958)
(1,218,707)

รับรู้ใน
งบกําไร
ขาดทุน

งบการเงินรวม
รับรู้ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

(หน่วย: พันบาท)
ผลต่างจาก
ณ วันที
การแปลงค่า
งบการเงิน 31 ธันวาคม 2564

445,458

(4,639)

(15,319)

4,190

429,690

239,558
44,388
153,856
53,985
14,346
232,719
1,184,310

25,462
830
5,560
(42,634)
9,651
1,007
(4,763)

(29,661)
(44,980)

1,251
3,806
1,204
130
2,085
12,666

266,271
15,557
163,222
12,555
24,127
235,811
1,147,233

1,023,690
1,354,472
6,909
13,385
4,561
2,403,017
(1,218,707)

(305,218)
(552,740)
(1,399)
568
4,396
(854,393)
849,630

(44,980)

51,304
33,823
642
50
85,819
(73,153)

769,776
835,555
6,152
13,953
9,007
1,634,443
(487,210)

1,199,477
(1,686,687)
(487,210)

ณ วันที
1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน
รายได้รอการตัดบัญชี
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาเช่า
อืน ๆ
รวม
หนีส ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รับรู้ใน
รับรู้ใน
งบกําไร
กําไรขาดทุน
ณ วันที
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน 31 ธันวาคม 2563

357,141
85,593
112,368
42,078
55,852
653,032

(67,460)
25,112
(14,793)
6,736
1,790
22,684
(25,931)

9,304
(4,426)
4,878

298,985
110,705
97,575
44,388
1,790
78,536
631,979

6,649
6,649
646,383

6,736
6,736
(32,667)

4,878

13,385
13,385
618,594
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(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที
1 มกราคม 2564
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน
รายได้รอการตัดบัญชี
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาเช่า
อืน ๆ
รวม
หนีส ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รับรู้ใน
รับรู้ใน
ณ วันที
งบกําไร
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน 31 ธันวาคม 2564

298,985
110,705
97,575
44,388
1,790
78,536
631,979

2,009
23,184
3,712
565
(315)
29,867
59,022

(11,099)
(29,661)
(40,760)

289,895
133,889
101,287
15,292
1,475
108,403
650,241

13,385
13,385
618,594

568
568
58,454

(40,760)

13,953
13,953
636,288

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีขาดทุนทางภาษี ทียงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 193,433 ล้านรู เปี ยะห์อินโดนี เซี ย
และ 283 ล้านบาท รวมเป็ นเงิน 737 ล้านบาท (2563: จํานวน 249,200 ล้านรู เปี ยะห์อินโดนีเซี ย และ 364 ล้าน
บาท รวมเป็ นเงิน 897 ล้านบาท) ทีบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายละเอียดวันสิ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้ของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวแสดงได้ดงั นี

31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566
31 ธันวาคม 2567
31 ธันวาคม 2568
31 ธันวาคม 2569

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
266
224
222
209
187
153
146
95
76
56
897
737

35. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี
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36. เงินปันผล
เมือวันที 26 มีนาคม 2563 ทีประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ปี 2562 เพิมเติมในอัตราหุ น้ ละ 4.0 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 1,192 ล้านบาท ดังนัน เมือรวมเงินปั นผลจ่าย
ระหว่างกาลจํานวนหุ ้ นละ 4.0 บาท ทําให้เงิ นปั น ผลจ่ายสําหรั บ ปี 2562 มี จาํ นวนทังสิ น หุ ้นละ 8.0 บาท
บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลเพิมเติมดังกล่าวในวันที 3 เมษายน 2563
เมือวันที 25 มีนาคม 2564 ทีประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ปี 2563 ในอัต ราหุ ้ น ละ 9.0 บาท เป็ นจํานวนเงิ น ทัง สิ น 2,682 ล้านบาท บริ ษ ัท ฯจ่ ายเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า ว
ในวันที 5 เมษายน 2564
37. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานทีนาํ เสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื อวัตถุ ป ระสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่ ม บริ ษ ทั จัดโครงสร้ างองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทีรายงานทังสิ น 3 ส่ วนงาน ดังนี
1.

ส่ วนงานซี เมนต์ เป็ นส่ วนงานทีทาํ การผลิตและจําหน่ายปูนซี เมนต์

2.

ส่ วนงานคอนกรี ตและหิ นทราย เป็ นส่ วนงานทีทาํ การผลิตและจําหน่ายคอนกรี ตผสมเสร็ จ หิ นและทราย

3.

ส่ วนงานการค้า เป็ นส่ วนงานทีนาํ เข้าและส่ งออกผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์อืนทีเกียวข้อง

4.

ส่ วนงานผลิตภัณฑ์วสั ดุ ก่อสร้าง เป็ นส่ วนงานทีทาํ การผลิตและจําหน่ายผลิ ตภัณฑ์ปูนซี เมนต์สําเร็ จรู ป
(มอร์ ตาร์ ) ผลิตภัณฑ์กาวซี เมนต์ วัสดุตกแต่งแทนไม้จากไฟเบอร์ ซีเมนต์ และผลิ ตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบา
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระบบออโตเคลฟ (Auto Clave)

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานทีรายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพือวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน กลุ่มบริ ษทั ประเมิ นผลการ
ปฏิ บ ตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากกําไรหรื อขาดทุ นจากการดําเนิ นงานซึ งวัดมู ลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานทีรายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาํ หรับ
รายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
67
89

90

กําไรของส่ วนงาน

รายได้จากการขายและบริ การให้ลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ดอกเบีย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที
บันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
รายการทีมิใช่เงินสดทีมีนยั สําคัญอืน ๆ ทีไม่ใช่คา่ เสื อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายและขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินเพิมขึน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของการรับรู ้การวัดมูลค่าใหม่ให้เป็ น
มูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายในการขายของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
6

10,781

84

127

9,919

586
686

1,229
(129)

ซี เมนต์
2564
2563
27,406 26,610
5,500 5,880
70
70
1,172 1,319
2,790 2,814

830

-

24

(37)

1,341

-

7

31

คอนกรี ตและ
หิ นทราย
2564
2563
5,388 6,632
291
347
5
5
31
27
461
509

1,627

-

-

59

1,421

-

-

59

การค้า
2564
2563
5,389 5,167
4,523 3,162
9
3
3
4

707

-

12

11

697

-

5

(13)

ผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้าง
2564
2563
2,382 2,391
23
17
1
18
15
251
259
อืน ๆ

308

-

1

19

2564
1,113
978
1
8
455

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี

423

-

8

28

2563
1,200
1,032
1
10
411

13,391

-

164

1,229
(77)

14,663

6

104

586
791

รวมส่ วนงาน
2564
2563
41,678 42,000
11,315 10,438
77
76
1,238 1,374
3,960 3,997

(617)

-

-

(12)

-

164

1,229
(89)

68

14,019

6

104

586
756

งบการเงินรวม
2564
2563
41,678 42,000
77
76
1,238 1,374
3,893 3,935

(644) 12,774

-

-

(35)

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน
2564
2563
(11,315) (10,438)
(67)
(62)

(หน่วย: ล้านบาท)
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รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ข้ อมูลเกีย วกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึนตามสถานทีตงั ของลูกค้า
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ประเทศศรี ลงั กา
ประเทศเวียดนาม
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศบังกลาเทศ
ประเทศจีน
ประเทศกัมพูชา
ประเทศอืน ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื องมือทางการเงินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม
ประเทศศรี ลงั กา
ประเทศบังกลาเทศ
ประเทศอินโดนีเซี ย
รวม

2564

(หน่วย: ล้านบาท)
2563

21,011
7,264
5,943
1,919
1,670
595
849
2,427
41,678

22,768
5,702
6,203
1,727
1,330
1,306
765
2,199
42,000

27,246
20,374
11,481
1,148
1,020
61,269

28,576
18,469
11,134
891
932
60,002

ข้ อมูลเกีย วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลู กค้ารายใดทีมีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ
38. หนีส ิ นทีอ าจเกิดขึน
38.1 หนังสื อคํา ประกันธนาคาร
38.1.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ มบริ ษ ทั มี หนังสื อคําประกันที ออกโดยธนาคารในนามกลุ่ มบริ ษ ัท
คงเหลื อ อยู่ เป็ นจํานวนเงิ น 1,098.3 ล้ านบาท 2,282.8 ล้ านรู ปี ศรี ลั ง กา 32.1 ล้ า นตากา 21,292.7
ล้านดองเวี ยดนาม และ 0.7 ล้านยูโร (2563: 875 ล้านบาท 744 ล้านรู ปี ศรี ล ังกา 47 ล้านตากา และ
18,292 ล้านดองเวียดนาม) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 79 ล้านบาท (2563: 69 ล้านบาท)) ซึ งเกียวเนื อง
กับการคําประกันการใช้ไฟฟ้ า การได้รับสัมปทานเหมืองแร่ และการคําประกันอืน ๆ ตามปกติธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั
69
91

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

38.1.2 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้ามีหนังสื อคําประกันทีออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าคงเหลื ออยู่เป็ นจํานวนเงิ น 5.9 ล้านบาท 19,990 ล้านรู เปี ยะห์ อินโดนี เซี ย
และ 0.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2563: 5.9 ล้านบาท 19,990 ล้านรู เปี ยะห์ อินโดนี เซี ย และ 0.2 ล้าน
เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา) ซึ งเกี ยวเนื องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิบางประการตามปกติ ธุรกิ จของบริ ษทั
ร่ วมและการร่ วมค้า
38.2 คดีฟ้ องร้ องของบริษัทย่ อยและการร่ วมค้ า
38.2.1 บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กาแห่งหนึ งมีขอ้ พิพาททียืนต่ออนุ ญาโตตุลาการลงวันที 14 มิถุนายน 2560
เกี ยวกับภาระในการจ่ ายค่ าชดเชยย้อนหลังจํานวน 10,000 รู ปี ศรี ล ังกาให้ แก่ พนักงานของบริ ษ ัท
แห่ ง หนึ ง โดยการพิ จารณาข้อ พิ พ าทดัง กล่ า วยัง อยู่ใ นระหว่างขัน ตอนของอนุ ญ าโตตุ ล าการ
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่สามารถประเมินผลกระทบของข้อพิพาทดังกล่าว
ได้ในขณะนี แต่ เชื อว่าความเป็ นไปได้ที กรณี พิ พ าทดังกล่ าวจะส่ งผลเสี ยอย่างมี สาระสํ าคัญ ต่ อ
บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระดับตํา ดังนัน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชี
38.2.2 บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กาแห่ งหนึ งถู กกล่าวหาจากกรมศุลกากรของประเทศศรี ลงั กาในกรณี การ
คํานวณอากรและภาษี โดยมิ ได้รวมคํานวณการจ่ายเงิ นต่าง ๆ เช่ น ค่าเสี ยเวลาของเรื อ ค่าชดเชยค่ า
ความร้ อนและความชืน ค่าเบียประกันความเสี ยงจากการเกิดสงคราม ค่าบรรทุกขนย้าย และค่าบรรทุก
สิ นค้าบนเรื อ โดยเมือวันที 7 กุมภาพันธ์ 2562 กรมศุลกากรของประเทศศรี ลงั กามีคาํ สังให้บริ ษทั ย่อย
จ่ า ยอากรและภาษี เป็ นจํา นวนรวมทัง สิ น 545 ล้า นรู ปี ศรี ล ัง กา (หรื อ ประมาณ 90 ล้า นบาท)
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้ยืนอุทธรณ์ คาํ สังดังกล่าวเนื องจากบริ ษทั ย่อยเชื อว่าข้อกล่าวหาปราศจาก
หลักการและพืนฐานในการประเมิน และเมือพิจารณาจากข้อมูลทีมีอยู่ ณ วันทีในรายงาน ประกอบกับ
ความเห็ นของทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื อว่าความเป็ นไปได้
ทีคดีดงั กล่าวจะส่ งผลเสี ยอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระดับตํา ดังนัน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึง
ไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีสินจากคดีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
นอกจากนี กรมศุ ลกากรของประเทศศรี ล ังกาได้ด าํ เนิ นการตรวจสอบบริ ษ ัทย่อยอี กแห่ งหนึ งใน
ประเทศศรี ลงั กา โดยกล่าวหาว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าวหลีกเลียงการชําระอากรและภาษีทีเกียวข้องกับการ
นําเข้าปู นซี เมนต์และสิ นค้าอื นที เกียวข้อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี ทางกรมศุ ลกากรยังไม่มีการแจ้งยอด
ประเมินภาษีดงั กล่าวแก่บริ ษทั ย่อย จึงทําให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบของข้อกล่าวหาดังกล่าวได้
ในขณะนี อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเชื อว่าบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นพิธีการทางศุลกากร
และการแสดงมูลค่าการนําเข้าตาม Schedule E แห่ งพิธีการศุลกากรของประเทศศรี ลงั กาแล้ว และเมื อ
พิ จารณาจากข้อมู ลที มี อยู่ ณ วันที ในรายงาน ประกอบกับ ความเห็ นของที ป รึ กษากฎหมายของ
บริ ษ ัท ย่อยดังกล่ าว แล้วเห็ นว่าความเป็ นไปได้ที คดี ดังกล่ าวจะส่ งผลเสี ยอย่างมี สาระสํ าคัญ ต่ อ
บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระดับตํา ดังนัน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีสินจากคดีดงั กล่าว
ไว้ในบัญชี
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38.2.3 บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กาแห่ งหนึ งมีขอ้ โต้แย้งด้านการประเมินภาษีอากรสําหรับปี 2547 - 2549
เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 119 ล้านรู ปีศรี ลงั กา (หรื อประมาณ 20 ล้านบาท) ในส่ วนของค่าใช้จ่ายทางภาษี
สํ าหรั บรายจ่ายดอกเบี ยและค่ าสิ ทธิ ที จ่าย อย่างไรก็ ตาม บริ ษ ัทย่อยได้ยืนอุ ทธรณ์ ค าํ ตัดสิ นของ
กรมสรรพากรของประเทศศรี ลงั กา และเมือพิจารณาจากข้อมูลทีมีอยู่ ณ วันทีในรายงาน ประกอบกับ
ความเห็นของทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื อว่าความเป็ นไปได้
ทีคดีดงั กล่าวจะส่ งผลเสี ยอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระดับตํา ดังนัน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึง
ไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีสินจากคดีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
นอกจากนี บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กามีกรณี พิพาททัว ไปและกรณี พิพาทด้านภาษีอากรอืน ๆ และ
เมื อพิจารณาจากข้อมู ลที มีอยู่ ณ วันทีในรายงาน ประกอบกับความเห็ นของทีปรึ กษากฎหมาย และที
ปรึ กษาด้านภาษีของบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื อว่าความเป็ นไปได้ทีกรณี พิพาทดังกล่าวจะ
ส่ งผลเสี ยต่อบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระดับตํา ดังนัน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี สิน
จากกรณี เหล่านีไว้ในบัญชี
38.2.4 บริ ษ ั ท ย่ อยแห่ งหนึ งในประเทศบั งกลาเทศมี ข ้อ โต้แย้งและคดี ค วามด้ านภาษี อากรที เกี ยวกับ
ภาษี มู ล ค่าเพิ ม และภาษี เงิ นได้ก ับ หน่ วยงานที เกี ย วข้องรวมเป็ นเงิ นที ถู ก เรี ยกร้ องหรื อประเมิ น
ทัง สิ น 341 ล้านตากา (หรื อ ประมาณ 133 ล้า นบาท) อย่า งไรก็ ต าม ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2564
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้สอบทานผลกระทบทีอาจเกิดขึนรวมถึงพิจารณาถึงผลของการชนะการ
ประเมิ นข้อโต้แย้งและคดี ความด้านภาษี อากรในอดี ตและได้บนั ทึ กประมาณการหนี สินสําหรั บ
กรณี ดงั กล่าวไว้แล้วจํานวน 39 ล้านตากา (หรื อประมาณ 15 ล้านบาท)
38.2.5 ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั สองแห่ งกล่าวหาว่าบริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ งได้บอกเลิ กสัญญา
บริ ก ารก่ อนครบกําหนด ซึ งการพิ จารณาข้อพิ พ าทดัง กล่ าวอยู่ในระหว่างการพิ จารณาคดี ข อง
ศาลแพ่ง อย่างไรก็ตาม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการ
ประเมินผลกระทบของข้อพิพาทดังกล่าว ดังนัน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึงยังไม่ได้บนั ทึกประมาณการ
หนีสินจากคดีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
38.2.6 ในเดือนธันวาคม 2563 กรมสรรพากรของประเทศกัมพูชาได้มีการประเมินการยืนภาษีหกั ณ ทีจ่ายของ
การร่ วมค้าสํ าหรั บ ปี 2561 - 2563 ตําไป โดยผู ้บ ริ ห ารของการร่ วมค้าดังกล่ าวได้ มี ก ารประมาณ
จํานวนเงินสู งสุ ดทีคาดว่าจะจ่ายสําหรับการประเมินภาษีดงั กล่าวจํานวน 0.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(หรื อประมาณ 23 ล้านบาท) ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 การร่ วมค้าดังกล่าวได้บ นั ทึ กประมาณการ
หนีสินจากการประเมินภาษีดงั กล่าวไว้แล้วเต็มจํานวน
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38.3 คดีฟ้ องร้ องของบริษัทฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีขอ้ พิพาทกับอดี ตพนักงานของบริ ษทั ฯเกียวกับภาระในการจ่ายค่าชดเชย
ในส่ วนทีนอกเหนื อจากนโยบายของบริ ษทั ฯและนอกเหนื อจากกฎหมายแรงงานจํานวน 43 ล้านบาท โดยการ
พิ จารณาข้อ พิ พ าทดังกล่ าวยังอยู่ในระหว่างการพิ จารณาคดี ข องศาลแรงงาน อย่างไรก็ ต าม ผู ้บ ริ ห าร
ของบริ ษ ัทฯได้สอบทานผลกระทบที อาจเกิ ดขึ นและได้บ ันทึ กประมาณการหนี สิ นจํานวน 11 ล้านบาท
ทีสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯสําหรับกรณี ดงั กล่าวไว้แล้ว
39. ภาระผูกพัน
39.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันทีสาํ คัญดังนี
39.1.1 กลุ่ ม บริ ษ ั ท มี ภ าระผู ก พัน รายจ่ ายฝ่ ายทุ น และสั ญ ญาค่ าก่ อสร้ างเป็ นจํานวนเงิ น 324 ล้ านบาท
(งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ: 172 ล้ า นบาท) (2563: 305 ล้ า นบาท (งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ:
127 ล้านบาท))
39.1.2 กลุ่ มบริ ษ ทั ได้ท าํ สั ญ ญาระยะยาวเพื อเช่ าสิ นทรั พ ย์อา้ งอิ งที มี มู ล ค่าตําและบริ ก ารอื น ๆ ณ วันที
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาและค่าบริ การดังกล่าวเป็ น
จํานวนเงิน 305 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 233 ล้านบาท) (2563: 313 ล้านบาท (งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ: 281 ล้านบาท))
39.1.3 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั แห่ งหนึ งเกี ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริ การอืนๆ ที เกียวข้อง ซึ งสัญญาดังกล่าวมี กาํ หนด 5 ปี เริ มตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึ งวันที
31 มกราคม 2568 ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องจ่ายค่าบริ การตามเกณฑ์และอัตราที
ระบุในสัญญา
39.1.4 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ท าํ สั ญญาที เกี ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที นํามาใช้ภายในกลุ่ ม
บริ ษทั อาทิ ระบบบัญชี ระบบการจัดการการขนส่ ง รวมถึ งสัญญาที เกี ยวข้องกับการบํารุ งรักษา
ระบบดังกล่ าว ทังนี บ ริ ษ ทั ย่อยดังกล่าวผูกพันที จะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑ์ และอัตราที ระบุ ใน
สัญญา
39.1.5 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งเกียวกับการให้บริ การเกียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ของ
บริ ษทั ฯ ทังนี บริ ษทั ฯผูกพันทีจะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑ์และอัตราทีระบุในสัญญา
39.1.6 กลุ่มบริ ษ ทั ได้ทาํ สั ญญารับ บริ การระยะยาวที เกี ยวข้องกับ การจัดหาพนักงานชัว คราว โดยกลุ่ ม
บริ ษทั มีภาระผูกพันทีจะจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราทีระบุในสัญญา
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39.1.7 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาซื อวัตถุดิบและเชื อเพลิง การจ้างงานขนส่ งและการขายสิ นค้า
ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
39.1.8 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกาํ หนดโดย
กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่
39.1.9 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งได้เข้าทําสัญญารับความช่วยเหลื อทางเทคนิ คกับบริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ ง
ซึ งสัญญาดังกล่าวมีกาํ หนด 10 ปี เริ มตังแต่วนั ที 6 มีนาคม 2545 ถึงวันที 5 มีนาคม 2555 และสามารถ
ต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมตาม
เกณฑ์และอัตราทีระบุในสัญญา
39.1.10 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ท าํ สั ญ ญาที เกี ยวกับ ลิ ขสิ ท ธิ ของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ทังนี บ ริ ษ ทั ย่อย
ดังกล่าวผูกพันทีจะจ่ายค่าลิขสิ ทธิ ตามเกณฑ์และอัตราทีระบุในสัญญา
39.1.11 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งมีภาระผูกพันเกียวกับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ าตามทีกาํ หนด
โดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยเงินสมทบดังกล่าวคํานวณจากปริ มาณไฟฟ้าทีจาํ หน่าย
และอัตราทีกาํ หนดตามกฎหมาย
39.1.12 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งได้ทาํ สัญญาเกียวกับการจ้างผลิตทรายสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรี ต
ซึ งสั ญ ญาดัง กล่ า วมี ก ํา หนดระยะเวลา 5 - 8 ปี โดยบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า วมี ภ าระผู ก พัน ที จ ะจ่า ย
ค่าตอบแทนตามปริ มาณทีผลิตจริ งและอัตราทีระบุในสัญญา
39.2 บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าได้ทาํ สัญญาเช่าสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตําและบริ การอืน ๆ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้ามีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริ การดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิ น 34.0
ล้านบาท (2563: 49.7 ล้านบาท)
39.3 การร่ วมค้าได้ทาํ สัญญาเช่าเครื องจําหน่ายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าสําหรับ
กระบวนการผลิ ตปู นซี เมนต์ ซึ งสั ญ ญาดังกล่ าวมี ก าํ หนดระยะเวลา 25 ปี โดยการจ่ายค่าเช่ าผันแปรจะ
คํานวณจากปริ มาณกระแสไฟฟ้าทีผลิตและใช้จริ ง
39.4 บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้ามีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.9
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 23.3 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 53.5 ล้านบาท (2563: 1.5 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 22.0 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 65.7 ล้านบาท)
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40. ลําดับชั นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี สินที วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพ ย์ ทวี ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย
หนีส ินทีว ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพ ย์ ทเี ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
หนีส ินทีเ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุน้ กู้

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
-

0.5
-

16.6

-

-

-

-

76.5
1.3

-

-

76.5
-

-

3,698.0
-

16,945.5

1,721.6
-

3,698.0
-

16,945.5

2,257.0
-

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพ ย์ ทวี ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย
หนีส ินทีว ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
สินทรัพ ย์ ทเี ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
หนีส ินทีเ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุน้ กู้

96

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 
-

4.1
-

-

221.9

1,930.0
-

-

17,234.7

59.6

-

0.3
-

-

-

-

221.9

-

1,302.6
-

1,930.0
-

17,234.7

1,701.8

74

-

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

41. เครื องมือทางการเงิน
41.1 ตราสารอนุพ นั ธ์ และการบัญชี ป้องกันความเสี ยง
งบการเงินรวม
2564
2563
สินทรัพ ย์ ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทีไม่ได้กาํ หนดให้เป็ น
เครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยง
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมสินทรัพ ย์ ตราสารอนุพ นั ธ์
หนีส ินตราสารอนุพนั ธ์
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์ทีไม่ได้กาํ หนดให้เป็ น
เครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยง
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์ทีกาํ หนดให้เป็ น
เครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยง
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
รวมหนีส ินตราสารอนุพ นั ธ์

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

526
526

4,129
4,129

18
18

261
261

1,310

41

-

-

76,478
77,788

221,941
221,982

76,478
76,478

221,941
221,941

ตราสารอนุพ นั ธ์ ทไี ม่ ได้ กาํ หนดให้ เป็ นเครื องมือทีใ ช้ ป้องกันความเสี ยง
กลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือบริ หารความเสี ยงในการทําธุ รกรรมบางส่ วน
โดยเข้าทําสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาทีสอดคล้องกับความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ
รายการอ้างอิงซึ งมีอายุสัญญาโดยทัว ไปไม่เกิน 12 เดือน
ตราสารอนุพ นั ธ์ ทกี าํ หนดให้ เป็ นเครื องมือทีใ ช้ ป้องกันความเสี ยง
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ฯมี สั ญ ญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบี ย ซึ งมี จาํ นวนเงิ น ตามสั ญ ญา 7,000
ล้านบาท (2563: 7,000 ล้านบาท) โดยบริ ษทั ฯได้รับดอกเบียในอัตราผันแปรเท่ากับ THBFIX 6 months บวก
ส่ วนเพิมของจํานวนเงินตามสัญญาและจ่ายดอกเบียคงทีในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ทังนี สัญญาดังกล่าวทําขึน
เพื อ เป็ นการป้ อ งกัน ความเสี ย งจากกระแสเงิ น สดของเงิ น กู้ยื ม ซึ งมี อ ัต ราดอกเบี ย ลอยตัว โดยสั ญ ญา
แลกเปลียนอัตราดอกเบียดังกล่าวครบกําหนดในเดือนมกราคม 2565
75
97

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงนี ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิ งเศรษฐกิจกับเครื องมือที ใช้ป้องกันความเสี ยง
เนืองจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียมีเงือนไขทีตรงกันกับเงือนไขของเงินกูย้ มื ทีมีอตั ราดอกเบียลอยตัว
(อันได้แก่ จํานวนเงิ นต้น วันครบกําหนด วันที จ่ายชําระ และวันที มี การปรั บอัตราดอกเบี ย) บริ ษ ทั ฯได้
กําหนดอัตราส่ วนการป้ องกันความเสี ยงไว้ที 1:1 เนื องจากความเสี ยงอ้างอิ งของสัญญาแลกเปลี ยนอัตรา
ดอกเบี ยเหมื อ นกับ องค์ ป ระกอบของความเสี ย งที มี ก ารป้ อ งกัน นอกจากนี ในการทดสอบความมี
ประสิ ทธิ ผ ลในการป้ อ งกัน ความเสี ยง บริ ษ ัท ฯได้ ใ ช้ วิ ธี อ นุ พ ัน ธ์ เสมื อ นพร้ อ มกับ เปรี ย บเที ย บการ
เปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยงกับการเปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงสําหรับความเสี ยงทีมีการป้ องกัน
ความไม่มีประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันความเสี ยง สามารถเกิดได้จากสาเหตุดงั ต่อไปนี
•

อัตราดอกเบียทีใช้ในการคิดลดรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงและเครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยง
มีความแตกต่างกัน

•

ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงิ นสดของรายการที มีการป้ องกันความเสี ยงและเครื องมื อที ใช้ป้องกัน
ความเสี ยงมีความแตกต่างกัน

•

ความเสี ยงด้านเครดิ ตของคู่สัญญาส่ งผลให้การเปลี ยนแปลงของมู ลค่ายุติธรรมของเครื องมื อที ใช้
ป้ องกันความเสี ยงและรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงมีความแตกต่างกัน

ผลกระทบของรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงต่องบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
สํารองสําหรับการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
ซึงใช้วดั ความ
ไม่มีประสิ ทธิผลใน
ส่วนทียงั คงป้ องกัน
ส่วนทีได้ยตุ ิการป้ องกัน
การป้ องกันความเสี ยง
ความเสี ยงต่อไป
ความเสี ยงแล้ว
2564
2563
2564
2563
2564
2563
1,272
93,686
6,712
155,015
-

ดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ มื ระยะยาว

ผลกระทบของเครื องมือที ใช้ป้องกันความเสี ยงต่องบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 และผลกระทบของการป้ องกัน ความเสี ย งในกระแสเงิ น สดต่องบกําไรขาดทุ น และกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
2564
2563

สัญญาแลกเปลียน
อัตราดอกเบีย สําหรับป้องกัน
ความเสี ยงจาก
อัตราดอกเบีย
7,000
รวม
7,000

7,000
7,000

มูลค่าตามบัญชี
2564
2563

76
76

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงใน
บรรทัดที มูลค่ายุติธรรมซึ งใช้วดั
แสดงรายการ ความไม่มีประสิ ทธิผล ส่ วนทีมีประสิ ทธิผล ส่ วนทีไม่มีประสิ ทธิผล
ในงบแสดง
ในการป้องกัน
ทีรับรู ้ในงบกําไร
ทีรับรู ้ใน
ฐานะการเงิน
ความเสี ยง
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
งบกําไรขาดทุน
2564
2563
2564
2563
2564
2563

หนีสิน
222 ตราสารอนุพนั ธ์
222

1
1

94
94

7
7

155
155

-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
สํารองสําหรับการ
ป้องกันความเสี ยง
ในกระแสเงินสด
ทีโอนไปยัง
งบกําไรขาดทุน
2564
2563

(150)
(150)

(116)
(116)

76
98

บรรทัดที
แสดงรายการ
ในงบกําไร
ขาดทุน

ต้นทุน
ทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ผลกระทบของการป้ องกันความเสี ยงต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น
การเปลี ย นแปลงของแต่ล ะองค์ป ระกอบที เกี ย วข้อ งกับ การป้ องกัน ความเสี ย งในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น ใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และการวิเคราะห์กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อืนมีรายละเอียดดังนี

ณ วันที 1 มกราคม 2563
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ทีกาํ หนดให้
เป็ นเครื องมือทีใช้ในการป้ องกันความเสี ยง
จํานวนทีโอนไปยังงบกําไรขาดทุน
ผลกระทบทางภาษี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ทีกาํ หนดให้
เป็ นเครื องมือทีใช้ในการป้ องกันความเสี ยง
จํานวนทีโอนไปยังงบกําไรขาดทุน
ผลกระทบทางภาษี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
สํารองสําหรับการ
ป้ องกันความเสี ยง
ในกระแสเงินสด
(141,716)
(93,686)
115,816
(4,426)
(124,012)
(1,272)
149,575
(29,661)
(5,370)

41.2 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริ หารความเสี ย งทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี ยงด้านการเงิ นในด้านต่าง ๆ ซึ งรวมถึ งความเสี ยงด้านเครดิ ต ความเสี ยงด้านตลาด (ซึ ง
ประกอบด้วยความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนและความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย) และความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
นโยบายการบริ หารความเสี ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั มุ่งเน้นการบริ หารความเสี ยงจากความผันผวนจากตลาด
การเงินทีไม่สามารถคาดการณ์ ได้โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงินน้อยทีสุด กลุ่ม
บริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ประเภทต่าง ๆ ในการป้ องกันความเสี ยงด้านต่าง ๆ ดังนี
ความเสี ยงด้ านเครดิต
ความเสี ยงด้านเครดิ ตคือความเสี ยงในการสู ญเสี ยทางการเงินหากลู กค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตาม
พันธะสัญญาต่าง ๆ อันเนื องมาจากเครื องมือทางการเงิ น โดยความเสี ยงดังกล่าวประกอบด้วย ลู กหนี การค้า
และลูกหนีอืน เงินฝากกับธนาคาร และเครื องมือทางการเงินอืน โดยความเสี ยงสู งสุ ดจากความเสี ยงด้านเครดิต
มีมูลค่าจํากัดเท่ากับมู ลค่าตามบัญชี ทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ น ทังนี ไม่รวมถึ งตราสารอนุ พนั ธ์ทาง
การเงิ น โดยกลุ่มบริ ษทั เปิ ดเผยความเสี ยงจํานวนเงิ นสู งสุ ดจากรายการทีเกียวข้องกับตราสารอนุ พนั ธ์ภายใต้
หัวข้อความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
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ลูกหนีก ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี ยงโดยใช้นโยบายและขันตอนในการควบคุมการให้สินเชื อเป็ นไปอย่างเหมาะสม
และไม่คาดว่าจะมีผลขาดทุนทางการเงิ นอย่างมี สาระสําคัญจากการให้สินเชื อทางการค้า โดยกลุ่มบริ ษทั ได้
ติดตามยอดคงค้างของลู กหนี การค้าอย่างสมําเสมอ โดยดําเนิ นการขอหนังสื อรับรองด้านเครดิ ต (Letters of
credit) หรื อการทําประกันสิ นเชื อต่าง ๆ จากธนาคารและสถาบันการเงิ นอืนทีมีชือเสี ยง โดยระยะเวลาการให้
สิ นเชือแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 120 วัน
กลุ่ มบริ ษ ัทพิ จารณาการด้อยค่ าทุ กวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน โดยอัตราการตังสํ ารองของผลขาดทุ น
ด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิดขึนคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี คงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระสําหรับกลุ่ม
ลูกค้าทีมีรูปแบบของความเสี ยงด้านเครดิตทีคล้ายคลึงกัน กลุ่มบริ ษทั จัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าโดย
พิจารราจากลัษณะของธุ รกิจลูกค้ารวมถึงการมีหนังสื อรับรองด้านเครดิต (Letters of credit) และการทําประกัน
สิ นเชื อต่าง ๆ การคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิดขึนคํานึ งถึ งผลของความน่าจะ
เป็ นถ่วงนําหนัก มูลค่าของเงิ นตามระยะเวลาและข้อมู ลสนับสนุ นที มีความน่ าเชื อถื อที มีอยู่ ณ วันที รายงาน
โดยเป็ นข้อมู ลที เกี ยวข้องกับเหตุ การณ์ ในอดี ต สภาพการณ์ ปั จจุ บ นั และการคาดการณ์ สภาวะเศรษฐกิ จใน
อนาคต ทังนี หนังสื อรับรองด้านเครดิ ต (Letters of credit) และการทําประกันสิ นเชื อต่าง ๆ ถื อเป็ นส่ วนหนึ ง
ของลูกหนีการค้าและนํามาใช้ในการคํานวณการด้อยค่าด้านเครดิต
เครื องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
ฝ่ ายบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี ยงด้านเครดิตทีเกียวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบัน
การเงินตามนโยบายบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั โดยลงทุนเฉพาะเงินฝากประจํากับธนาคารคู่สัญญาทีได้รับการ
อนุ มตั ิแล้วเท่านันและอยูใ่ นวงเงินการลงทุนทีกาํ หนดให้กบั คู่สัญญาแต่ละราย โดยธนาคารทีเป็ นคู่สัญญาต้อง
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถื อด้านเครดิ ตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถื อด้านเครดิตในระดับสากล
หรื อหนึ งในสองของธนาคารชันนําของประเทศ โดยวงเงินในการลงทุนจะถู กสอบทานและปรับปรุ งตลอดปี
การกําหนดวงเงินดังกล่าวเป็ นการช่วยลดความเสี ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุนและลดความสี ยงจากการ
ขาดทุนทางการเงินอันอาจเกิดขึนจากการผิดนัดชําระของคู่สัญญา
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงด้านเครดิตของตราสารหนี และตราสารอนุ พนั ธ์ในปริ มาณจํากัดเนื องจากคู่สัญญาเป็ น
ธนาคารทีมีอนั ดับความน่าเชื อถือด้านเครดิตทีอยูใ่ นระดับสู งซึ งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ
ด้านเครดิตในระดับสากล
ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน คือ ความเสี ยงทีมูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตจะมีความผันผวน
เนื อ งจากการเปลี ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามเสี ยงจากการ
เปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจากการดําเนินงานโดยปกติของกลุ่มบริ ษทั
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กลุ่ มบริ ษ ทั บริ หารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนภายใต้หลักการบริ หารโดยการรั กษาระดับความสมดุ ล
ระหว่างรายจ่ายที เป็ นเงินตราต่างประเทศทีเกียวกับการนําเข้าวัตถุ ดิบ ชินส่ วนเครื องจักรและวัสดุ สินเปลื อง
กับ รายได้ จากการส่ งออกที เป็ นสกุ ล เงิ น เดี ยวกัน ในกรณี ที มี ยอดสุ ท ธิ ข องรายการที เป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศคงเหลือ กลุ่มบริ ษทั จะลดความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนดังกล่าวโดยการทําสัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่ วงหน้าตามระยะเวลาของรายการจ่ายและรั บเงิ นตราต่างประเทศที จะเกิ ดขึ น ทังนี เงิ นกู้ยืม
ระยะสันและระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั โดยหลักแล้วอยูใ่ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงาน
กลุ่มบริ ษทั จะดําเนิ นการตกลงเงื อนไขของตราสารอนุ พนั ธ์ ทีใช้ป้องกันความเสี ยงให้สอดคล้องกับเงื อนไข
ของความเสี ยงทีตอ้ งการป้ องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีการป้ องกันความเสี ยงสําหรับความเสี ยงสุ ทธิ ของยอดขายและยอดซื อ
ทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทําสัญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยสถานะการป้ องกัน
ความเสี ยงมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากทีจะเกิดขึน ณ วันทีรายงาน
การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
ตารางต่อไปนี แสดงให้เห็ นถึ งผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษี ของกลุ่มบริ ษทั จากการเปลี ยนแปลงทีอาจเกิดขึ น
อย่างสมเหตุ สมผลของอัตราแลกเปลี ยนสกุ ลเงิ นเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กาและยูโร โดยกําหนดให้ตวั แปรอื น
ทังหมดคงที ทังนี ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีน ี เกิดจากการเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี สินที เป็ นตัวเงิ น รวมถึ งตราสารอนุ พนั ธ์ ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศที ไม่ได้กาํ หนดให้เป็ นเครื องมื อที ใช้
ป้ องกันความเสี ยง ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทังนี กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
จากการเปลียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอืน

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

งบการเงินรวม
การเปลียนแปลงของ
กําไรก่อนภาษี
อัตราแลกเปลียน
เพิมขึน (ลดลง)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
+5
(55,248)
-5
55,248
+5
-5

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงของ
กําไรก่อนภาษี
อัตราแลกเปลียน
เพิมขึน (ลดลง)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
+5
(179)
-5
179

(3,441)
3,441

งบการเงินรวม
การเปลียนแปลงของ
กําไรก่อนภาษี
อัตราแลกเปลียน
เพิมขึน (ลดลง)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
+5
911
-5
(911)

+5
-5

(968)
968

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงของ
กําไรก่อนภาษี
อัตราแลกเปลียน
เพิมขึน (ลดลง)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
+5
22,624
-5
(22,624)

ทังนี ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่การคาดการณ์หรื อพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต
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ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
กลุ่ม บริ ษ ทั มี ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ยที สําคัญจากเงิ นฝากธนาคารที มี อตั ราดอกเบี ย และหนี สิ นทาง
การเงินทีมีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด ซึ งความผันผวนจากอัตราดอกเบียอาจส่ งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี ยงจากอัตราดอกเบียโดยการจัดหาเงินกูย้ มื ทีมีท งั อัตราดอกเบียตามอัตราคงทีและ
อัตราดอกเบียตามอัตราผันแปรในสัดส่ วนทีเหมาะสม โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการรักษาสมดุลระหว่าง
แหล่งทีมากับการใช้เงินทุนโดยหนีสินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียตามอัตราคงที
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียทีสาํ คัญ
สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงที
สามารถแยกตามวันทีครบกําหนด หรื อวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบีย
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบีย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
หนีส ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื
ระยะสันจากสถาบันการเงินอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินอืน
หุ้นกู้
หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตร
และค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

3,506
13
3,519

-

-

2,112
2,112

4,044
4,044

9,662
13
9,675

0.01 - 7.25

3,014
438

666

435

-

-

3,014
1,539

0.76 - 9.50
2.16 - 11.30

-

6,493

9,486

7,527
-

-

7,527
15,979

0.81 - 8.44
2.46 - 4.26

86
3,538

373
7,532

509
10,430

7,527

78
78

1,046
29,105

2.32 - 4.15

1.50
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งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบีย
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบีย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
หนีส ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบัน
การเงินทีเกียวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื
ระยะสันจากสถาบันการเงินอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินอืน
หุ้นกู้
หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตร
และค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

4,075
17
4,092

-

-

1,851
1,851

1,750
1,750

7,676
17
7,693

0.01 - 7.00
1.50

120

-

-

-

-

120

1.49

3,356
404

813

446

-

-

3,356
1,663

0.86 - 13.50
2.16 - 11.30

-

4,495

11,480

7,578
-

-

7,578
15,975

0.92 - 6.84
2.46 - 4.26

78
3,958

366
5,674

603
12,529

7,578

112
112

1,159
29,851

3.39 - 4.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบีย

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการที
เกียวข้องกัน
หนีส ิ นทางการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินอืน
หุ้นกู้
หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตร
และค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต

450

-

-

1,101

3,330

4,881

0.01 - 0.35

2,815
3,265

-

-

1,101

3,330

2,815
7,696

1.25 - 1.70

95

164

13

-

-

272

2.32 - 2.89

-

6,493

9,486

7,000
-

-

7,000
15,979

0.81
2.46 - 4.26

84
179

366
7,023

509
10,008

7,000

78
78

1,037
24,288

2.32 - 3.28
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบีย

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการที
เกียวข้องกัน
หนีส ิ นทางการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินอืน
หุ้นกู้
หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตร
และค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต

1,027

-

-

1,025

878

2,930

0.01 - 0.60

2,700
3,727

-

-

1,025

878

2,700
5,630

1.37 - 1.49

98

167

27

-

-

292

2.32

-

4,495

11,480

6,990
-

-

6,990
15,975

0.92
2.46 - 4.26

78
176

355
5,017

603
12,110

6,990

112
112

1,148
24,405

2.32 - 3.38

การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย
ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีและส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั จากการเปลี ยนแปลงทีอาจเกิดขึนอย่าง
สมเหตุ ส มผลของอัต ราดอกเบี ยของเงิ น กู้ยื ม ที มี อ ัต ราดอกเบี ยที ป รั บ ขึ น ลงตามอัต ราตลาด ณ วัน ที
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี
2564

เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท

เพิม ขึน/
ลดลง
(ร้อยละต่อปี )
+0.5
-0.5

งบการเงินรวม
กําไรก่อนภาษี ส่วนของผูถ้ ือหุน้
เพิมขึน(ลดลง)
เพิมขึน(ลดลง)
(พันบาท)
(พันบาท)
(35,000)
21,225

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรก่อนภาษี ส่วนของผูถ้ ือหุน้
เพิมขึน(ลดลง) เพิมขึน(ลดลง)
(พันบาท)
(พันบาท)
(35,000)
21,225

เงินกูย้ มื สกุลเงิน
ดองเวียดนาม

+0.5
-0.5

(1,045)
1,045

-

-

-

เงินกูย้ มื สกุลเงิน
รู ปีศรี ลงั กา

+0.5
-0.5

(2,872)
2,872

-

-

-
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2563

เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท

เพิม ขึน/
ลดลง
(ร้อยละต่อปี )
+0.5
-0.5

งบการเงินรวม
กําไรก่อนภาษี ส่วนของผูถ้ ือหุน้
เพิมขึน(ลดลง)
เพิมขึน(ลดลง)
(พันบาท)
(พันบาท)
35,093
(35,461)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรก่อนภาษี ส่วนของผูถ้ ือหุน้
เพิมขึน(ลดลง) เพิมขึน(ลดลง)
(พันบาท)
(พันบาท)
35,093
(35,461)

เงินกูย้ มื สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

+0.5
-0.5

(129)
129

-

-

-

เงินกูย้ มื สกุลเงิน
ดองเวียดนาม

+0.5
-0.5

(1,972)
1,972

-

-

-

เงินกูย้ มื สกุลเงิน
รู ปีศรี ลงั กา

+0.5
-0.5

(10,056)
10,056

-

-

-

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียของเงินกูย้ ืมสกุลเงินบาททีมีอตั ราดอกเบียปรับขึน
ลงตามอัตราตลาดได้พิจารณารวมถึ งผลกระทบของการนําสัญญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบียมาใช้เพือป้ องกัน
ความเสี ยงในกระแสเงินสด
การวิ เคราะห์ ผลกระทบข้างต้นจัดทําโดยใช้ส มมติ ฐานว่าจํานวนเงิ นกู้ยืมที มี อ ัตราดอกเบี ยที ปรั บ ขึ นลง
ตามอัตราตลาดและตัวแปรอื นทังหมดคงที ตลอด 1 ปี และยังถื อเสมื อนว่าอัตราดอกเบี ยที ปรั บขึ นลงตาม
อัตราตลาดของเงิ นกู้ยืมไม่ได้มี อตั ราดอกเบี ยที ก าํ หนดไว้แล้ว ดังนัน การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย
ที เกิ ดขึ นจึ งมี ผ ลกระทบต่ อดอกเบี ยที ต้องชําระตลอด 12 เดื อ นเต็ ม ทังนี ข้อ มู ล ดัง กล่ าวข้างต้น ไม่ ใ ช่
การคาดการณ์หรื อพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต
ความเสี ยงด้ านสภาพคล่ อง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องการสภาพคล่องเพือให้สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการค้าของแต่ละบริ ษทั ซึ ง
แต่ละบริ ษ ทั มี ความรั บผิดชอบในการรั กษาระดับเงิ นสดและการพิ จารณาเพิมวงเงิ นเครดิ ตทังในส่ วนของ
ภายในกลุ่มบริ ษทั และกับสถาบันการเงิ นอืนเพือให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที ตอ้ งการโดยต้องอยู่ภายใต้แนว
ปฏิบตั ิของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ประเมินความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการทําแผนการบริ หารสภาพคล่องอย่างต่อเนื องและ
รักษาระดับของเงิ นสด เงินฝากประจํา วงเงินสิ นเชื อแบบผูกพันทียงั ไม่ได้ใช้ และวงเงิ นแบบสิ นเชื อแบบไม่
ผูกพันจากธนาคารต่าง ๆ เพือให้เพียงพอต่อสภาพคล่องทีตอ้ งการ
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รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุ พนั ธ์และเครื องมือทางการเงินที
เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ งพิจารณาจากกระแสเงิ นสด
ตามสัญญาทียงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการทีไ ม่ ใช่ ตราสารอนุพ นั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงินอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน
หุน้ กู้
หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตรและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รวมรายการทีไ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพ นั ธ์
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์: จ่ายชําระสุทธิ

รายการทีไ ม่ ใช่ ตราสารอนุพ นั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินทีเกียวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงินอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน
หุน้ กู้
หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตรและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รวมรายการทีไ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพ นั ธ์
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์: จ่ายชําระสุทธิ

ไม่เกิน
1 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี

รวม

3,013
5,494
1,824
500
7,238
-

774
289
6,500

804
9,500

3,013
5,494
1,824
2,078
7,527
16,000

149
18,218

507
8,070

544
10,848

1,200
37,136

78

-

-

78

ไม่เกิน
1 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม

120

-

-

120

3,356
4,294
1,624
472
339
-

944
7,249
4,500

818
11,500

3,356
4,294
1,624
2,234
7,588
16,000

147
10,352

547
13,240

654
12,972

1,348
36,564

215

7

-

222
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายการทีไ ม่ ใช่ ตราสารอนุพ นั ธ์
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน
หุน้ กู้
หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตรและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รวมรายการทีไ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพ นั ธ์
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์: จ่ายชําระสุทธิ

รายการทีไ ม่ ใช่ ตราสารอนุพ นั ธ์
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน
หุน้ กู้
หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตรและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รวมรายการทีไ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพ นั ธ์
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์: จ่ายชําระสุทธิ

ไม่เกิน
1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี

รวม

2,738
926
102
7,000
-

175
6,500

13
9,500

2,738
926
290
7,000
16,000

147
10,913

498
7,173

543
10,056

1,188
28,142

76

-

-

76

ไม่เกิน
1 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม

1,995
904
104
-

176
7,000
4,500

28
11,500

1,995
904
308
7,000
16,000

147
3,150

536
12,212

654
12,182

1,337
27,544

215

7

-

222
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41.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
เนื องจากเครื องมื อทางการเงิ นส่ วนใหญ่ข องกลุ่ม บริ ษ ทั จัดอยู่ในประเภทระยะสันหรื อมี อตั ราดอกเบี ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับ มู ล ค่าตามบัญ ชี ที แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ยกเว้นหุ ้นกู้ที มี อตั ราดอกเบี ยคงที ซ ึ งกลุ่ มบริ ษ ัทได้
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 แล้ว
กลุ่มบริ ษทั มีวธิ ี การและสมมติฐานทีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน ดังนี
ก)

สิ นทรัพ ย์และหนี สิ นทางการเงิ นที จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั น ได้แก่ เงิ นสดและรายการ
เที ยบเท่าเงิ นสด ลู กหนี และเงิ นให้กูย้ ืมระยะสัน เจ้าหนี และเงิ นเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสัน
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข)

หุ ้นกู้และหนี สิ น ระยะยาวที จ่ายดอกเบี ยในอัตราคงที แสดงมู ลค่ายุติธ รรมโดยการคํานวณมู ล ค่า
ปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดจ่ายในอนาคต คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี ยโดยประมาณในตลาดปั จจุ บ นั
สําหรับเครื องมือทางการเงินทีมีเงือนไขใกล้เคียงกัน

ค)

เงิ นกู้ยืม ระยะยาวที จ่ายดอกเบี ยในอัตราใกล้เคี ยงกับ อัตราดอกเบี ยในตลาด แสดงมู ล ค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ง)

ตราสารอนุ พนั ธ์ แสดงมู ลค่ายุติธรรมซึ งคํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงิ นสดในอนาคต
และแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ งข้อมูลทีนาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่
เป็ นข้อมู ล ที ส ามารถสั งเกตได้ในตลาดที เกี ยวข้อง เช่ น อัตราแลกเปลี ย นทันที อัตราแลกเปลี ย น
ล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบีย และเส้นราคาล่วงหน้าของ
สิ นค้าโภคภัณฑ์ เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงผลกระทบของความเสี ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาใน
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์

ในระหว่างปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
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42. สิ ทธิพ เิ ศษจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของ
คณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ น ภายใต้ เงื อ นไขที ก ํา หนดบางประการ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที สํ า คัญ
ประกอบด้วย
รายละเอียด

1.
2.
3.

บัตรส่งเสริ มเลขที
วันทีในบัตรส่ งเสริ ม
เพือส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

4. สิ ทธิ ประโยชน์สาํ คัญทีได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบ
กิจการทีได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียน
4.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการลงทุนใน
อัตราร้ อยละห้าสิ บของอัตราปกติเป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันทีน นั กําหนด
ระยะเวลาตามข้อ 4.1
4.3 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้รับการส่งเสริ มซึ งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4.4 ได้รับลดยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื องจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
4.5 ได้รับอนุญาตให้นาํ คนต่างด้าวซึ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรส
และบุคคลซึ งอยูใ่ นอุปการะของบุคคลนัน เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จํานวนและระยะเวลาเท่าทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและอนุญาต
ให้คนต่างด้าวซึ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการทีได้รับอนุญาตให้อยูใ่ น
ราชอาณาจักรทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าทีการทํางานทีคณะกรรมการให้
ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร

สิ ทธิประโยชน์ ทีได้ รับ
บริ ษทั สยามซิ ต ี
บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล
พาวเวอร์ จํากัด
จํากัด
59-1306-1-00-1-0
59-1354-1-00-2-0
6 ตุลาคม 2559
19 ตุลาคม 2559
ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง พัฒนาซอฟต์แวร์ ประเภท
จากกระบวนการผลิต Enterprise software และ
ปูนซี เมนต์
Digital Content
5 ปี

7 ปี

ได้รับ

ได้รับ

5 ปี

7 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการผลิ ตและขายไฟฟ้ า และ
รายได้จากการบริ การด้านเทคนิ ค การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูล ซึ งได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ นเป็ น
จํานวนเงิน 490 ล้านบาท และ 408 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งเป็ นการขายและบริ การให้แก่บริ ษทั ทีเกียวข้อง
กันทังจํานวน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

43. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ ึ งโครงสร้ างทุนทีเหมาะสม
เพือสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้ างมูลค่าการถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งการ
ปฏิ บตั ิตามเงื อนไขทางการเงิ นตามที กาํ หนดไว้ในสัญญาวงเงิ นกู้และหุ ้นกู้ โดยกลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตาม
เงือนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาทีรายงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี อตั ราส่ วนหนี สินต่อทุ นเท่ากับ 1.09:1 (2563: 1.24:1) และเฉพาะของ
บริ ษทั ฯมีอตั ราหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.74:1 (2563: 0.75:1)
44. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
44.1 เงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการทีเ กีย วข้ องกันและสถาบันการเงินอืน
ในเดือนมกราคม 2565 บริ ษทั ฯได้รับเงินกูย้ ืมระยะสันจากบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง รวมเป็ นเงิน 780 ล้านบาท
ซึ งคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 0.80 ต่อปี และเบิกวงเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินทีเกียวข้องกันและ
สถาบันการเงินอืนอีกสามแห่งจํานวนเงินรวม 2,700 ล้านบาท ซึ งคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 0.80 - 1.03 ต่อปี
44.2 เงินปันผลรับจากบริษัทย่ อย
เมือวันที 28 มกราคม 2565 ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สยามซิ ต ีซีเมนต์ (เวียดนาม) จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”)
มี มติ อนุ ม ัติให้จ่ายเงิ นปั นผลสํ าหรั บปี 2564 เป็ นจํานวนเงิ นทังสิ น 633,252 ล้านดองเวียดนาม บริ ษ ัทฯจะ
บันทึกเงิ นปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 411,614 ล้านดองเวียดนามหรื อประมาณ 602 ล้านบาทใน
ไตรมาสทีหนึงของปี 2565
เมือวันที 2 กุมภาพันธ์ 2565 ทีประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั สยามซิ ต ีพาวเวอร์ จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) มีมติ
อนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลสําหรับปี 2564 เพิมเติมในจํานวนหุ ้นละ 7.0 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทังสิ น 140 ล้านบาท
บริ ษทั ฯจะบันทึกเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในไตรมาสทีหนึงของปี 2565
เมือวันที 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทีประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) มีมติ
อนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลสําหรับปี 2564 เพิมเติมในจํานวนหุ ้นละ 12.5 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทังสิ น 50 ล้านบาท
บริ ษทั ฯจะบันทึกเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในไตรมาสทีหนึงของปี 2565
เมือวันที 9 กุมภาพันธ์ 2565 ทีประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั สยามซิ ต ีซีเมนต์ (ลังกา) จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”)
มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2564 เพิมเติมในจํานวนหุ น้ ละ 18 รู ปีศรี ลงั กา เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 2,992
ล้านรู ปี ศรี ล ังกา บริ ษ ทั ฯจะบันทึ กเงิ นปั นผลรั บจากบริ ษ ทั ย่อยดังกล่ าวจํานวน 2,961 ล้านรู ปี ศรี ล ังกาหรื อ
ประมาณ 488 ล้านบาทในไตรมาสทีหนึ งของปี 2565
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44.3 เงินปันผลเสนอจ่ ายของบริษัทฯ
เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2565 ทีประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมี มติอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลสําหรับปี
2564 ในอัตรา หุ ้ น ละ 9.0 บาท เป็ นจํานวนเงิ น ทัง สิ น 2,682 ล้านบาท บริ ษ ัท ฯกําหนดจะจ่ายเงิ น ปั น ผล
ดังกล่าวจํานวน 2,682 ล้านบาท ในเดื อนเมษายน 2565 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯในวันที 24 มีนาคม 2565
45. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2565

89
111

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหารต่่อไปนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลเชิิงลึึก
ทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านสามารถเข้้าใจสถานะการเงิินและผลประกอบการรวมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งผู้้�อ่่านควรอ่่านควบคู่่�กัับงบการเงิินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

การวิิเคราะห์์ผลประกอบการ
รายได้้
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

รายได้้
รายได้้จากการขายสุุทธิิ

41,678

42,000

(322)

(1%)

47,593

รายได้้อื่่�น

212

174

38

22%

339

41,890

42,174

(284)

(1%)

47,932

รวมรายได้้

รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับผลกระทบเชิิงลบจากการแพร่่ระบาดครั้้�งใหม่่ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ในประเทศไทยและประเทศเวีียดนาม รวมถึึงสภาพอากาศที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยในช่่วงไตรมาสที่่�สามส่่งผลให้้
ยอดจำำ�หน่่ายวััสดุุก่่อสร้้างหดตััว ในขณะที่่�ไตรมาสที่่�สี่่�มีีการผ่่อนคลายข้้อจำำ�กััดบางประการส่่งผลให้้
ความต้้องการวััสดุุก่อ่ สร้้างฟื้้น� ตััว ทั้้�งนี้้�ปริิมาณการใช้้ปูนู ซีีเมนต์์ถูกู ขัับเคลื่่�อนโดยภาคการก่่อสร้้างระบบ
สาธารณููปโภคพื้้�นฐานของภาครััฐในขณะที่่�ภาคการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยและภาคอุุตสาหกรรมยัังคงชะลอตััว
ในขณะเดีียวกัันสภาพการแข่่งขัันในตลาดที่่�เข้้มข้้นสร้้างแรงกดดัันต่่อราคาจำำ�หน่่ายสิินค้้า ส่่งผลให้้รายได้้
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ลดลงร้้อยละ 1 เป็็น 41,890 ล้้านบาท

112

รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าใช้้จ่่าย
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนสิินค้้าขายและบริิการ

28,904

27,981

923

3%

32,463

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย

6,734

6,625

109

2%

8,120

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

1,884

1,955

(71)

(4%)

2,071

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

215

120

95

79%

389

37,737

36,681

1,056

3%

43,043

รวมค่่าใช้้จ่่าย

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงดำำ�เนิินการมาตรการต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารต้้นทุุนในช่่วงที่่�สภาพ
เศรษฐกิิจมีีความผัันผวนอย่่างรุุนแรง อย่่างไรก็็ตามต้้นทุุนการขายและบริิการได้้รัับผลกระทบจาก
ต้้นทุุนวััตถุุดิิบ ต้้นทุุนเชื้้�อเพลิิงและค่่าขนส่่งที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นโดยเฉพาะในครึ่่�งปีีหลััง แม้้ว่่าการดำำ�เนิินงาน
ของโรงงานโดยรวมจะมีีเสถีียรภาพเพิ่่�มขึ้้�นโดยสามารถลดความเสีียหายและการชำำ�รุุดของเครื่่�องจัักร
แต่่เนื่่�องจากมีีการซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาเตาเผาปููนซีีเมนต์์ตามแผนงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่งผลให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายในการ
บำำ�รุุงรัักษาเพิ่่�มมากขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่ายได้้รัับผลกระทบด้้านลบจากต้้นทุุนในการ
จััดการสิินค้้าและค่่าขนส่่งที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากราคาน้ำำ��มัันดีีเซลที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายรวมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 เป็็น 37,737 ล้้านบาทและส่่งผลลบต่่อความสามารถการทำำ�กำำ�ไรโดยรวม
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ค่่าเสื่่�อมราคา ต้้นทุุนทางการเงิินและค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

ค่่าเสื่่�อมราคา ต้้นทุุนทางการเงิินและ
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย

3,893

3,935

(42)

(1%)

3,330

ต้้นทุุนทางการเงิิน

1,238

1,374

(136)

(10%)

1,459

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(89)

756

(845)

(112%)

698

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าปีีก่่อน ส่่งผลให้้ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำำ�หน่่ายโดยรวมลดลงเล็็กน้้อย
ต้้นทุุนทางการเงิินสะท้้อนค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินและหุ้้�นกู้้�รวมไปถึึง
ค่่าธรรมเนีียมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตราสารทางการเงิินเพื่่�อการค้้าระหว่่างประเทศเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของ
ธุุรกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ ต้้นทุุนทางการเงิินที่่�ลดลงสะท้้อนถึึงอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดต่่างประเทศ
ที่่�ลดลงและการลดลงของหนี้้�สิินที่่�มีีดอกเบี้้�ยโดยรวมโดยเป็็นไปตามแผนการลดหนี้้�ทางการเงิินของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ลดลงเนื่่�องจากอััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลในประเทศศรีีลัังกาลดลงจากร้้อยละ 28
เป็็นร้้อยละ 18 ในไตรมาสที่่�สอง ซึ่่�งส่่งผลบวกเพีียงครั้้�งเดีียวต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ
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การวิิเคราะห์์รายกลุ่่�มธุุรกิิจ
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

ขายสุุทธิิ
ปูนซีเมนต์

27,406

26,610

796

3%

28,722

คอนกรีต หิน และทราย

5,388

6,632

(1,244)

(19%)

8,477

การค้า

5,389

5,167

222

4%

6,428

วัสดุก่อสร้าง

2,382

2,391

(9)

(0%)

2,630

อื่นๆ

1,113

1,200

(87)

(7%)

1,336

41,678

42,000

(322)

(1%)

47,593

รวมขายสุทธิตามสายผลิตภัณฑ์

(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีีและค่่าเสื่่�อมราคา
ปูนซีเมนต์

7,906

8,223

(317)

(4%)

7,346

คอนกรีต หิน และทราย

327

697

(370)

(53%)

395

การค้า

245

248

(3)

(1%)

381

วัสดุก่อสร้าง

326

276

50

18%

241

อื่นๆ

657

690

(33)

(5%)

642

หมายเหตุ: กำ�ไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสือ่ มราคาตามส่วนงานแสดงกำ�ไรก่อนตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน
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แม้้จะมีีการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ในช่่วงไตรมาสที่่�สาม แต่่กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ปูนู ซีีเมนต์์มีรี ายได้้
เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� โดยมีีผลจากปริิมาณการจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในตลาดต่่างประเทศ แม้้ว่่าราคา
ปููนซีีเมนต์์จะปรัับตััวขึ้้�นในไตรมาสที่่�สี่่�แต่่ราคาปููนซีีเมนต์์เฉลี่่�ยของปีียัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าปีีก่่อน
โดยรวมแล้้วรายได้้จากการขายสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 เป็็น 27,406 ล้้านบาท ในขณะที่่�ต้้นทุุนวััตถุุดิิบ
ต้้นทุุนเชื้้�อเพลิิงและค่่าขนส่่งยัังส่่งผลด้้านลบต่่อผลการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และทรายได้้รัับผลกระทบจากมาตรการเคอร์์ฟิิวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแพร่่ระบาด
ของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 และความต้้องการสิินค้้าและบริิการคอนกรีีตผสมเสร็็จ หิิน และทราย โดยรวม
ที่่�อ่่อนตััวลงรวมไปถึึงการแข่่งขัันในตลาดที่่�รุุนแรงทำำ�ให้้ระดัับราคาเฉลี่่�ยลดลงส่่งผลให้้รายได้้โดยรวม
ลดลงร้้อยละ 19 เป็็น 5,388 ล้้านบาท แรงกดดัันจากรายได้้ที่่ล� ดลงรวมไปถึึงต้้นทุุนในการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังไม่่สามารถชดเชยได้้จากการบริิหารจััดการต้้นทุุนคงที่่�ให้้เหมาะสมและมีีผลต่่อกำำ�ไร
ท่่ามกลางความผัันผวนของห่่วงโซ่่อุุปทานซึ่่�งมีีผลต่่อต้้นทุุนการขนส่่งและราคาสิินค้้าในกลุ่่�มธุุรกิิจ
การค้้าระหว่่างประเทศ ความต้้องการปููนเม็็ดและวััตถุุดิิบที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องในการผลิิตปููนซีีเมนต์์ปรัับตััวดีีขึ้้�น
ในระหว่่างปีีแต่่ยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าปีีก่่อน รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาจากการราคาสิินค้้าที่่�สููงขึ้้�นเป็็นหลััก
โดยมีีรายได้้เพิ่่�มร้้อยละ 4 เป็็น 5,389 ล้้านบาท ค่่าขนส่่งที่่�สููงขึ้้�นส่่งผลให้้เกิิดความล่่าช้้าในการขนส่่ง
ปููนเม็็ดและปููนซีีเมนต์์และส่่งผลกระทบด้้านลบเล็็กน้้อยต่่อการทำำ�กำำ�ไร
ความต้้องการของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์วััสดุุก่่อสร้้างยัังคงอ่่อนตััว แม้้ว่่าจะมีีการหดตััวอย่่างต่่อเนื่่�องของ
การก่่อสร้า้ งที่่�อยู่่�อาศััย รายได้้ยังั คงอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับปีีก่อ่ นเป็็น 2,382 ล้้านบาท โดยการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานส่่งผลให้้ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรโดยรวมเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ธุุรกิิจบริิการกำำ�จััดของเสีียในกลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�นได้้รัับผลกระทบด้้านลบจากการขอเลื่่�อนโครงการออกไป
ของกลุ่่�มลููกค้้าที่่�รัับบริิการกำำ�จััดของเสีียด้้านอุุตสาหกรรมอีีกทั้้�งราคาค่่าบริิการกำำ�จััดของเสีียโดยรวม
ในตลาดลดลง ส่่งผลให้้รายได้้ลดลงร้้อยละ 7 เป็็น 1,113 ล้้านบาท ซึ่่�งการบริิหารจััดการต้้นทุุนที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพที่่�เพิ่่�มขึ้้�นยัังไม่่สามารถชดเชยแนวโน้้มการลดลงของรายได้้
การวิิเคราะห์์งบแสดงฐานะการเงิิน
หน่่วย

2564

2563

2562

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า

เท่่า

8.23

7.81

8.47

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย

วััน

44

47

43

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ

เท่่า

7.25

6.85

6.72

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย

วััน

50

53

54

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�

เท่่า

5.91

5.61

5.74

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�

วััน

62

65

64
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เงิินทุุนหมุุนเวีียนสุุทธิิ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มความเข้้มงวดในการบริิหารจััดการสิินเชื่่�อทางการค้้าและมาตรการในการเก็็บหนี้้�
ส่่งผลให้้ยอดหนี้้�ค้้างชำำ�ระลดลงในอััตราร้้อยละ 1 จาก 4,835 ล้้านบาท เป็็น 4,780 ล้้านบาท และมีี
ระยะเวลาในการเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยลดลง ในขณะที่่�ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยและระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ย
ยัังคงอยู่่�ในระดัับใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อนโดยเป็็นผลจากการบริิหารเงิินทุุนหมุุนเวีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขายประกอบด้้วยสิินทรััพย์์ที่่�ยัังคงเหลืืออยู่่�ภายใต้้ธุุรกิิจคอนกรีีต
ในประเทศเวีียดนาม บริิษััทย่่อยได้้ดำำ�เนิินการและตกลงในการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินดัังกล่่าวให้้แก่่บุุคคลที่่�
ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขายไม่่ได้้ตััดค่่าเสื่่�อมราคาและแสดงตามมููลค่่าที่่�ยกมาหรืือมููลค่่า
ยุุติิธรรมสุุทธิิจากค่่าใช้้จ่่ายในการขายแล้้วแต่่ว่่ามููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
(หน่่วย : ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564

2563

+/-

+/(%)

2562

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

29,190

29,998

(808)

(3%)

32,523

สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

9,846

10,128

(282)

(3%)

10,844

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

412

283

129

46%

317
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รายจ่่ายฝ่่ายทุุน (CAPEX) สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ประเภทที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ในระหว่่างปีีปััจจุุบัันเท่่ากัับ
1,241 ล้้านบาท รายการรายจ่่ายฝ่่ายทุุนจำำ�แนกตามโครงการในปีี 2564 ที่่�มีีสาระสำำ�คััญมีีดัังต่่อไปนี้้�
■ การขยายพื้นที่ขุดแร่ ส�ำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ที่โรงงานประเทศเวียดนาม มูลค่า 50 ล้านบาท
■ การจัดซื้ออะไหล่ส�ำหรับหม้อบดซีเมนต์ที่โรงงาน 3 สระบุรี  มูลค่า 39 ล้านบาท
■ การท�ำเหมืองเปิดหน้าดินที่นครหลวงคอนกรีต มูลค่า 33 ล้านบาท
■ การจัดซื้ออะไหล่ส�ำหรับเตาเผาซีเมนต์ที่โรงงานสระบุรี มูลค่า 32 ล้านบาท
■ การก่อสร้างโรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน โรงงานประเทศศรีลังกา มูลค่า 21 ล้านบาท
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 2,801 ล้้านบาท ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายและ
การตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์สำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 182 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศดำำ�เนิินงาน
ภายใต้้สกุุลเงิินที่่�แตกต่่างกัันซึ่่�งต้้องถููกแปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินบาทในการแสดงงบการเงิินรวมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ เนื่่�องจากการอ่่อนค่่าของสกุุลเงิินบาทในปีีที่่�ผ่่านมาส่่งผลให้้เกิิดผลกำำ�ไรจากการแปลงค่่า
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศเป็็นสกุุลเงิินบาทเท่่ากัับ 1,068 ล้้านบาท
สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนส่่วนประกอบด้้วยสััมปทานเหมืือง ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์ ค่่าความสััมพัันธ์์กัับ
ลููกค้้า เครื่่�องหมายการค้้าและสิิทธิิในการใช้้สิินทรััพย์์ ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนสำำ�หรัับปีี
เท่่ากัับ 588 ล้้านบาท กำำ�ไรจากการแปลงค่่าสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศคิิดเป็็น
เงิินบาทจำำ�นวน 275 ล้้านบาท
การระดมทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โครงสร้้างทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ ประกอบด้้วยหนี้้�สิินทางการเงิินสุุทธิิ
รวมหนี้้�สิินสััญญาเช่่าจำำ�นวน 18,396 ล้้านบาท (หนี้้�สิินทางการเงิินขั้้�นต้้นจำำ�นวน 28,058 ล้้านบาท
หัักด้้วยเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำำ�นวน 9,662 ล้้านบาท) ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 39,227
ล้้านบาท โดยอััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิต่่อทุุนอยู่่�ที่่� 0.47 เท่่าซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนหน้้า (ปีี 2563: 0.61 เท่่า)
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เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและระยะยาว
หนี้้�สิินทางการเงิินขั้้�นต้้นประกอบด้้วย หุ้้�นกู้้�ซึ่่�งเป็็นหุ้้�นกู้้�ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน
โดยทยอยครบกำำ�หนดตามเวลาที่่�ระบุุไว้้ด้้านล่่างนี้้�เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยงของสภาพคล่่องจาก
การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�
วันที่ออกหุ้นกู้

จำ�นวนล้านบาท

ครบกำ�หนด

29 เมษายน 2559

4,000

2567, 2569

9 พฤษภาคม 2560

12,000

2567, 2570, 2572

เงิินทุุนที่่�ได้้รับั จากการออกหุ้้�นกู้้�ส่่วนใหญ่่ถูกู ใช้้เพื่่�อการเข้้าซื้้�อกิิจการในต่่างประเทศในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่า่ นมา
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินและหนี้้�สินิ สััญญาเช่่าจำำ�นวน 1,389 ล้้านบาท
และเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นรวมส่่วนของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว และหนี้้�สิินสััญญาเช่่าที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระภายในปีี
จำำ�นวน 10,690 ล้้านบาท
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 39,227 ล้้านบาท (ปีี 2563:
34,712 ล้้านบาท) ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบด้้วยทุุนสำำ�รองสะสม ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นและกำำ�ไรสะสม
จำำ�นวน 42,783 ล้้านบาท ผลต่่างจากการแปลงค่่างบการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศเป็็นผลขาดทุุน
จำำ�นวน 5,064 ล้้านบาท ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อยเท่่ากัับ 1,513 ล้้านบาท
การวิิเคราะห์์งบกระแสเงิินสด
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำำ�นวน 9,662 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ซึ่่�งใช้้ ในการรัักษาสภาพคล่่องให้้เพีียงพอสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในช่่วงระหว่่างการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานเท่่ากัับ 6,948 ล้้านบาท (ปีี 2563: จำำ�นวน
8,932 ล้้านบาท) ซึ่่�งลดลงเนื่่�องจากมีีกำำ�ไรสุุทธิิก่่อนภาษีีสำำ�หรัับปีีน้้อยลงรวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของ
เงิินทุุนหมุุนเวีียนสุุทธิิที่่�ลดลง
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ ไปจากกิิจกรรมการลงทุุนเท่่ากัับ 557 ล้้านบาท โดยใช้้ซื้้�อสิินทรััพย์์ประเภทที่่�ดิิน
อาคารและอุุปกรณ์์เป็็นหลัักจำำ�นวน 1,285 ล้้านบาท (ปีี 2563: กระแสเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมลงทุุน
เท่่ากัับ 17 ล้้านบาท) หัักกัับเงิินสดรัับจากการขายสิินทรััพย์์จำำ�นวน 68 ล้้านบาทและเงิินปัันผลรัับจาก
การลงทุุนในการร่่วมค้้าและจากบริิษััทร่่วมจำำ�นวน 691 ล้้านบาท
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 4,695 ล้้านบาท (ปีี 2563: จำำ�นวน 6,006 ล้้านบาท)
โดยส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยเงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 2,871 ล้้านบาท และการชำำ�ระคืืนเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและ
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินหุ้้�นกู้้�และหนี้้�สิินสััญญาเช่่าในระหว่่างปีีจำำ�นวน 1,453 ล้้านบาท
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แนวโน้้มและแนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืน
ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ทวีีความรุุนแรงทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคในช่่วงปีี 2564
รวมถึึงเศรษฐกิิจโลกที่่�ยัังคงถููกสั่่�นคลอนอย่่างต่่อเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทาง
กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดว่่าการเติิบโตในตลาดหลัักของกลุ่่�มบริิษััทฯ จะเป็็นไปอย่่างจำำ�กััดในปีี 2565 โดยจาก
การพิิจารณาอย่่างระมััดระวััง ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่คาดว่่ากิิจกรรมทางเศรษฐกิิจจะสามารถกลัับขึ้้�นไป
อยู่่�ในระดัับเดีียวกัับปีี 2562 อีีกจนกระทั่่�งปีี 2566 ทั้้�งนี้้�โครงการก่่อสร้้างสาธารณููปโภคพื้้�นฐานของ
ภาครััฐจะยัังคงเป็็นตััวสำำ�คััญ ในขณะที่่�ภาคการก่่อสร้้างเชิิงพาณิิชย์์และอุุตสาหกรรมจะยัังคงไม่่สดใส
ปััจจััยความเสี่่�ยงหลัักที่่�อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์จะเผชิิญในปีี 2565 ได้้แก่่ กำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นโดยคู่่�แข่่ง ราคาเชื้้�อเพลิิงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงแนวโน้้มด้้านสิ่่�งแวดล้้อมด้้าน
กฎระเบีียบที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินการตามนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG)
และได้้มีีการอนุุมััติิการลงทุุนสองโครงการหลัักในประเทศไทยและประเทศศรีีลัังกาในปีีที่่�แล้้วเพื่่�อเร่่ง
การลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ  นอกจากนี้้�ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ต่่ออายุุ
บัันทึึกความเข้้าใจ (MoU) เป็็นระยะเวลาสามปีีกัับองค์์กรระหว่่างประเทศเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ
(IUCN) เพื่่�อความต่่อเนื่่�องของการลดผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพในกิิจกรรมการทำำ�
เหมืืองหิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ และยัังคงพยายามที่่�จะลดการใช้้น้ำำ��บาดาลภายในโรงงาน ในขณะเดีียวกััน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงยึึดมั่่�นในมาตรฐานสากลสููงสุุดของการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และแนวปฏิิบััติิด้้านอาชีีว
อนามััยและความปลอดภััยในอุุตสาหกรรม รวมถึึงกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับความรัับผิิด
ชอบต่่อสัังคมที่่�มีีต่่อทั้้�งพนัักงานและชุุมชนใกล้้เคีียงอีีกด้้วย
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งบการเงิิน
ตารางสรุุปงบแสดงฐานะการเงิินรวม
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9,662

12%

7,676

10%

4,821

6%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

4,780

6%

4,835

6%

5,456

7%

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

1

-     

4

-     

1

-     

สินค้าคงเหลือ

4,441

5%

3,374

4%

4,608

6%

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า

308

-     

360

-     

80

-     

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

17

-     

60

-     

65

-     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

335

-     

258

-     

394

1%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

19,544

24%

16,567

21%

15,424

20%

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน

13

-     

17

-     

17

-     

เงินลงทุนในการร่วมค้า

2,098

3%

1,896

2%

1,973

3%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,689

3%

2,077

3%

2,069

4%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

495

1%

319

-     

315

-     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

29,190

36%

29,998

39%

32,523

42%

สินทรัพย์สิทธิการใช้

1,557

2%

1,747

2%

-  

-     

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำ�เนินงาน

33

-     

61

-     

65

-     

ค่าความนิยม

14,936

18%

13,476

17%

13,594

17%

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

9,846

12%

10,128

13%

10,844

14%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,199

1%

1,101

1%

1,064

1%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

412

1%

283

-     

317

-     

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

62,468

76%

61,103

79%

62,782

80%

รวมสินทรัพย์

82,012

100%

77,670

100%

78,206

100%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ตารางสรุุปงบแสดงฐานะการเงิินรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน

-  

-     

120

-     

100

-     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินอื่น

3,014

4%

3,356

4%

2,588

3%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

5,494

7%

4,294

6%

5,684

7%

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

7,238

9%

339

-     

539

1%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

438

1%

404

1%

-

-

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

-

-

-

-

12

-     

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-  

-     

-  

-     

2,999

4%

ส่วนของหนี้สินระยะยาวสำ�หรับประทานบัตรและ
121
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-     

114

-     

28

-     

หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน

78

-     

-  

-     

-  

-     

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

372

-     

637

1%

770

1%

รายได้รอการตัดบัญชี

967

1%

843

1%

901

1%

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย

265

-     

288

-     

243

-     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ

1,559

2%

1,336

2%

1,330

2%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

302

-     

231

-     

219

-     

รวมหนี้สินหมุนเวียน

19,848

24%

11,962

15%

15,414

19%
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รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบแสดงฐานะการเงิินรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

288

-

7,239

9%

7,437

10%

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

1,101

1%

1,260

2%

-  

-     

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-  

-     

-  

-     

37

-     

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

15,979

19%

15,975

21%

15,971

20%

หนี้สินระยะยาวสำ�หรับประทานบัตรและค่าธรรมเนียม
925
ใบอนุญาต - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนง่ึ ปี

1%

1,045

1%

1,072

1%

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ไม่หมุนเวียนอื่น

-  

-     

222

-     

-  

-     

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2,489

3%

2,479

3%

2,810

4%

สำ�รองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน

370

-     

343

-     

160

-     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,687

2%

2,320

3%

2,507

3%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

98

-     

113

-     

127

-     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

22,937

26%

30,996

39%

30,121

38%

รวมหนี้สิน

42,785

52%

42,958

55%

45,535

58%

2,980

-     

2,980

-     

2,980

-     

2,980

4%

2,980

4%

2,980

4%

26,413

32%

26,413

34%

26,413

34%

จัดสรรแล้ว  - สำ�รองตามกฎหมาย

300

-

300

-     

300

-     

ยังไม่ได้จัดสรร

13,090

16%

11,431

15%

8,973

11%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(5,069)

(6%)

(7,760)

(10%)

(7,272)

(9%)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

37,714

46%

33,364

43%

31,394

40%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัย่อย

1,513

2%

1,348

2%

1,277

2%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

39,227

48%

34,712

45%

32,671

42%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

82,012

100%

77,670

100%

78,206

100%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำ�ไรสะสม
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ตารางสรุุปงบกำำ�ไรขาดทุุนรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

รายได้
รายได้

41,678

99%

42,000

100%

47,593

99%

รายได้อื่น

212

1%

174

-     

339

1%

41,890

100%

42,174

100%

47,932

100%

ต้นทุนขาย

28,341

68%

27,337

65%

31,836

67%

ต้นทุนการให้บริการ

563

1%

644

1%

627

1%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย

6,734

16%

6,625

16%

8,120

17%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,884

4%

1,955

5%

2,071

4%

ค่าใช้จ่ายอื่น

215

1%

120

-

389

1%

รวมค่าใช้จ่าย

37,737

90%

36,681

87%

43,043

90%

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

4,153

10%

5,493

13%

4,889

10%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

466

1%

477

1%

318

1%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

763

2%

109

-     

218

-     

รายได้ทางการเงิน

77

-     

76

-     

59

-     

ต้นทุนทางการเงิน

(1,238)

(3%)

(1,374)

(3%)

(1,459)

(3%)

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4,221

10%

4,781

11%

4,025

8%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

89

-     

(756)

(1%)

(698)

(1%)

กำ�ไรสำ�หรับปี

4,310

10%

4,025

10%

3,327

7%

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4,248

10%

3,680

9%

3,157

7%

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

62

-     

345

1%

170

-     

4,310

10%

4,025

10%

3,327

7%

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

การแบ่งปันกำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)

14.25

12.35

10.59

จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ล้านหุ้น)

298

298

298
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รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกำำ�ไรขาดทุุนรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

2562

4,310

4,025

3,327

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน   
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

2,591

(393)

(2,014)

กำ�ไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้

119

18

0

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
- ผลต่าง ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

275

16

(363)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

2,985

(359)

(2,376)

ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

90

(26)

(226)

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม - ผลกำ�ไร(ขาดทุน)  
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(0)

(4)

1

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

90

(30)

(225)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

3,075

(389)

(2,602)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

7,385

3,636

726

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7,031

3,304

747

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

354

332

(22)

7,385

3,636

726

กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี

4,221

100%

4,781

100%

4,025

100%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บริษัทร่วม

(1,229)

(29%)

(586)

(12%)

(536)

(13%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

3,893

92%

3,935

82%

3,330

83%

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

25

1%

49

1%

57

1%

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ (กลับรายการ)

41

1%

29

1%

66

2%

ขาดทุน(กำ�ไร)จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

7

-     

23

-     

(87)

(2%)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
(กลับรายการ)

(8)

-     

6

-     

8

-     

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน (กลับรายการ)

(4)

-     

(87)

(2%)

134

3%

ขาดทุนสุทธิจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

169

4%

191

4%

183

5%

ตัดจำ�หน่ายรายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุนที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

(9)

-     

(9)

-     

(9)

-     

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
สำ�รองอื่น

202

5%

206

4%

487

12%

ขาดทุน(กำ�ไร)สุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน

5

-     

(3)

-     

(16)

-     

ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง

(1)

-     

3

-     

(4)

-     

รายได้ทางการเงิน

(77)

(2%)

(76)

(2%)

(59)

(1%)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

1,108

26%

1,282

27%

1,328

33%

8,343

198%

9,744

203%

8,907

223%

รายการปรับประทบยอดกำ�ไรสุทธิก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
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รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

สินทรัพย์ดำ�เนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(323)

(8%)

574

12%

(79)

(2%)

สินค้าคงเหลือ

(1,108)

(26%)

1,206

25%

199

5%

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า

52

1%

(281)

(6%)

223

6%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(74)

(2%)

100

2%

(70)

(2%)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,249

30%

(75)

(2%)

188

5%

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

401

10%

114

2%

(12)

-     

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(9)

-     

(7)

-     

(5)

-     

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(115)

(3%)

(591)

(12%)

(88)

(2%)

สำ�รองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง

(18)

-     

(8)

-     

(4)

-     

8,398

200%

10,776

224%

9,259

233%

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

77

2%

77

2%

58

1%

จ่ายดอกเบี้ย

(728)

(17%)

(911)

(19%)

(1,079)

(27%)

จ่ายภาษีเงินได้

(799)

(19%)

(1,010)

(21%)

(653)

(16%)

6,948

166%

8,932

186%

7,586

191%

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :

เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
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ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่มีภาระค้ำ�ประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)

5

-     

-  

-     

(6)

-     

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

49

1%

35

1%

99

2%

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

19

-     

40

1%

14

-     

เงินสดจ่ายสำ�หรับการซื้อธุรกิจ

-  

-     

-  

-     

-  

-     

เงินสดรับค่ามัดจำ�ที่ดิน

-  

-     

-  

-     

-  

-     

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

-  

-     

-  

-     

-  

-     

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,285)

(30%)

(745)

(16%)

(1,476)

(37%)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้

-  

-     

(3)

-     

-  

-     

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

(28)

(1%)

(28)

(1%)

(195)

(5%)

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)

(8)

-     

51

1%

(29)

(1%)

เงินปันผลรับ

691

16%

667

14%

158

4%

(557)

(14%)

17

-

(1,435)

(37%)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
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รายงานทางการเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(120)

(3%)

20

-     

(60)

(1%)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินอื่นลดลงสุทธิ

(679)

(16%)

(438)

(9%)

(1,181)

(29%)

จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกัน

-  

-     

-  

-     

(90)

(2%)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มขึ้น

280

7%

3,171

66%

605

15%

จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น (399)

(9%)

(3,561)

(74%)

(302)

(8%)

จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า

(535)

(13%)

(492)

(10%)

-  

-     

จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-  

-     

-  

-     

(13)

-     

จ่ายชำ�ระหนี้สินสำ�หรับการได้มาซึ่งประทานบัตร
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(149)

(4%)

(6)

-     

-  

-     

จ่ายชำ�ระคืนหุ้นกู้

-  

-     

(3,000)

(63%)

-  

-     

เงินปันผลจ่าย

(2,871)

(68%)

(1,453)

(30%)

(2,596)

(64%)

จ่ายดอกเบี้ย

(213)

(5%)

(221)

(5%)

(218)

(5%)

จ่ายชำ�ระต้นทุนทางการเงินอื่น

(9)

-     

(26)

(1%)

-  

-     

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(4,695)

(111%)

(6,006)

(126%)

(3,855)

(94%)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

290

6%

(83)

(2%)

(123)

(3%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,986

47%

2,860

60%

2,173

54%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

7,676

182%

4,821

101%

2,647

65%

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ

0

-     

(5)

-     

1

-     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

9,662

229%

7,676

161%

4,821

120%
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ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564
จำ�นวนเงิน

2563
%

จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

235

284

336

หนี้สินระยะยาวสำ�หรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

-  

26

81

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

-

-

-

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

-  

-

-

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

174

-

-

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

-  

38

73

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 5

-  

198

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้
ในการดำ�เนินงาน

-  

-  

26

โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

-  

4

-

โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์

18

-  

-  

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำ�เนินงานเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

-  

21

-  

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำ�เนินงานเป็นที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

25

4

-  

โอนสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1

17

-  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)จาก
ประมาณการค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุน
ในการรื้อถอน                

6

58

28

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการต้นทุน
ในการรื้อถอน

3

3

-  

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินระยะยาว
สำ�หรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

0

-  

-  
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

%

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการได้รับประทานบัตร

-

-

990

การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า

252

140

-

- สินทรัพย์สิทธิการใช้

23

(51)

-

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน

-

-

-

- หนี้สินตามสัญญาเช่า

25

(49)

-

- สำ�รองต้นทุนในการรื้อถอน

(2)

(7)

-

การได้มาซึ่งอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

-

-

33

สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมิน
สัญญาเช่าใหม่และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

ตารางสรุุปอััตราส่่วนทางการเงิินของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หน่วย

2564

2563

2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.98

1.39

1.00

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.73

1.05

0.67

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.44

0.65

0.52

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

8.23

7.81

8.47

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

44

47

43

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำ�เร็จรูป

เท่า

28.95

25.28

25.76

ระยะเวลาขายสินค้าสำ�เร็จรูปเฉลี่ย

วัน

13

14

14

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

7.25

6.85

6.72

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

50

53

54

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

5.91

5.61

5.74

ระยะเวลาชำ�ระหนี้

วัน

62

65

64

วงจรเงินสด

วัน

33

36

34

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratios)
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ตารางสรุุปอััตราส่่วนทางการเงิินของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย (ต่่อ)
หน่วย

2564

2563

2562

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

%

31

33

32

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

%

10

13

10

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม

%

-0.01

0.13

-0.10

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร

%

162

160

155

อัตรากำ�ไรสุทธิ

%

10

9

7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

11

11

9

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

5

5

4

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

24

21

18

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  

เท่า

0.52

0.54

0.61

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.09

1.24

1.39

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย

เท่า

10.01

8.93

6.89

หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อกำ�ไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจำ�หน่าย

เท่า

2.98

2.84

2.98

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน

เท่า

0.88

2.39

2.77

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

63

73

76

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
(Profitability Ratios)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency ratios)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial policy ratios)
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บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั�นที� 3, 10, 12
เลขที� 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท +66 2 797 7000
โทรสาร +66 2 797 7001-2

www.siamcitycement.com

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
และเลขานุการบริษัท
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“เอกสารแนบ 1”
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รบั ผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
72 ปี
ประธานกรรมการ
13 สิงหาคม 2541
0%
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
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ประกาศนียบัตร:
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท:
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์
ปริญญาตรี:
วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิต ซูรคิ สวิตเซอร์แลนด์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)/ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง
2544 – มี.ค. 2560
รองประธานกรรมการ
บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)/ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน
2543 – ปั จจุบนั
กรรมการ
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“เอกสารแนบ 1”
บริษัท โฮลซิม จากัด/ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์
2545 – ก.พ. 2557
สมาชิกคณะผูบ้ ริหาร

ประวัติอบรม
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บริษัทอืน่ ๆ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จและ
หินทราย
ก.ค. 2560 – พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและ
จาหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุกอ่ สร้าง (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จากัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์
และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
มี.ค. 2560 - พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ
บริ ษั ท สยาม ซิ ตี้ ซี เ มนต์ (บั ง กลาเทศ) จ ากั ด (บริ ษั ท ย่ อ ย)/ผลิ ต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ
ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น/ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
ธ.ค. 2558 - พ.ค. 2562
กรรมการ
INSEAD, Fontainebleau, ฝรั่งเศส
ปี 2558
Leading from the Chair
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ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64

นายวันชัย โตสมบุญ
72 ปี
กรรมการ
14 มิถนุ ายน 2547
0.0330%
ถือโดยตรง 98,456 หุน้ ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาโท:
บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management ฟิ ลปิ ปิ นส์
ปริญญาตรี:
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มิ.ย. 2547 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ม.ค. 2555 – ม.ค. 2564
ที่ปรึกษาบริษัท
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง
บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)/ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน
เม.ย. 2564 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ม.ค. 2542 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัทอืน่ ๆ
ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น/ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
ธ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) /บริษัทหลักทรัพย์
ส.ค. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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ประวัติอบรม
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บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
เม.ย. 2560 – พ.ค. 2562
กรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562
กรรมการ
บริษัท คอนวูด จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจาหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องาน
สถาปั ตยกรรม
ก.พ. 2545 – มี.ค. 2559
กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2563
Board Nomination and Compensation Program
(BNCP) รุน่ ที่ 9/2020
ปี 2558
Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries รุน่ ที่ 10/2015 (CGI)
Advanced Audit Committee Program รุน่ ที่ 19/2015
(AACP)
ปี 2547
Director Accreditation Program รุน่ ที่ 7/2004 (DAP)
ปี 2544
Director Certificate Program รุน่ ที่ 7/2001 (DCP)
International Institute of Management Development (IMD)
สวิตเซอร์แลนด์
ปี 2549
Senior Management Program
ปี 2545
Breakthrough Program for Senior Executives
ปี 2543
Managing Corporate Resources
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ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
67 ปี
กรรมการ
23 เมษายน 2555
0%
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
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ปริญญาโท:
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี:
บัญชีบณ
ั ฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เม.ย. 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
ม.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการกากับนโยบายความเสีย่ งและ
ธรรมาภิบาล
เม.ย. 2553 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เม.ย. 2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จากัด (มหาชน)/โรงพยาบาล
ต.ค. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
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บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (เดิมชือ่ บริษัท
ศรีอยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)/ประกันภัยและประกันชีวติ
พ.ค. 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการกากับดูแลกิจการ
พ.ค. 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เม.ย. 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัทอืน่ ๆ
บริ ษั ท บี บี ที วี แอสเซต แมเนจเมนท์ จ ากั ด /ธุ ร กิ จ โฆษณาและ
การลงทุน
เม.ย. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จากัด/บริษัทเพือ่ การลงทุน
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท ซี.เค.อาร์ จากัด/บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท ไทยลาเลียง จากัด/การจัดการหลักทรัพย์การลงทุน
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท ไทยแป้ งมันผลิตกรรม จากัด/การเช่าและการดาเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จากัด/บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จากัด/สนามกอล์ฟ
เม.ย. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท สยามภูริมงคล จากัด/อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จากัด/อสังหาริมทรัพย์
ธ.ค. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
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บริษัท กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด/สถานีโทรทัศน์
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท บีบที ีวี แซทเทลวิช่นั จากัด/ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จากัด/ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท มหากิจ โฮลดิง้ จากัด/ธุรกิจโฆษณา และบริษัทเพือ่ การลงทุน
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท บีบที ีวี โปรดัคชันส์ จากัด/ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
BBTV Alliance Company Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน
ม.ค. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
BBTV Bond Street Building Company Limited/ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ม.ค. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ ๊ป จากัด/ที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.ค. 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด/สถาน
ฟื้ นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
เม.ย. 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
BBTV International Holdings Company Limited/บริษัทเพือ่ การลงทุน
ก.ย. 2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท ซันไรส์ อีควิ ตี้ จากัด/บริษัทเพือ่ การลงทุน
ก.ย. 2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริษัท บีบที ีวี เอ็คควิตี้ จากัด/ให้เช่าอาคารสานักงาน
ก.ย. 2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
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ประวัติอบรม
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สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2564
National Director Conference “Leadership Behind
Closed Door”
ปี 2561
National Director Conference “Rising Above Disruptions:
A Call for Action”
ปี 2560
National Director Conference “Steering Governance in a
Changing World”
ปี 2558
Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ ที่
1/2015 (RCL)
ปี 2556
Anti-Corruption for Executive Program รุน่ ที่ 7/2013
(ACEP)
ปี 2554
Financial Institutions Governance Program รุน่ ที่ 2/2011
(FGP)
ปี 2553
Audit Committee Program รุน่ ที่ 31/2010 (ACP)
Director Certification Program รุน่ ที่ 135/2010 (DCP)
ปี 2552
Role of the Compensation Committee รุน่ ที่ 8/2009 (RCC)
ปี 2546
Director Accreditation Program รุน่ ที่ 5/2003 (DAP)
ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอส์ (PwC)
ปี 2559
สัมมนาหัวข้อ International Financial Reporting Standard 9
(IFRS9)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2559
CG Forum 2/2559 “สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุม้ กันกรรมการ”
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปี 2564
Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครัง้ ที่ 1
หัวข้อ Capital Market Threat Landscape
Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครัง้ ที่ 2
หัวข้อ Data-driven Cybersecurity and Intelligence Threats
Assessment
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บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร์ จากัด
ปี 2560
Strategic IT Governance (for Non-IT)
ปี 2559
สัมมนาหัวข้อ “Cyber Security Awareness Training for
Senior Executive”
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2564
Bangkok FinTech Fair 2021 “Shaping Digital Finance in
the New Decade”
ปี 2563
Cyber Resilience Leadership: “Tone from the Top”
อื่นๆ
ปี 2564
Regulatory Technology: RegTech
Economic Outlook 2021, บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ปี 2563
ESG and Sustainable Banking Development, including
response to the Covid-19 situation
IT Security Awareness, Virtual Training
ปี 2562
Agile Leadership for Board of Directors
Bangkok Sustainable Banking Forum “An Industry
Wake-up Call”
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารด้าน Cyber Resilience
ปี 2561
IT Security Trend Update
Future Customer Experience in Financial and Banking
Services
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“เอกสารแนบ 1”
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
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นาย สุภคั ศิวะรักษ์
64 ปี
กรรมการ
25 มีนาคม 2564
0%
ไม่มี
ปริญญาเอก:
เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท:
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี:
เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University
สหรัฐอเมริกา
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)/ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาล
มี.ค. 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)/
ประกันชีวิต
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท กรุ งเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)/ให้บริการทางการแพทย์
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท สมิตเิ วช จากัด (มหาชน)/ให้บริการทางการแพทย์
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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“เอกสารแนบ 1”
บริษัท ไทยวา จากัด (มหาชน)/เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสีย่ งและกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
2552 – 2559
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
บริษัทอืน่ ๆ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2563 – ปั จจุบนั

ประวัติอบรม
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กรรมการ
ประธานกรรมการกากับดูแลความเสีย่ ง และ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสนั /กลุ่มบริษัท (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการประจาประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 – 2561
กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จากัด/กิจกรรมบริการทางการเงินอืน่ ๆ
(ยกเว้นกิจกรรมการประกันภัย และกองทุนบาเหน็จบานาญ)
2556 – 2559
ประธานกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2560
Advance Audit Committee Program (AACP 26/2017)
ปี 2554
Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011)
ปี 2549
Directors Certification Program (DCP 72/2006)
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“เอกสารแนบ 1”
ปี 2548
Directors Accreditation Program (DAP 42/2005)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
หลักสูตรผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
อื่น ๆ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ 2550
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“เอกสารแนบ 1”
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

ดร. สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข
59 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10 มิถนุ ายน 2558
0%
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
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ปริญญาเอก:
สาขาการจัดการการสือ่ สาร หลักสูตรการจัดการดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ปริญญาโท:
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศนียบัตร:
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและมีสทิ ธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733
ปริญญาตรี:
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)/ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์
และวัสดุก่อสร้าง
มิ.ย. 2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษั ท บี . กริ ม เพาเวอร์ จ ากั ด (มหาชน)/ทรั พ ยากร พลั ง งานและ
สาธารณูปโภค
เม.ย. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท นามยง เทอร์มนิ ัล จากัด (มหาชน)/ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการ
ส่งออก นาเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป
2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)/ ผลิตปุ๋ยเคมี
2547 – ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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ประวัติอบรม
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บริษัทอืน่ ๆ
บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จากัด/บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด/จาหน่ายเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
มี.ค. 2556 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2563
Strategic Board Master รุน่ ที่ 8/2020 (SBM)
ปี 2562
Ethical Leadership Program รุน่ ที่ 16/2019 (ELP)
ปี 2560
Strategic Board Master รุน่ ที่ 1/2017 (SBM)
ปี 2556
Successful Formulation and Execution of Strategy รุน่ ที่
17/2013 (SFE)
ปี 2551
Role of the Chairman Program รุน่ ที่ 18/2008 (RCP)
Monitoring the Internal Audit Function รุน่ ที่ 2/2008 (MIA)
Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management รุน่ ที่ 3/2008 (MIR)
Chartered Director Class รุน่ ที่ 3/2008 (CDC)
ปี 2550
Quality of Financial Reporting รุน่ ที่ 5/2007 (QFR)
ปี 2548
Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow Member)
Audit Committee Program รุน่ ที่ 5/2005 (ACP)
Director Certification Program รุน่ ที่ 53/2005 (DCP)
ปี 2547
Director Accreditation Program รุน่ ที่ 28/2004 (DAP)
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“เอกสารแนบ 1”
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท
60 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
26 มีนาคม 2563
0%
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาโท:
เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยฟรี อัมสเตอร์ดมั
เนเธอร์แลนด์
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มี.ค. 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
มี.ค. 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัทอืน่ ๆ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
มี.ค. 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ฮิลติ เอจี / บริการด้านวิศวกรรม (จดทะเบียนในประเทศ
ลิกเซนสไตน์)
2562 – 2563
Key Account Manager
สมาชิกฝ่ ายบริหารด้านกลยุทธ์ เมืองชาน
ประเทศลิกเซนสไตน์
2556 – 2562
ประธานผูบ้ ริหาร ฮิลติ เอเชีย แปซิฟิก และ
สมาชิกทีมบริหารตลาดฮ่องกง
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2553 – 2556

ประวัติอบรม

56-1 One Report 2564

ผูจ้ ดั การภูมิภาคยุโรปกลาง ตะวันออกและ
แอฟริกา และสมาชิกทีมบริหาร เมืองชาน
ประเทศลิกเซนสไตน์
2547 - 2552
ผู้จัด การภูมิ ภาคยุโรป 1 และ สมาชิ กทีม
บริหาร เมืองชาน ประเทศลิกเซนสไตน์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2564
Director Accreditation Program 183/2021 (DAP)
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“เอกสารแนบ 1”
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

นายชรินทร์ สัจจญาณ
55 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7 เมษายน 2559
0%
ไม่มี

-

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาโท:
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาหรับผูบ้ ริหาร) สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นักเรียนทุนในโครงการ Fulbright Scholarship)
มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร:
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี:
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2564 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เม.ย. 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาล
เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พ.ค. 2560 –พ.ค. 2561
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง
บริษัทอืน่ ๆ
บริษัท ที่แห่งนี้ จากัด/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท คราฟต์แบรนด์ชิฟ จากัด/บริการออกแบบแบรนด์สนิ ค้า
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
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บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด/บริการทางกฎหมาย
2554 – ปั จจุบนั
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2560
Strategic Board Master รุน่ ที่ 1/2017 (SBM)
ปี 2559
Board that Make a Difference รุน่ ที่ 2/2016 (BMD)
Family Business Governance for Sustainability รุน่ ที่
5/2016 (FBG)
ปี 2557
Directors Certification Program รุน่ ที่ 196/2014 (DCP)
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“เอกสารแนบ 1”
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

นายสตีเฟน แพทริก กอร์
49 ปี
กรรมการ
1 เมษายน 2562
0%
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาตรี:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการเมือง ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เม.ย. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ ง
บริษัทอื่นๆ
บริษัท จาร์ดนี ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จากัด/ลงทุนด้วยการถือหุ้น
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการและผูจ้ ดั การสายงานการเงิน
กลุม่ บริษัท
บริษัท รีฟริจเจอเรชั่น อิเล็คทริคอล เอนจิเนียริ่ง จากัด/
วิศวกรรมไฟฟ้ าและยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนเชิงกล
ยุธใ์ นโครงสร้างพืน้ ฐาน (จดทะเบียนในประเทศอิสราเอล)
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท พีที แอสทรา อินเตอร์เนชั่นนอล ทีบีเค/ อุตสาหกรรมและ
การค้า (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
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2562 – ปั จจุบนั
Commissioner
จาร์ดีน แปซิฟิก แอนด์ จาร์ดนี มอเตอร์/ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียน
ในฮ่องกง)
2560 – 2562
CFO
ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์/ธุรกิจธนาคาร (จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกา)
2555 – 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ
UBS AG/ธนาคาร (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
2536 - 2555
กรรมการผูจ้ ดั การ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ประเทศสิงคโปร์ (SID)
ปี 2563
Listed Entity Director Essentials (LED 1)
Board Dynamics (LED 2)
Board Performance (LED 3)
Stakeholder Engagement (LED 4)
Audit Committee Essentials (LED 5)
Board Risk Committee Essentials (LED 6)
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“เอกสารแนบ 1”
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

นายเอเดน จอห์น ไลนัม
61 ปี
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่
26 มีนาคม 2562
0%
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาโท:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปริญญาตรี:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยดับลิน ประเทศ
ไอร์แลนด์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)/ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (Group
CEO)
มี.ค. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัทอืน่ ๆ
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด (บริษัทย่อย)/กาจัดกากอุตสาหกรรม
และจาหน่ายเชือ้ เพลิงและวัสดุทดแทนและบริการทาความสะอาด
สาหรับอุตสาหกรรม
ก.พ. 2564 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย
พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
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บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จากัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์
และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษั ท สยาม ซิ ตี้ ซี เ มนต์ (เวี ย ดนาม) จ ากั ด (บริ ษั ท ย่ อ ย)/ผลิ ต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น/ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2558 – พ.ค. 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ
จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล
2560 – พ.ย. 2562
ประธานกรรมการ
บริษัท โฮลซิม จากัด (ปั จจุบันคือ บริษัท ลาฟาร์จโฮลซิม จากัด)/ผลิต
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
2553 – 2558
ผูจ้ ดั การเขต และสมาชิกฝ่ ายบริหารอาวุโส
บริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) จากัด/ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุกอ่ สร้าง
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
2553 – 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2562
Director Accreditation Program รุน่ ที่ 166 (DAP)
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“เอกสารแนบ 1”
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง

นายศิวะ มหาสันทนะ
59 ปี
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด
(มหาชน)
7 เมษายน 2559
0.0728%
ถือโดยตรง 216,926 หุน้ ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน
ไม่มี

แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา
-

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
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ปริญญาโท:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน (นักเรียนดีเด่น)
มหาวิทยาลัย จอร์ช วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร:
หลักสูตรการบริหารการจัดการขัน้ สูง ฮาร์วาร์ด บิซเิ นส สคูล สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี:
วิศวกรรมเครือ่ งกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2562 – ปั จจุบนั
สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ก.พ. 2558 – เม.ย. 2559
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ก.พ. 2558 – ก.พ. 2559
รองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและ
การขาย)
ม.ค. 2555 – ม.ค. 2558
รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุร)ี
บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)/ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
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บริษัทอืน่ ๆ
บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตไฟฟ้ าจากลมร้อนทิง้
พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
มี.ค. 2559 – มี.ค. 2560
ประธานกรรมการ
บริ ษั ท สยาม ซิ ตี้ ซี เ มนต์ (เวี ย ดนาม) จ ากั ด (บริ ษั ท ย่ อ ย)/ผลิ ต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
เม.ย. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จากัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์
และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จและ
หินทราย
ก.ค. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ก.พ. 2558 – ก.ค. 2560
ประธานกรรมการ
2547 – ม.ค. 2555
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิ คการ
จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล
มี.ค. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์
ก.ย. 2562 – พ.ย. 2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พ.ค. 2559 – พ.ย. 2564
ประธานกรรมการ
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
ก.พ. 2558 – ก.พ. 2563
นายกสมาคม
บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มวลเบา
มี.ค. 2559 – เม.ย. 2563
ประธานกรรมการ
บริษัท คอนวูด จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจาหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่อ
งานสถาปั ตยกรรม
ก.พ. 2558 – เม.ย. 2563
ประธานกรรมการ
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บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจาหน่าย
วั ส ดุ ต กแต่ งเพื่ องานสถาปั ต ยกรรม สถาปั ต ยกรรม (จดทะเบี ยนใน
ประเทศอินโดนีเซีย)
เม.ย. 2558 – เม.ย. 2563
President Commissioner
บริ ษั ท สยาม ซิ ตี้ ซี เ มนต์ (บั ง กลาเทศ) จ ากั ด (บริ ษั ท ย่ อ ย)/ผลิ ต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562
กรรมการ
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด (บริษัทย่อย)/กาจัดกากอุตสาหกรรม
และจ าหน่ า ยเชื้อ เพลิ ง และวัส ดุ ทดแทนและบริ ก ารทาความสะอาด
สาหรับอุตสาหกรรม
มี.ค. 2559 – พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562
กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2561
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
ปี 2558
หลักสูตร Corporate Governance for Executive รุน่ ที่
SCCC/2015 (CGE)
หลักสูตร Directors Certification Program รุน่ ที่ 206/2015
(DCP) ปี 2558
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
ปี 2558
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุน่ 7 (วพน.7)
Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์
ปี 2550
Senior Leadership Program
ปี 2548
Senior Management Program
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ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์
51 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุม่ งานการเงิน
1 เมษายน 2562
0%
ไม่มี

-

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาโท:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยไฟรบวร์ค ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ประกาศนียบัตร:
Swiss Certified Accountant, Expert Suisse, เมืองซูรคิ สวิตเซอร์แลนด์
Advanced Management Program ฮาร์วาร์ด บิซเิ นส สคูล เมืองเคมบริดจ์
สหรัฐอเมริกา
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2562 – ปั จจุบนั
สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ – ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ งานการเงิน (Group CFO)
บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)/ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน
มี.ค. 2564 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัทอืน่ ๆ
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ
จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล
พ.ย. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
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บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจาหน่าย
วัสดุตกแต่งเพือ่ งานสถาปั ตยกรรมสถาปั ตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย)
มิ.ย. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท คอนวูด จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจาหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่อ
งานสถาปั ตยกรรม
พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
พ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
พ.ค. 2562 – ก.พ. 2564 กรรมการ
บริษัท โฮลซิม (อินโดนีเซีย) จากัด/ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุ
ก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2558 – ก.พ. 2562
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท โฮลซิม (บราซิล) จากัด/ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุ
ก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศบราซิล)
2557 – 2558
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท โฮลซิม เซอร์วิสเซส (สวิตเซอร์แลนด์) จากัด/ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
2553 – 2557
Head Corporate Holding
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2564
หลักสูตร e-Learning CFO’s Refresh Course
ปี 2562
หลักสูตร e-Learning CFO’s Orientation
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2562
Director Accreditation Program รุน่ ที่ 166 (DAP)
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IOSH:
ปี 2559
Managing Safely Course
IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปี 2558
Holcim Future Leadership Course
สถาบัน LEAN ประเทศบราซิล
ปี 2557
LEAN management
State Accountancy Board เมืองวิลมิงตัน สหรัฐอเมริกา
Certified Public Accountant Examination
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ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

นายเอมอน จอห์น จินลีย ์
55 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด
1 ตุลาคม 2564
0%
ไม่มี
ปริญญาตรี:
เคมี มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี ประเทศนิวซีแลนด์
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ต.ค. 2564 – ปั จจุบนั
สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ - ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามซิตี ้ ซีเมนต์
(เวียดนาม) จากัด (CEO SCCVN)
บริษัทอืน่ ๆ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
ต.ค. 2564 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บูลเลอร์ อิเลคทริคซิตี้ / จาหน่ายไฟฟ้ า (จดทะเบียนในประเทศ
นิวซีแลนด์)
2558 – 2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โฮลซิม (อินโดนีเซีย) จากัด/ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์และ
วัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2552 - 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2547 – 2552
ผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิต
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ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง

นายเบนจามิน วิลเลีย่ ม พินนีย ์
57 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุม่ งาน Strategy Transformation and
Performance
1 กุมภาพันธ์ 2563
0%

แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

ไม่มี

-

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาเอก:
ประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาและเทคโนโลยี สถาบันแมสซาซูเซตส์
เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท:
สถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยพรินซ์ตนั สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี:
เศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกา
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.พ. 2563 – ปั จจุบนั
สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ -ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ งาน Strategy
Transformation and Performance
บริษัทอืน่ ๆ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
มี.ค. 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มวลเบา
เม.ย. 2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
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บริษัท คอนวูด จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจาหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่อ
งานสถาปั ตยกรรม
เม.ย. 2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจาหน่าย
วัสดุตกแต่งเพือ่ งานสถาปั ตยกรรม สถาปั ตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย)
เม.ย. 2563 – ปั จจุบนั
President Commissioner
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์/ เครื่องจักร หรือวิศวกรรมอุสาหกรรม
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
2557 – 2562
รองประธานฝ่ าย Strategy and
Transformation, Asia Pacific
บริษัท สเตปเปส คอนซัลท์ติง้ / ธุรกิจให้คาปรึกษา
2555 – 2557
ผูก้ ่อตัง้ และรองประธาน
บริษัท บอสตัน คอนซัลท์ตงิ้ กรุ ๊ป/ ธุรกิจให้คาปรึกษา
2544 – 2555
Principal
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2564
Director Accreditation Program 183/2021 (DAP)
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และผู้รับผิดชอบด้านบัญชี
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64

นางภัชฎา หมื่นทอง
55 ปี
เลขานุการบริษัท
24 กรกฎาคม 2561
0.000012%
(ถือโดยตรง 36 หุน้ ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาโท:
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี:
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2563 - ปั จจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาล และเลขานุการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ก.ค. 2561 - ปั จจุบนั

เลขานุการบริษัท

บริษัทอืน่ ๆ
บริ ษั ท คั ม ปะนี เซเครทแทรี จ ากั ด /ธุ ร กิ จ ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นงาน
เลขานุการบริษัท
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ/ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เอเบิลพริมพ์ตัน จากัด/ธุรกิจให้คาปรึกษากฎหมาย
2560 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษากฎหมาย
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บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)/ธุรกิจค้าปลีก-ให้เช่า
พืน้ ที่
2555 – 2559
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบรรษัทภิบาล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2564
หลักสูตร Director Certification Program รุน่ 310/2021
ปี 2563
สัมมนา GRC Series EP.3: ESG Driven Boardroom from
"Purpose" to "Performance"
สัมมนา IOD House for Company Secretary
ปี 2558
หลักสูตร Director Accreditation Program Big C
ปี 2555
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide
ปี 2551
หลักสูตร Company Secretaryรุน่ 26/2008
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรกฎหมายและการปฏิบตั หิ น้าที่สาหรับเลขานุการบริษัท
บริษัท โฮลซิม จากัด (สวิตเซอร์แลนด์)
ปี 2550
หลักสูตรการบริหารจัดการ ปี 2550 สาหรับผูบ้ ริหาร
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ เมืองซูรคิ สวิตเซอร์แลนด์
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ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64

นายเกษม มาไกรเลิศ
48 ปี
Head of Group Accounting, IR and Shared Services
1 กรกฎาคม 2561
0.0006%
(ถือโดยตรง 1,876 หุน้ ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา
-

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาโท:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี:
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากั ด (มหาชน)/ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
2561 - 2564
Head of Group Accounting, IR and
Shared Services
2556 - 2556
Corporate Finance Department
Manager
2554 - 2555
Business Analysis and Process
Improvement Department Manager
บริษัทอืน่ ๆ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จากัด (ธุรกิจวิศวกรรม)
2556 – 2560
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จากัด
(ธุรกิจวิศวกรรม)
2560
กรรมการผูจ้ ดั การ
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บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จากัด (ธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
2553 - 2554
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2559
Directors Certification Program รุน่ ที่ 228 (DCP)
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ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามตารางดังนี ้
หมายเหตุ:
“/” = กรรมการบริษัท
“//” = กรรมการบริหาร
“x” = ประธานกรรมการบริษัท
ชื่อผู้บริหาร

บริษัท

บริษัทย่อย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

บริษัท
ร่วม

การ
ร่วม
ค้า

ก

ข

นายพอล ไฮนซ์
ฮูเกน โทเบลอร์

X

/

นายวันชัย
โตสมบุญ
นายเอเดน จอห์น
ไลนัม
นายศิวะ
มหาสันทนะ
นายมาร์ก
อนาโตล ชมิดต์
นายเบนจามิน
วิลเลี่ยม พินนีย ์

/

X

บริษัท =
บริษัทย่อย:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

//

X

//

/

X
//, X
/

/

X

X

X
/
X

X

/

/

X

X

/

/

/

/
/

/
/

/

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด
บริษัท คอนวูด จากัด
พี ที คอนวูด อินโดนีเซีย
บริษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด
บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จากัด
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด
บริษัท อินทรี ดีจิตอล จากัด
บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จากัด
บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด
บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด
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11 =
12 =
13 =
บริษัทร่วม ก. =
การร่วมค้า ข. =

บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เทรดดิง้ ) จากัด
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา (ไพรเวท) จากัด
บริษัท มหาเวลี มารีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จากัด
บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
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ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อยที่มี
นัยสาคัญ
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ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยสาคัญ
รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (บริษัทย่อยที่มีนยั สาคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
รวมตามงบกาไรขาดทุนของปี บญ
ั ชีลา่ สุด สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายชื่อบริษัทย่อย
รายชือ่ กรรมการ
นายเอเดน จอห์น ไลนัม
นายศิวะ มหาสันทนะ
นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส
แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท
นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์
นายสมชาย เลาห์วีระพานิช
นายเครก สจ๊วต บิก๊ คลีย ์
นายเคอรี่ เจมส์ เชีย เบง ลี
นายเอมอน จอห์น จินลีย ์
Mr. Alain Cany
Mr. Beat Hans Wafler
Mr. Nandana Ekanayake
Gen. Dayaratne Ratnayake
Mr. Rajendra Theagarajah
Mr. Rizmy Ahamed Rishard
Mr. Gustavo Navarro

1

2

3

4

X
/

X
/

X
/
/

/

/
/
//
//
///
/
/
X, //
/
/
/
///

หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผูบ้ ริหาร
1 = บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด
2 = บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิง้ จากัด
3 = บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
4 = บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ศรีลงั กา) จากัด (จดทะเบียนในประเทศศรีลงั กา)
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ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท
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ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
แต่งตั้งเมือ่
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

นายรานจัน ซาชาเดอวา
53 ปี
Head of Group Internal Audit and Compliance
เดือนตุลาคม 2560
0%
ไม่มี
ประกาศนียบัตร:
- Certificate Internal Auditor, The Institute of Internal Auditor – IIA,
Florida, USA
ปริญญาโท:
- บริหารธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศและองค์กร มหาวิทยาลัยเลสเตอร์
สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี:
- วิศวกรรมเครือ่ งกล สถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยี Thapar ประเทศ
อินเดีย
บริษัทจดทะเบียน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)/ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์
และวัสดุกอ่ สร้าง
ต.ค. 2560 – ปั จจุบนั
Head of Group Internal Audit and Compliance
บริษัท Vendanta ประเทศอินเดีย จากัด (มหาชน)/ ธุรกิจด้านโลหะ เหมือง
แร่ น้ามัน และก๊าซ
ก.ย. 2558 - ก.ย. 2560 ผูอ้ านวยการกลุม่ ธุรกิจพาณิชย์
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บริษัทอืน่ ๆ
บริ ษั ท โฮลซิ ม ประเทศ อิ น เดี ย จ ากั ด / ผลิ ต และจ าหน่ า ยปู น ซี เ มนต์
และคอนกรีตผสมเสร็จ
2556 - ส.ค. 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายจัดหาจัดซือ้
2554 - เม.ย. 2556
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน (โฮลซิม) ประจา
ภูมิภาคเอเชียใต้ สิงคโปร์และมาเลเซีย
บริษัท ACC จากัด (บริษัท โฮลซิม ประเทศอินเดีย จากัด)
เม.ย. 2550 – 2553
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2564
Director Certification Program รุน่ 313/2021
ปี 2563
Director Accreditation Program รุน่ 173/2563
โดย บริษัท โฮลซิม จากัด เมือง Zurich สวิตเซอร์แลนด์
ปี 2555
Holcim Compliance Framework
โดย บริษัท โฮลซิม จากัด เมือง Engelberg สวิตเซอร์แลนด์
ปี 2554
Holcim Internal Audit
โดย International Institute of Management Development (IMD)
สวิตเซอร์แลนด์
ปี 2553
Senior Management Program
โดย บริษัท เนสท์เล่ จากัด เมือง Rive Reine สวิตเซอร์แลนด์
ปี 2543
Controlling at Nestle
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ทรัพย์สินสาคัญที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ
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ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สินทรัพย์ถำวรหลัก
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดาเนินปกติธุรกิจขององค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์
ทีด่ ิน, แหล่งแร่ และต้นทุนในการฟื ้ นฟูสภาพเหมือง

เป็ นเจ้าของ

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

เป็ นเจ้าของ

เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

บมจ. ปูนซีเมนต์
นครหลวง
1,199

อื่ นๆ

รวม

1,931

3,130

2,131

5,492

7,623

เป็ นเจ้าของ

7,340

9,255

16,595

เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ และเครือ่ งใช้สานักงาน

เป็ นเจ้าของ

205

231

436

ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

233

181

414

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้

เป็ นเจ้าของ

197

795

992

11,305

17,885

29,190

รวมทีด่ ิน อาคารและอุ ปกรณ์
หมายเหตุ : สินทรัพย์ถาวรหลักไม่มภี าระผูกพัน (ติดจานอง)

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

ค่าสัมปทานเหมืองแร่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ

บมจ. ปูนซีเมนต์
นครหลวง
2,858

อื่ นๆ

รวม
124

2,982

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เป็ นเจ้าของ

91

942

1,033

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

เป็ นเจ้าของ

51

-6

45

ตราผลิตภัณฑ์

เป็ นเจ้าของ

-

2,748

2,748

สิทธิ ในการใช้

เป็ นเจ้าของ

-

2,736

2,736

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่

เป็ นเจ้าของ

83

93

176

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนระหว่างพัฒนา

เป็ นเจ้าของ

425

-299

126

3,508

6,338

9,846

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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เครื่องหมำยกำรค้ำ
บริษัทมีการคุม้ ครองเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างครอบคลุม กล่าวคือ ปั จจุบนั บริษัทจดทะเบียน และเป็ น
เจ้าของเครื่องหมายการค้าจานวนหลายฉบับ โดยแบ่งเป็ นเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโดยบริษัท และบริษัท
ย่ อ ย รวมเป็ น จ านวนเครื่อ งหมายการค้า ที่ ได้ร ับ การรับ รองจากกรมทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาในประเทศไทย จ านวน 178
เครื่องหมายการค้า และในต่างประเทศ จานวน 196 เครื่องหมายการค้า ทัง้ นี ้ ลักษณะเครือ่ งหมายการค้าที่บริษัทใช้โดยหลัก
จะประกอบด้วย เครือ่ งหมายรูปหัวนกอินทรี เครือ่ งหมายคาว่าอินทรี สาหรับเครือ่ งหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
นัน้ บริษัทได้ทาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยที่มีสานักงานตัง้ อยู่ในประเทศ
เวียดนาม บังคลาเทศ ศรีลงั กา อินโดนีเซีย และเขมร อีกทัง้ ยังได้จดทะเบียนเพิ่มในประเทศอื่น เพื่อคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัทบนผลิตภัณฑ์ที่วางขายในประเทศนัน้ เช่น บูรไน สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สิงค์โปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยลักษณะ
เครือ่ งหมายการค้าจะเป็ นรูปแบบเดียวกันกับที่บริษัทจดทะเบียนไว้ในประเทศไทย

สิทธิกำรทำเหมืองแร่
บริษัทได้สิทธิการทาเหมืองแร่ซงึ่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ เพียงพอกับการผลิตและการลงทุนในระยะยาว ทัง้ ใน
ประเทศไทย และต่างประเทศที่มีโรงงานของบริษัทย่อย และมีการวางแผนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับแผนการผลิตระยะยาว อาทิ เช่น ประทานบัตรสาหรับทาเหมืองแร่หินดินดานและหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต์) ในอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, เหมืองเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในอาเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี, เหมืองแร่ยิปซั่ม
ในอาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์, เหมืองดินซีเมนต์ อาเภอโคกสลุง จังหวัดลพบุรี และใบอนุญาตโรงงานสาหรับการโม่ บด
ย่อยหิน ในอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อีกทัง้ มีสิทธิ การเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดชลบุรี เพื่อกาจัดกาก
อุตสาหกรรมและจาหน่ายเชือ้ เพลิงและวัสดุทดแทน, สิทธิทาเหมืองหินปูน ในประเทศศรีลงั กา และประเทศเวียดนาม
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สิทธิบัตร
บริษัทเป็ นเจ้าของสิทธิบตั รที่ยงั ไม่หมดอายุจานวน 3 สิทธิบตั ร และบริษัทย่อย (บริษัท คอนวูด จากัด) จานวน 2 สิทธิบตั ร
นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
แต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารสาคัญที่จะเข้ารับผิดชอบการบริหารงานและกิจการในบริษัทย่อยโดยมีจานวนและตาแหน่งที่
สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท
รายละเอียดการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน ดูเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5
กำรตีรำคำทรัพย์สินใหม่ ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี
-ไม่มี-

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ
-ไม่มี-
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นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
กฎบัตร (ฉบับเต็ม)
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นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีใน
การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้สง่ เสริมการกากับดูแลกิจการให้เกิดขึน้ ในทุกหน่วยงานของกลุม่ บริษัท
เพื่อดารงความเป็ นบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน และยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานที่สงู ขึน้ เพื่อให้บริษัทสามารถ
แข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึงผลกระทบระยะยาว อีกทัง้ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และประการที่
สาคัญคือทาให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
คณะกรรมการบริษัทคณะผูบ้ ริหารกลุ่ม และพนักงาน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์
สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้แน่ใจได้ว่าการดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ อยูภ่ ายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ สานักงาน ก.ล.ต. (CG Code 2560) และของหน่วยงานอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีนโยบายกากับดูแลกิจการเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของทัง้ กลุม่ บริษัท โดยนโยบายดังกล่าว
อยู่ภายใต้แนวทางของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ทัง้ ของปี 2555 และปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็ นตัวแทนในการทบทวนการปฏิบตั ิงานของบริษัทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อย
ปี ละครัง้ เพื่อให้ทราบประเด็นความสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการของ สานักงาน กลต. ของสถาบันกรรมการไทย และของ
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ในการนีค้ ณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการหารือและดาเนินการให้ม่นั ใจว่า ไม่มีประเด็นใดซึง่ มีผลกระทบ
ต่อการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยรวม อีกทัง้ สนับสนุนให้บริษัทมีการยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบ
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ
บริษัทยึดมั่นและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ผลจากการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอ ส่งผลให้ บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลง และเป็ นสมาชิกที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม ทาการลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง
และในปี 2564 บริษัทได้รบั รางวัลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
• ได้ร ับ ผลประเมิ น การก ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย
(CGR) ในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็ นปี ที่หก โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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• ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
• ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองต่ออายุสมาชิ กแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชัน
ของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน
2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2566
• ถูกคัดเลือกเป็ นบริษัทในดัชนีความยั่งยืน (SET THSI Index) ต่อเนื่อง
เป็ นปี ที่ 3 ซึ่งเป็ นทางเลือกสาหรับการลงทุนตามแนวทางการลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ถูกคัดเลือกเป็ นบริษัทในกลุม่ หลักทรัพย์ ESG 100 ที่ได้รบั การประเมิน
จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 ซึ่งเป็ นทางเลือกสาหรับการ
ลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในบริษัทวิถีย่งั ยืนที่นา่ ลงทุน
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในปี 2564
1) การเปลี่ยนแปลงกรรมการคือ นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิรก์ ส กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งถึงการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 29 (ปี 2565) ลาออกจากตาแหน่งใน
วันที่ 24 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการบริษัทมีมติหลังการประชุมสามัญครัง้ ที่ 28 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 แต่งตัง้ นาย
สุภคั ศิวะรักษ์ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่วา่ งลงระหว่างวาระ
2) การเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการบริษัทปรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยนายสตีเฟน แพทริก กอร์ เปลีย่ นเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และนายสุภคั ศิวะรักษ์ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีผลในวันที่ 25 มีนาคม 2564
3) การเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหารระดับสูง คือ คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ นายเอมอน จอห์น จินลีย ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด เป็ นสมาชิกคณะผูบ้ ริหารกลุม่ แทนนายฟิ ลลิป ริชาร์ท มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564
การดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลทาการทบทวนเอกสารหลักสาหรับการกากับดูแลกิจการ รวมทัง้ ทบทวน
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ CG Code – ก.ล.ต., CGR 56-1 One Report 2564
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IOD, AGM Checklist - TIA เป็ นประจาทุกปี และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทสาหรับการประเมินความสอดคล้องในปี
2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่ไม่สอดคล้องเพียงเล็กน้อย และไม่มีผลกระทบต่อการกากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กรโดยรวม เช่น กรณีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความเห็นว่า ประธาน
กรรมการเป็ นคนละคนกันกับผูบ้ ริหารสูงสุด มีการแยกความรับผิดชอบจากฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน นอกจากนีใ้ นทางปฏิบตั ิประธาน
กรรมการใช้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ให้สิทธิกรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุม อีกทัง้ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ น กรรมการอิสระเป็ นผูท้ บทวน กลั่นกรองวาระสาคัญก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
เพื่อยึดประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นหลัก ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของฝ่ ายจัดการ จึงไม่มี
ผลกระทบกับการกากับดูแลกิ จการที่ดีโดยรวม (หน้าที่ค วามรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ปรากฏในกฎบัตร ซึง่ แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท)
การปฏิบัติงานของกลุ่ม บริษัทและคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2560 ที่สาคัญ
บริษัทได้นานโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยครอบคลุมหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ทัง้ หมด 8 หลักปฏิบตั ิ ตามสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) มากาหนดเป็ นนโยบายทีเ่ กี่ยวข้อง และมีการปฏิบตั ิท่วั ทัง้ กลุม่ บริษัทดังนี ้
ตระหนั กถึงบทบาทและความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ก รที่ส ร้า งคุ ณค่ าให้ แ ก่
กิจการอย่างยั่งยืน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
หลักปฏิบัติ 1

กลุม่ บริษัทมีคา่ นิยมองค์กรเรือ่ ง “ทาสิง่ ที่ถกู ต้อง” ซึง่ ใช้ยดึ ถือสาหรับการปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการสือ่ สารและให้ความรูโ้ ดยการเผยแพร่ทางการ
สือ่ สารภายในกลุม่ บริษัทเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุม่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
ทัง้ หมด อีกทัง้ สือ่ สารต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียและบุคคลภายนอก บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทัง้ กาหนดให้จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นเอกสาร
หลักด้านการกากับดูแลกิจการที่ตอ้ งมีการทบทวน และมีการสือ่ สารให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจาทุกปี
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด พนักงานทุกคนยึดหลักความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความยุติธรรม และ
ความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นขององค์กรในสายตาของบุคคลภายนอก รวมถึงผูถ้ ือหุน้ นัก
ลงทุน และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง และเพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่บริษัทได้กาหนดไว้
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นอกจากนี ้ เพื่ อ เป็ น การส่ง เสริ ม ให้พ นัก งานตระหนัก ในเรื่ อ งจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ บริ ษั ท จึ ง ได้จัด ให้มี ก ารให้ค วามรู ้ และ
ส่งเสิรมการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ โดยเน้นการสร้างจิตสานึกให้กบั พนักงานตัง้ แต่
เริ่มเข้างาน โดยจัดให้การให้ความรู เ้ รื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นส่วนนึงในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงจัดให้มีการให้ความรู ้
เรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็ นประจาทุกปี ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและเป็ นรากฐานสาคัญในการ
ประกอบธุรกิจ และการสร้างอนาคตที่ย่งั ยืนให้กบั กลุม่ บริษัท
และเพื่ อ เป็ น การติ ดตามและประเมิ น ระดับ ความรู ค้ วามเข้าใจว่าพนัก งานทุก คน ทุก ระดับ มี ค วามรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทได้จดั ให้พนักงานทุกคน ทาแบบทดสอบ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเป็ นประจาทุกปี ฝ่ ายกากับดูแลจะนาผลระดับความรู ค้ วามเข้าใจของ
พนักงานมาใช้ในการปรับปรุ งการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิ ดความตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการ
ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตตามค่านิยมขององค์กร อีกทัง้ เป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้นาในการขับเคลื่อนองค์กร
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็ นผูน้ าในการขับเคลื่อนองค์กร โดยการกาหนด
บทบาทและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบตั ิองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบ้ ริหารกลุม่ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลัก
Fiduciary Duty อย่างครบถ้วนคือ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติ
คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience) และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส
ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure) โดยหลักการนีไ้ ด้ถกู สะท้อนอย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบตั ิองค์กร
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการพิจารณาทิศทางธรุ กิจ กลยุทธ์ รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรสาคัญในการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่ม บริษัทโดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องนีเ้ ป็ นการเฉพาะทุกปี เรียกว่า INSEE Day นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัท
กาหนดการติดตามดูแลเป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อให้ม่นั ใจว่าฝ่ ายจัดการมีการนากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ และเกิดผลลัพธ์ที่ดีตอ่ ผล
ประกอบการอย่างเป็ นรูปธรรม
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความใส่ใจกับการประชุม โดยกาหนดการนัดวันและวาระการประชุมหลักทัง้ ปี ล่วงหน้า ตัง้ แต่ตน้ ปี เพื่อ
สามารถจัดสรรเวลาและเข้าประชุมได้โดยไม่มีอปุ สรรค และสามารถติดตามฝ่ ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
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กลไกที่ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการดาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความระมัดระวังและไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเพื่อเป็ นกลไกในการกากับดูแลด้านนีใ้ นหลายประการ เช่น มีการกาหนดนโยบาย
ให้ครอบคลุมคณะกรรมการ เช่น นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในและซือ้ ขายหลักทรัพย์ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบาย
รายการระหว่างกัน การรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมข้อมูล การถือหลักทรัพย์ของบริษัทการดารงตาแหน่ง
กรรมการหรือตาแหน่งบริหารในองค์กรอื่น รายชื่อบุคคลเกี่ยวโยงกัน และการไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและลงมติในวาระที่มีสว่ นได้
เสีย เป็ นต้น อีกทัง้ ให้ความใส่ใจในการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีการอนุมตั ิค่มู ืออานาจดาเนินการ (Manual of Authority)
เพื่อให้การควบคุมดูแลทุกบริษัทในกลุม่ มีก ารกากับดูแลที่ดี เป็ นระบบ มีผรู้ บั ผิดชอบที่ชดั เจน ตรวจสอบได้ และการบริหารงานต้อง
เป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แม้จะมีบริษัทในกลุม่ ฯ อยู่หลายภูมิภาค เพื่อให้มีการกากับดูแลที่ดี โดยในเรื่องที่สาคัญต้อง
ได้รบั การอนุมตั ิจากทัง้ ฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยทาการสอบทานเรื่องที่สาคัญต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเช่น การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง การ
สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการกากับดูแล การสอบทานการปฏิบตั ิตามระบบและการกากับดูแลกิจการที่
ดี เป็ นต้น โดยหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทมีกลุม่ งานตรวจสอบภายในและงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และเลขานุการบริษัททาหน้าที่ช่วยระมัดระวัง
เตือนภัย (Gatekeeper) ให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทครบถ้วน และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น การกาหนดรายชื่อบุคคลที่มีขอ้ มูลอ่อนไหวของราคาหลักทรัพย์บริษัทและแจ้งระยะเวลาห้าม
ซือ้ ขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจน การกาหนดให้หน่วยงานที่รบั ผิดชอบแจ้งข้อมูลรายไตรมาสว่าได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายครบถ้วนหรือไม่
รวมทัง้ กลไกอื่นอีกมากมาย
หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรที่คานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับเป้ าหมาย และกลยุทธ์องค์กร
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยกาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
และมีการทบทวนทุกปี โดยเป้าหมายหลักของกิจการสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และ
สังคมโดยรวม ซึง่ พนักงานทุกคนได้รบั การสือ่ สารอย่างสม่าเสมอเพื่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
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การพิจารณาจัดทาและทบทวนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมการวางกลยุทธ์ระยะกลาง 3-5 ปี
และมุ่งไปสู่วิสยั ทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ ภายใต้สภาพแวดล้อมและปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้ มีการนา
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลที่สาคัญ ถูกต้องและเป็ นข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ซึ่งปั จจุบนั บริษัท
ใช้แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการประชุม เพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย คณะผูบ้ ริหารกลุ่ม และการ
ประชุมของบริษัทในกลุม่ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริหารกลุม่ สามารถทบทวนเอกสารประกอบการ
ประชุมได้ตลอดเวลาและมีความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศมากขึน้
รายละเอียดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ปรากฏในข้อมูลทั่วไปของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
องค์ประกอบ ทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทชุดปั จจุบนั มีรายละเอียดตามผังรูปภาพต่อไปนี ้

56-1 One Report 2564

53

“เอกสารแนบ 5”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและนาเสนอข้อแนะนาด้าน
การทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ ในเรื่องขนาดและองค์ประกอบ ทักษะและประสบการณ์
และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในปี 2564 ขนาด องค์ประกอบ ทักษะและประสบการณ์ ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยตามที่ปรากฏใน Board Skill Matrix ข้างต้นมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทอีกทัง้ มีความเห็นว่า กรรมการแต่ละคนทาหน้าที่ได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของตน ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในการสรร
หากรรมการ ทัง้ ด้านหน้าที่ของกรรมการ และหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ นามาสู่คณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรอง
และคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริษัท มีความเข้าใจธุรกิจเป็ นอย่างดี อีกทัง้ ใช้ Board Skill Matrix เป็ นส่วนประกอบในการพิจารณา และมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา
ด้านการสรรหา ทาการคัดเลือกคุณสมบัติของผูท้ รงคุณวุติทงั้ ในและต่างประเทศ ตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็ นผูก้ าหนดและสัมภาษณ์และคัดเลือกอย่างรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผูท้ รงคุณวุฒินนั้ มีความรู ้
ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริษัทอีกทัง้ มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อการแต่งตัง้ พร้อมข้อมูล
ของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ
กรรมการแต่ละรายต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ื อหุน้ เกิ นกึ่งหนึ่ง ของผูถ้ ื อหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุน้ รายย่อย เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิน้ สุดรอบบัญชีของทุกปี ในการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทถูกเสนอชื่อจากบริษัทที่ปรึกษาว่ามีคณ
ุ สมบัติและความสามารถตรงกับคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหา
กาหนด จึงเป็ นที่ม่นั ใจได้วา่ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กาหนด มีรายละเอียดดังนี ้
1. อิสระด้านการถือหุน้ บริษัทคือถือหุน้ ไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัททัง้ นีโ้ ดยนับรวมการถื อหุน้ ของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย (บริษัทกาหนดให้กรรมการอิสระสามารถถือหุน้ ของบริษัทได้นอ้ ยกว่าที่
กฎหมายกาหนด)
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2. อิสระด้านการมีสว่ นร่วมบริหาร คือ ไม่เป็ นฝ่ ายจัดการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลาดับเดียวกันโดยมี บริษัทใหญ่รว่ มกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม เว้นแต่ กรณีเคยเป็ นฯ แต่พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมา แล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้ ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. อิสระด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัว คือ ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผู้
มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. อิสระด้านการความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คือไม่มีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นฝ่ ายจัดการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี ้ รวมถึงการทารายการทางการ
ค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ย
ละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ยี่สบิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นีก้ ารคานวณ
ภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และหลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่
เกิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. อิสระจากการเป็ นผูส้ อบบัญชี คือไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุม และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
6. อิสระจากการเป็ นผูใ้ ห้บริการ คือไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่ว นของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวัน แต่งตัง้
56-1 One Report 2564

55

“เอกสารแนบ 5”

7. อิสระจากการเป็ นตัวแทน คือไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัทผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. อิสระจากการเป็ นคูแ่ ข่งทางธุรกิจ คือไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจาหรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
คุณสมบัตกิ รรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ ต้องมีความ
หลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ มีความรูค้ วามเข้าใจในลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทนอกจากนีย้ งั พิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายของกรรมการทัง้ คณะ ทัง้ พืน้ ฐานการศึกษา
อายุ เพศ และความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความรู ค้ วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมาย
และบัญชีและการเงิน เป็ นต้น ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารซึง่ มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (จานวน 2 คนใน 10 คน)
วิธีการแต่งตั้งกรรมการ
การแต่งตัง้ กรรมการโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ บริษัทข้อ 12 โดยสรุ ปคือ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนน
เสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง และบริษัทให้ผถู้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียง
ทัง้ หมดที่ตนมีอยูเ่ ลือกบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
กรรมการแต่ละรายต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ื อหุน้ เกิ นกึ่งหนึ่ง ของผูถ้ ื อหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุน้ รายย่อย เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิน้ สุดรอบบัญชีของทุกปี ในการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
การแต่งตัง้ กรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ บริษัทข้อ 14 โดยสรุ ปคือทาได้เฉพาะ
กรณีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ โดยกรรมการซึ่งได้รบั
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เลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งแทนตามที่กล่าวข้างต้นให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เพี ยงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนเท่านัน้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการประเมินผลงาน
การถ่วงดุลอานาจระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ระเบียบปฏิบตั ิองค์กร ซึง่ เป็ นเอกสารสาคัญในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการถ่วงดุลอานาจและเป็ นการบริหารอย่างโปร่งใส และเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้าย
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง จัดสรรและทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ประธาน
กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีเลขานุการบริษัทเป็ นผูท้ บทวนให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและคูม่ ืออานาจดาเนินการของบริษัท
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 6 ครัง้ เป็ นการประชุมแบบทางอิเล็ก
โทรนิกส์เพียงอย่างเดียว และ/หรือ ผสมผสานกับการประชุมปกติ ทาให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้แม้มีขอ้ จากัดด้านการ
เดินทางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และฝ่ ายจัดการมีการส่งรายงานผลการดาเนินงานและแผนการพัฒนาตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยสม่าเสมอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ขอ้ มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูง
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทได้จากัดจานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรรมการแต่ละคนจะ
ดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ และในปั จจุบนั กรรมการทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้
อย่างเคร่งครัด และไม่มีนโยบายอนุญาตให้คณะผูบ้ ริหารกลุม่ ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น เว้น
แต่การเป็ นกรรมการของบริษัทในกลุม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลในเรื่องนีผ้ า่ นการกาหนดให้เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานการมีสว่ นได้เสีย
ซึง่ ครอบคลุมเรือ่ งการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทการรายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการรายงานส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทัง้ การ
ดารงตาแหน่งในนิติบคุ คลอื่น ซึง่ เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
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คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารประจาทุกปี โดยไม่รวมกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารหรือฝ่ ายจัดการร่วม
ด้วย เพื่อให้กรรมการสามารถแสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ และประธานกรรมการทา
หน้าที่แจ้งข้อเสนอแนะเหล่านัน้ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ทราบ
ในปี 2564 มีสดั ส่วนของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของการประชุมทัง้ ปี รายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการเป็ นรายบุคคล ปี 2564 มีดงั นี ้

ประชุมระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริหาร

ประชุมกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ประชุมกรรมการธรรมาภิบาล

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมกรรมการบริษัท

จานวนครั้งทีม่ าประชุม / จานวนครัง้ ทีม่ ีการประชุม

ตาแหน่ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(ไม่มีประชุมวิสาม้ญผู้ถือหุน้ )

รายชื่อคณะกรรมการ

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร
1

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ประธานกรรมการ

1/1

6/6

-

-

6/6

1/1

2

นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการ

1/1

6/6

-

-

6/6

1/1

3

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

กรรมการ

1/1

6/6

-

-

6/6

1/1

4

นายสตีเฟน แพทริก กอร์

กรรมการ

1/1

6/6

-

-

5/5

1/1

5

ดร.สุภคั ศิวะรักษ์

กรรมการ

-

4/4

-

1/1

-

1/1

กรรมการตรวจสอบ
6

ดร. สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1/1

6/6

11/11

-

-

1/1

7

นายชรินทร์ สัจจญาณ

กรรมการตรวจสอบ

1/1

6/6

11/11

2/2

-

1/1

8

นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส

กรรมการตรวจสอบ

1/1

6/6

11/11

-

-

แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท

1/1

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร
9

นายเอเดน จอห์น ไลนัม

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่

1/1

6/6

-

-

-

--

10

นายศิวะ มหาสันทนะ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

1/1

6/6

-

-

-

-
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การอบรมและพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมการให้ความรู แ้ ก่ผเู้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผูบ้ ริหารและ
ฝ่ ายจัด การ เลขานุก ารบริษัท และบุคลากรในงานที่เ กี่ ยวข้อ งกับ การก ากับ ดูแ ลกิ จ การอย่างต่อเนื่อ ง เพื่ อ ให้มี การปรับ ปรุ งและ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สถาบันในต่างประเทศ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายในบริษัทรวมทัง้ การเยี่ยมชมบริษัทในกลุม่ (CompanyVisit)
หรือลูกค้าของบริษัทโดยจัดโปรแกรมตามความต้องการของกรรมการท่านนัน้ ๆ
สาหรับการให้ความรู แ้ ละข้อมูลแก่ กรรมการใหม่ก่อนเริ่มปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร
และข้อมูลสาคัญที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมเรียกว่า คู่มือกรรมการ ซึ่งจะรวบรวมเอกสารซึง่ กรรมการ
ใช้อา้ งอิงตลอดการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่งคือ กฎระเบียบด้านการทางาน เช่น ระเบียบปฏิบัติองค์กร กฎบัตรของ
กรรมการชุดยอยต่างๆ ตารางอานาจดาเนินงาน หนังสือรับรอง ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็ นต้น ส่วนที่สองคือ กฎระเบียบด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สามคือ แบบฟอร์มและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ ส่วนที่สี่คือรายงานการประชุมในรอบหนึง่ ปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จดั การอบรมให้แก่กรรมการ
เพื่อความเข้าใจในข้อมูลที่ปรากฏในคูม่ ือกรรมการ
นอกจากนั้น ฝ่ ายจัด การจะจัด การปฐมนิ เทศเพื่ อ แนะน าผู้บ ริห ารของกลุ่ม ธุร กิ จและฝ่ ายต่างๆ ที่ สาคัญ เพื่ อ ให้ก รรมการใหม่มี
ความคุน้ เคยกับลักษณะและแนวทางการดาเนิน ธุรกิจของกิจการ รวมทัง้ และการกากับดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนการเยี่ยมชม
กิจการของบริษัทและบริษัทในกลุม่
กรรมการทุกคนของบริษัทเป็ นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ มาเป็ นเวลานาน ได้อทุ ิศเวลาและความพยายาม
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และนา
ประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญของตนมาร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคานึงถึ ง
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ ดังนี ้
ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

รวมการเข้าอบรมจนถึงสิน้ ปี 2564

1

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

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

2

นายวันชัย โตสมบุญ

- DAP 7/04, DCP 7/01, AACP 19/15, CGI 10/15, BNCP 9/20

3

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

- DAP 5/03, RCC 8/09, DCP 135/10, ACP 31/10, FGP 2/11, ACEP
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ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

รวมการเข้าอบรมจนถึงสิน้ ปี 2564
7/13, RCL 1/15, IOD National Director Conference 2018

4

นายสตีเฟน แพทริก กอร์

- Listed Entity Director Essentials (LED 1), Board Dynamics (LED 2),
Board Performance (LED 3), Stakeholder Engagement (LED 4),
Audit Committee Essentials (LED 5) and Board Risk Committee
Essentials (LED 6) (เป็ นหลักสูตรสาหรับกรรมการ ที่จดั ขึน้ โดยสถาบัน
กรรมการในประเทศสิงคโปร์)

5

ดร.สุภคั ศิวะรักษ์

- DAP 42/2005, DCP 72/2006, FGP 3/2011, AACP 26/2017

6

ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข

- 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, SBM 8/2020

7

นายชรินทร์ สัจจญาณ

- DCP 196/14, BMD 2/16, FBG 5/16, SBM 1/2017

8

นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส

- DAP 183/2021*

แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท
9

นายเอเดน จอห์น ไลนัม

- DAP 166/2019

10

นายศิวะ มหาสันทนะ

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

*เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD เพิ่มเติมในปี 2564
หลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกาหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามกระบวนการที่โปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามตาแหน่ง รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัทบรรทัดฐานของ
ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะ
สัน้ และระยะยาว ซึ่งมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อการอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภทต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ซึง่ ในการประชุม
สามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 28 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิหลักการสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี ้
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“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ ประชุม (แล้วแต่กรณี) และโบนัส การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้ปฏิบตั ิตามหลักการต่อไปนี ้ นับจากวันที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติ เป็ น
อย่างอื่น
ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ ประชุม (แล้วแต่ก รณี) ภายในกรอบวงเงิน
เพื่อการนีไ้ ม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดสรร
โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รบั โบนัสประจาปี ในจานวนไม่เกินปี ละ 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร
ระหว่างกันเอง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทซึง่ ได้รบั เงินค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็ นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทหาก
ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการสามารถรับค่าตอบแทนกรรมการหรือโบนัสกรรมการได้ดว้ ย
อัตราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ ประชุม (แล้วแต่กรณี) ตามตาแหน่ง สาหรับ ปี 2564 มีดงั นี ้
ตาแหน่ง

(บาท/คน/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท

(บาท/คน/การประชุม)
(ไม่มี)

- ประธานกรรมการ

200,000

- กรรมการ

100,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

(ไม่มี)

- ประธานกรรมการ

150,000

- กรรมการ

100,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(ไม่มี)

- ประธานกรรมการ

80,000

- กรรมการ

60,000

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

(ไม่มี)

- ประธานกรรมการ

80,000

- กรรมการ

60,000
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รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ปี 2564 มีดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนแทนทีจ่ ่ายปี 2564

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

โบนัส
กรรมการ
ประจาปี 2563
ซึ่ง
จ่ายในปี
2564
(บาท)

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ค่าตอบแทน

รวมเงิน
ค่าตอบแทน
ทัง้ หมดทีจ่ ่าย
ในปี 2564
(บาท)

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร
1 นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

2,400,000

-

-

960,000

420,000

3,780,000

2 นายวันชัย โตสมบุญ

1,200,000

-

-

720,000

262,500

2,182,500

3 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

1,200,000

-

-

720,000

262,500

2,182,500

4 นายสตีเฟน แพทริก กอร์

1,200,000

-

80,000

540,000

192,500

2,012,500

5 นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิรก์ ส*/1

300,000

-

-

180,000

240,000

720,000

6 ดร.สุภคั ศิวะรักษ์*/2

900,000

-

60,000

-

-

960,000

1,200,000

1,800,000

-

-

375,000

3,375,000

1,200,000

1,200,000

140,000

-

315,000

2,855,000

1,200,000

1,200,000

-

720,000

297,917

3,417,917

10 นายเอเดน จอห์น ไลนัม

1,200,000

-

-

150,000

1,350,000

11 นายศิวะ มหาสันทนะ

1,200,000

-

-

150,000

1,350,000

2,665,417

24,185,417

กรรมการตรวจสอบ
7 ดร. สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข
8 นายชรินทร์ สัจจญาณ
9

*/3

นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส
แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร

รวม

* ดารงตาแหน่งไม่เต็มปี
หมายเหตุ
1 นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิรก์ ส ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทมีผลเมื่อสิน้ สุดวันที่ 24 มีนาคม 2564
2 ดร.สุภคั ศิวะรักษ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ แทน นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิรก์ ส และได้รบั แต่งตัง้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีผลเมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2564

3 นายชรินทร์ สัจจญาณ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการธรรมาภิบาล แทนนายสตีเฟน แพทริก กอร์ มีผลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
4 นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2564
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โบนัสกรรมการประจาปี 2564 มีจานวน 4,483,334.00 บาท ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
แล้ว เป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึง่ จะจ่ายในปี 2565
การกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอืน่ ทีบ่ ริษัทไปลงทุน
การสรรหากรรมการสาหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (Group CEO) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเสนอชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิก่อนนาเสนอให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ดาเนินการแต่งตัง้ ตามขัน้ ตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการกากับดูแลทุกบริษัทในกลุ่ม จึงได้กาหนดโครงสร้างของการกากับดูแลให้
ชัดเจน โดยโครงสร้างการกากับดูแลของกลุม่ บริษัทได้สะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบและถ่วงดุล ระหว่างการบริหารงานของบริษัท
ย่อย/บริษัทร่วมและผูบ้ ริหารระดับกลุม่
อาทิ CFO ของบริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานต่อทัง้ CEO ของบริษัทย่อยและต่อ Group CFO อีกทัง้ CEO ของบริษัทย่อยก็ มีหน้าที่
รายงานต่อ Group CEO นอกจากนีม้ ีการจัดให้หน่วยงานส่วนกลางที่สาคัญ อาทิ หน่วยงานกลยุทธ์ หน่วยงานด้านที่ปรึกษาการผลิต
และหน่วยงานด้านการกากับดูแลและตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท
กลไกที่ใช้ในการกากับดูและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหลายประการ ทัง้ โดยการรายงานผลประกอบการต่อที่ ประชุมของคณะ
ผูบ้ ริหารกลุ่ม เป็ นประจาทุกเดือน และการต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย ซึ่งจัดปี ละ 5 ครัง้ โดยจัดก่อนการ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส อีกทัง้ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงของบริทย่อยและบริษัทร่วมเป็ นผูน้ าเสนอแผนธุรกิจและ
งบประมาณประจาปี ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทซึง่ จัดขึน้ พิเศษสาหรับการพิจารณากลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณ
นอกจากนี ้ บริษัทได้มีการกาหนดรู ปแบบของรายงานต่างๆ ของบริษัทย่อยให้เป็ นรู ปแบบและโครงสร้างในลักษณะเหมือนหรือ
ใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนกาหนดวางแบบผังองค์กรให้เจ้าหน้าที่หรือผูจ้ ดั การในแผนกและฝ่ าย
ต่างๆ ในบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายงาน ตลอดจนปรึกษาหารือ และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ร่วมกับผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การของบริษัทที่ดแู ล
และรับผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ฉะนัน้ มาตรการ และ/หรือ ระบบในการควบคุมกิจการภายในบริษัทย่อย จึงมี
ลักษณะสอดคล้องหรือเป็ นแบบเดียวกับระบบของบริษัทโดยกาหนดกลไกการกากับดูแลกิจการให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ย่อย จะต้องทางานทัง้ เชิงรุ กและรับร่วมกันกับผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนีย้ งั ได้มีการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
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นัยสาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การทารายการสาคัญต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริ ษั ท ร่ว ม และสามารถดูแ ลรัก ษาผลประโยชน์ทั้ง ในเงิ น ลงทุน และดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ย อย่ า งมี ค วามรอบคอบ ทั้ง นี ้
คณะกรรมการบริษัทมีการนาประเด็นที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มาพิจารณาเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยที่บริษัทย่อยในประเทศไทยทัง้ หมดมี บริษัทเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว จึง ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริษัทกับผูถ้ ื อหุน้ อื่น
(shareholders’ agreement) สาหรับบริษัทร่วม (บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)) เป็ นการลงทุนในระยะเวลายาวนาน จึงไม่
มีขอ้ ตกลงระหว่างบริษัทกับผูถ้ ือหุน้ แต่มีการเสนอตัวแทนไปเป็ นกรรมการบริษัทเพื่อร่วมพิจารณาในเรือ่ งสาคัญ ส่วนบริษัทร่วมทุนใน
ประเทศกัมพูชา (บริษัทชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น) ซึง่ บริษัทถือหุน้ ข้างน้อย มีการทาข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผูถ้ ือหุน้ อื่น โดย
ให้สทิ ธิในการคัดค้านหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับการดาเนินงานเรือ่ งสาคัญ เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อร่วมกัน
พิจารณาผลงาน ปั ญหาและแนวทางปรับปรุ งแก้ไข โดยได้กาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
และนาประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการมาหารือเพื่อการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของคณะกรรมการ โดยมี
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สาหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย จัดทาขึน้ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตร โ ดยมีการ
ประเมินตนเองทัง้ คณะกรรมการ ประเมินตนเองทัง้ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล (individual)
โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ (ระดับการประเมิน 0 = ควรปรับปรุ ง ไปจนถึง 4 = ดีเยี่ยม)
เลขานุการบริษัทได้จดั ส่งแบบประเมินผลการประเมินให้คณะกรรมการทุก คนทัง้ ในรู ปแบบออนไลน์และการส่งเอกสารปกติ หลังจาก
นัน้ เลขานุการบริษัทจะสรุ ปผลและนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
ผลและข้อแนะนาที่ได้รบั จากการประเมินผล
ผลการประเมินประจาปี 2564 มีค่าเฉลี่ยในระดับร้อยละ 85-90 โดยสรุ ปคือคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยพอใจกับผลการ
ทางานของตนเอง และคาแนะนาที่สาคัญ ได้แก่ บริษัทควรมีกรรมการซึง่ มีประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของกลุม่ บริษัท
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ความร่วมมือในการทางานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้คาแนะนา
เกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และมีหน้าที่แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทโดยเลขานุการ
บริษัททาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการ
ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัท ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทเอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัทรวมทัง้ ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทเป็ นผูเ้ สนอร่างวาระการประชุมเพื่อให้ฝ่ายจัดการและประธานคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
วาระการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมหน้าที่ของคณะกรรมการ ทัง้ ที่เป็ นข้อกาหนดของกฎหมาย กฎบัตร ระเบียบปฏิบตั ิ
ภายในของบริษัทและการกากับดูแลกิจการที่ ดี อีกทัง้ มีหน้าที่ทาให้การจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย รวมทัง้ เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับคณะกรรมการบริษัท
และผูถ้ ือหุน้
ในปี 2564 มีการส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้
กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ น
เพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ เลขานุการบริษัทหรือผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมาย และในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกมาประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติและประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
หลักปฏิบัติ 4

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

การสรรหา อบรมพัฒนา และแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นผูพ้ ิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของรายชื่ อผูถ้ ูกเสนอชื่ อ และทาการสัมภาษณ์เพื่อหาบุคคลที่ มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
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สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทย่อย คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีอานาจทบทวนและอนุมตั ิรายชื่อบุคคลซึ่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ เป็ นผูน้ าเสนอ และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิเบือ้ งต้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้กาหนดให้ ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน นอกจากมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสมแล้ว ต้องผ่านการอบรมตามประกาศ ตลท. เรื่องคุณสมบัติผรู้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ด้วย ซึ่งในปี
2564 Group CFO ของบริษัทได้ผา่ นการอบรม CFO’s Refresh Course
แผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ให้คาแนะนาและกากับดูแลให้ฝ่าย
จัดการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession plan) สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง และตาแหน่งงานที่สาคัญต่างๆ สาหรับทุกบริษัทในกลุม่
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปี ละ 2 ครัง้
การพัฒนาอบรมของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสนับสนุนการพัฒนาความเป็ นผูน้ า
เพื่อให้ผบู้ ริหารระดับสูงและผูบ้ ริหารอาวุโส เป็ นผูน้ าที่มีศกั ยภาพในการบริหารจัดการสายงานของตน โดยมีการประเมินความเป็ นผูน้ า
สาหรับพนักงานในตาแหน่งสาคัญโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ินโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุม่ บริษัทซึง่ ผ่านการพิจารณาและให้คาแนะนาโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อกาหนดกรอบการทางานและหลักเกณฑ์เบือ้ งต้นในการจัดการและบริหารเชิงทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสอดคล้องกันทัง้ กลุม่ บริษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท สนับ สนุ นและส่งเสริ มให้มี ผู้บริ หารระดับสูง ได้ร ับการอบรม กี่ ยวข้องกั บการก ากั บดูแลกิ จ การ
โดยรายละเอียดการอบรมด้านกากับดูแลกิจการของผูบ้ ริหารระดับสูงมีดงั นี ้
ลาดับ

รายชื่อผู้บริหารระดับสูง

รวมการเข้าอบรมจนถึงสิน้ ปี 2564

1

นายเอเดน จอห์น ไลนัม

- DAP 166/2019

2

นายศิวะ มหาสันทนะ

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

3

นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์

- DAP 166/2019

4

นายเบนจามิน วิลเลีย่ ม พินนีย ์

- DAP 183/2021
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โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทด้าน
การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่องจูงใจให้ผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
โครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้ ริหารมีทงั้ แรงจูงใจและความท้าทาย เป็ นไปตามผลการดาเนินงาน มีทงั้ ที่เป็ นเงินเดือนและตามผลการ
ดาเนินงานระยะสัน้ ได้แก่ โบนัส และผลการดาเนินงานระยะยาว ได้แก่ โครงการให้สิทธิผบู้ ริหารในการซือ้ หลักทรั พย์ของบริษัทเพื่อ
ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร (EJIP) ซึ่งมีระยะเวลา 7 ปี ตัง้ แต่ปี 2559-2565 โดยมีการจัดสัดส่วนอย่างเหมาะสม ทัง้ นี ้ ในการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนได้คานึงถึง ระดับค่าตอบแทนที่สงู กว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรม และผลการดาเนินงานของ
บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการกาหนดและสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับทัง้ องค์กรอย่าง
ชัดเจน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมิ น ผลงาน ซึ่ ง มี ก ารสื่ อ สารให้ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ม ทราบเกณฑ์ก ารประเมิ น เป็ น การล่ว งหน้า และเป็ น ตัว แทน
คณะกรรมการบริษัททาการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และผูบ้ ริหารระดับสูง ตามแนวทางต่อไปนี ้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ
2. ผลการปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ และเป้าหมายที่ได้ทาการตกลงไว้ลว่ งหน้า เช่น
2.1 งานที่สาคัญ (KPIs)
2.2 ภาระหน้าที่หลัก (Critical Task)
2.3 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (Leadership Competency)
นอกจากนัน้ ยังได้นาการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาใช้ประกอบการพิจารณาใน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย
หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนต์นครหลวง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและของเทคโนโลยี ความ
คาดหวังของลูกค้า คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียสาคัญ ที่ตอ้ งการเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ หรือสร้าง
คุณค่าร่วมกันทัง้ แก่กิจการ ลูกค้า คูค่ า้ ตลอดจนสังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงนัน้ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลัก
จริยธรรมที่ดีในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการนาเรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมไปเป็ นส่วนหนึ่งในการ
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ทบทวนกลยุทธ์ และการวางแผนพัฒนาการดาเนินงานอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุม่ บริษัทต้องการเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและสามารถลดปริมาณการปล่อยหรือความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท
ปั จจุบนั จึงมุง่ การใช้แนวทางเรือ่ ง การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิ ดกว้าง (open innovation network) โดยการเข้าร่วมกับผูน้ าด้าน
เทคโนโลยีและผูน้ าของอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เนื่องจากแนวทางดังกล่าวสนับสนุนความต้องการในการเข้าถึง
เทคโนโลยีชนั้ นาได้รวดเร็วขึน้ อีกทัง้ ลดเวลาค้นคว้าและเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า โดยขอบเขตของความร่วมมือเหล่านี ้
ครอบคลุมเรื่องสาคัญต่างๆ ตัง้ แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนาไปใช้ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและการปรับใช้กบั ปั ญญาประดิษฐ์
สาหรับกลุม่ ธุรกิจของบริษัท
การสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทและคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ก่อให้เกิดกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใน
องค์กรอย่างยั่งยืนที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่
จากการส่งเสริมให้บริษัทเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม กลุม่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของนวัตกรรมอันเป็ นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการสร้างนวัตกรรมอันเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจัด เสวนาและประชุมเชิงปฏิบตั ิการอย่าง
สม่ า เสมอตลอดทั้ง ปี การน าเสนอผลงานด้า นนวัต กรรมในการปรับ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ (นวัต กรรม
หลัก) รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความคิดริเริม่ ของกลุม่ พนักงานนักคิดรุ น่ ใหม่เพื่อค้นหารู ปแบบธุรกิจใหม่ในการสร้างรายได้และ
เป็ นกลไกที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกยุคใหม่ที่เปลีย่ นแปลงไป (นวัตกรรมใหม่)
ด้านการสนับสนุนการเป็ นองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
บริษัทตระหนักดีถึงการสร้าง สนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยในการนี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ได้เข้ามา
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงกับการกาหนดนโยบาย การบริหารและการดาเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการให้การ
สนับสนุน อานวยความสะดวกต่อพนักงานในการริเริ่ม และดาเนินโครงการนวัตกรรมต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภ าพ
ตลอดจนการให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาหรือวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ ให้สามารถ
เกิดขึน้ ได้จริงในรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model)
บริษัทถือว่านวัตกรรมเป็ นเรือ่ งสาคัญ ที่จะช่วยสร้างคุณค่าร่วมให้มากขึน้ เพื่อประโยชน์แ ก่ธุรกิจ ลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียสาคัญที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการ
ทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ได้มาซึง่ นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
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การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการชดเชยกรณีทเี่ กิดจากการละเมิดสิทธิ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย (Create Value for all Stakeholders) อย่าง
ต่อเนื่อง และดูแลให้บริษัทมีแนวทางการปฏิบตั ิในการดูแลผูม้ ีสว่ นได้เสียตามสิทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับ
บริษัทและต้องมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทกับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ สังคม ผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี ้ ภาครัฐ รวมถึง
คู่แข่ง และผูส้ อบบัญชีอิสระ และที่สาคัญต้องไม่มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย และกาหนดมาตรการชดเชย
กรณีผมู้ ีสว่ นได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้มีกลไกที่ทาให้ม่นั ใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย โดยมีแนวปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียครอบคลุมเรือ่ งดังต่อไปนี ้
1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นรากฐานของความสาเร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัทและปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ใช้
แรงงานผิ ดกฎหมาย แรงงานเด็ ก และแรงงานสตรีมี ครรภ์ รวมไปถึ งสนับสนุนการอบรมให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริ ม
ความก้าวหน้าของพนักงาน และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการทางานในด้านอื่น ๆ และยังดูแลให้มีนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน อันได้แก่การกาหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็ นธรรม การจัดหาสวัสดิการที่ไม่นอ้ ยไปกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือมากกว่าตามเหมาะสม ตลอดจนนโยบายด้าน
การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน โดยเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ให้เป็ นที่รบั ทราบเสมอ และกาหนดนโยบายอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างที่ทางานที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่พนักงานโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “Zero
Harm to Anyone and Zero Fatality” รายละเอียดสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางาน
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ตวั ชีว้ ดั การพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละปี ที่เว็บไซต์ของบริษัท
https://www.siamcitycement.com/th/our_caring/sd_report
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของบริษัททุกคนถือเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้บริษัทไปสูเ่ ป้าหมายที่กาหนด
ไว้ บุคลากรทุกคนถือเป็ นหนึ่งในปั จจัยแห่งความสาเร็จขององค์กร ในการที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั บริษัทพร้อม
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ทัง้ การปฏิบตั ิงานต้องเป็ นไปตามค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร โดยมิได้ม่งุ หวังในเรื่องของผลสาเร็จในการทางานเท่านัน้ แต่ตอ้ งถึง
พร้อมด้วยจริยธรรมและการปฏิบตั ิงานโดยเน้นการทางานเป็ นทีม, ทาสิง่ ถูกต้อง, กล้าคิด กล้าทา และห่วงใย ใส่ใจอนาคตตามค่านิยมของ
องค์กร
ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดการบริหารค่าตอบแทนบนหลักการและพืน้ ฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาค โดยปั จจัยที่ใช้ในการบริหาร
การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประกอบไปด้วย ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน, อัตราการจ่ายของ
ตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบริษัทโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน, การสารวจตลาดแรงงานและ
โครงสร้างค่าตอบแทนเป็ นเครื่องมือในการช่วยพิจารณา รวมทัง้ การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานประจาปี ถือเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัย
ที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบตั ิงานเพื่อสนับสนุนและเป็ นขวัญและกาลังใจให้กับพนักงานที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานสูงกว่ามาตรฐานที่บริษัทกาหนดไว้ ทัง้ นีบ้ ริษัทจะพิจารณาจ่ายโบนัสให้กบั พนักงานทุกคนขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการของบริษัท
ในแต่ละปี เพื่อตอบแทนความทุม่ เทในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ตลอดปี ที่ผา่ นมา
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จดั ให้มีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงานทุกคนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ และคง
มาตรฐานการครองชีพให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจได้ เช่น เงินสบทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ, ค่าครองชีพ, รถรับส่งพนักงาน, เงินกู้
ฉุกเฉิน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็ นต้น รวมทัง้ ได้จดั ให้มีโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
(Employee Joint Investment Program: EJIP) อีกด้วย ทัง้ นีบ้ ริษัทได้มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของบริษัทอยู่เป็ นระยะ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึน้ เช่น เปิ ดทางเลือกให้พนักงานสามารถ
เลือกประกันสุขภาพประเภทความคุม้ ครองกรณีผปู้ ่ วยนอกแบบกาหนดจานวนต่อครัง้ ต่อปี หรือแบบคุม้ ครองต่อปี ไม่กาหนดจานวนครัง้
เป็ นต้น
บริษัทได้จัดให้มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการเงิ น และกองทุนสารองเลีย้ งชี พอยู่เสมอ บริษัทให้
ความสาคัญกับบุคคลากรของกลุ่มบริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเป็ นผูน้ าในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การ
ดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่งและการกาหนดบุคคลากรที่มีศกั ยภาพ รวมทัง้ การกาหนดผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนกลุม่ บริษัทเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า โดยได้ดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขาย
ตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุ งสินค้าและบริการ รวมทัง้ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์
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จากความเข้าใจผิดของลูกค้า ซึง่ มีบริบทสอดคล้องตามวิสยั ทัศน์ดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยพันธกิจหลักของบริษัทมุง่ มั่นให้
พนักงาน ผูร้ บั เหมา และลูกค้าทุกคนต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจ และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขัน้ ตอนการทางาน เพื่อความปลอดภัยของทัง้
ตนเองและผูอ้ ื่น ทุกกิจกรรมต้องได้รบั การดาเนินการภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล ปั จจัยเชิง
บูรณาการเพื่อความสาเร็จอย่างยั่งยืนตามแนวเจตนารมณ์ของบริษัท คือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้างทัศนคติที่ดีดา้ น
ความปลอดภัย และให้ฝังแน่นในกลุม่ คนขององค์กร และต้องถ่ายทอดไปสูก่ ลุม่ ลูกค้าเพื่อให้พวกเขามีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิตามกระบวน
ต่างๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้มีการสื่อสาร แบ่งปั นข้อมูล ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู ้ เช่น เกี่ยวกับกฎระเบียบและขัน้ ตอนการทางาน การ
ประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็ นอันตรายในสถานประกอบการ การซ่อมบารุ งไซโลอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย ให้แก่ลกู ค้า
อย่างเป็ นประจาสม่าเสมอ ทัง้ ยังรณรงค์ในเรือ่ งการขับขี่อย่างปลอดภัยสาหรับกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นแฟรนไชส์ เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าและ
บริการที่มีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล อีกทัง้ บริษัทยังมีขอ้ กาหนดให้ผขู้ นส่งต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สัญลักษณ์เครื่องหมายด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิ ภาพในพืน้ ที่ของ
ลูกค้าแฟรนไชส์
3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้มีนโยบายจัดซือ้ จัดจ้าง เพื่อยกระดับของกรอบการปฏิบตั ิงานจัดซือ้ จัดหาสินค้าหรือบริการที่สร้างความคุม้
ค่าสูงสุด เพื่อให้ม่นั ใจว่ากระบวนการจัดซือ้ จัดหาเป็ นไปอย่างมีระบบ เป็ นธรรม โปร่งใสในทุกขัน้ ตอน ทัง้ การประกวดราคา การประเมิน
และคัดเลื อกคู่ค ้า และสนับสนุนให้คู่ค ้าด าเนิ นการธุ รกิ จอย่ างมี จรรยาบรรณ ตลอดจนให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐานในด้านต่างๆ และจัดทาแนวร่วมกับคูค่ า้ เพื่อให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูค่ า้ เพื่อพัฒนาการประกอบ
ธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสยั ทัศน์ และแนวทางการดาเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับ บริษัทจึงมีการกาหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวทางการคัดเลือกคูค่ า้ อันเป็ นหนึง่ ในผูม้ ีสว่ นได้เสีย จากคุณสมบัติเบือ้ งต้นของคูค่ า้ ดังนี ้
(1) ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
(2) ความสมเหตุสมผลด้านราคาและคุณภาพ
(3) นโยบายด้านการให้บริการ
(4) การจัดการด้านความปลอดภัยในการทางาน
(5) การปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้แรงงาน
(6) การต่อต้านการทุจริตติดสินบน
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(7) การจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(8) การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นต้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้มีการกาหนดวิธีการจัดการด้านการจัดซือ้ จัดหาเชิงกลยุทธ์ และแนวทางการสร้างความสัมพันธ์
กับคู่คา้ การคัดสรรคู่คา้ ต้องเป็ นไปอย่างมีศกั ยภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบในระบบห่วงโซ่อปุ ทาน หากคู่
ค้ารายใดไม่ผ่านคุณสมบัติที่กาหนดไว้ โดยวางแผนปฏิบตั ิให้แก่ค่คู า้ เพื่อแก้ไขข้อจากัดดังกล่าวให้ลลุ ่วงและติดตามผลประเมินความ
คืบหน้า พร้อมทัง้ ให้ความช่วยเหลือต่อคู่คา้ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถและปรับปรุ งผลการทางานให้ดียิ่งขึน้ ไป และเพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่ขยายไปยังคูค่ า้
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการจัดทาจรรยาบรรณของคูค่ า้ (SCCC Supplier Code of Conduct) เพื่อกาหนดเงื่อนไขการร่วมกันทาง
ธุรกิจ โดยคูค่ า้ จะต้องลงนามตอบรับคามั่นยืนยันการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวเพื่อเป็ นพันธสัญญาระหว่างกันก่อนเริ่มทาธุรกิจกับ
บริษัทฯ
4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้มีการนาความรู แ้ ละประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้
อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสาเร็จในระยะยาว
บริษัทมุง่ มั่นสร้างคุณค่าร่วม (Create Shared Value) และความผูกพันที่ดีตอ่ ชุมชนรอบโรงงาน ในเขตอาเภอแก่งคอยและอาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทได้จดั กิจกรรมเข้าไปมีสว่ นร่วมและให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกชุมชนรอบโรงงานรวมทัง้
สาธารณชน โดยรวมใน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอย่างต่อเนื่อง โดยได้กาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ให้เป็ นทราบอย่างสม่าเสมอ รายละเอียด
โครงการสนับสนุนุ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมุ ชนและสังคมที่สาคัญ สามารถดูเพิ่มเติมที่หวั ข้อการพัฒนาอย่างยืน
5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ม่ นั ใจว่า บริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิ ดผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วตั ถุดิบ การใช้พลังงาน (สาหรับการผลิต ขนส่งหรือในสานักงาน) การใช้นา้ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
การดูแลและฟื ้ นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รบั ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็ นต้น
บริษัทนาระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม มาใช้ในการปฏิบตั ิงานควบคู่ไปกับดาเนินธุรกิจ
ผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท โดยนาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO: 14001) มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิง่ แวดล้อมควบคูก่ บั พัฒนาธุรกิจ
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อีกทัง้ ยังช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน การบาบัดมลพิษ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร
บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการให้ความรู แ้ ละฝึ กอบรมพนักงาน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ให้เป็ นที่ทราบ โดยในปี ที่ผ่านมามีจดั อบรมหลายหลักสูตร เช่น
การอบรมหลักสูตรเชิ งลึกเน้นการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้าน ESG และการคานวณก๊าซเรือนกระจก เพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานด้านความยั่งยืน การอบรมหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อมเบือ้ งต้น การอบรมหลักสูตรข้อกาหนดการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม การอบรมหลักสูตรกฎหมายด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม และแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมภายในโรงงาน การ
อบรมใช้งานศูนย์ขอ้ มูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( SMART EIA Plus) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดการการฝั งกลบเป็ นศูนย์ ( Zero Waste to Landfill) และการอบรมหลักสูตรการทวนสอบประสิทธิภาพของระบบการตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศจากปล่องระบายแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
6) การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มี การประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดารงการค้าขายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม โดยบริษัทจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ า
ฝื นหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทาให้เกิดความเสือ่ มเสียต่อชื่อเสียงของคูแ่ ข่ง ซึง่ แนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
เป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทโดยในปี 2564 บริษัทไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ กับคู่แข่ง และไม่มีขอ้ ร้องเรียน
และ/หรือ คดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม บริษัท และคู่คา้ ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมทัง้ มีนโยบายไม่งดรับ
ของขวัญของกานัล โดยกาหนดนโยบายให้พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษัทปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใด
ในทุกกรณี รวมทัง้ ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
บริษัทได้รบั การรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 30
มิถนุ ายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2566
การจัดสรรและจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ ทรัพยากรทางการเงิ น ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด้านสังคมและความสัมพันธ์ตา่ ง ๆ โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผย
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ถึงการปฏิบตั ิไว้ให้เป็ นที่ทราบ
คณะกรรมการบริษัทได้สง่ เสริมการใช้ทรัพยากรเชิงอนุรกั ษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรที่ไม่อาจทดแทนได้ และนาวัสดุ
ทุติยภูมิ (secondary materials) กลับมาใช้ใหม่
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้ม่นั ใจได้วา่ การประกอบธุรกิจของบริษัทดาเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการดาเนินธุรกิ จ โดยได้คานึงถึงความจาเป็ นและผลกระทบจากการนาทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ และ
ผลกระทบต่อกันและกันในการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain มาโดย
ตลอด โดยตระหนักว่ารู ปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจ
เลือกรู ปแบบธุ รกิ จ บริษัทต้องคานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิ ดขึน้ ต่อทรัพยากร บนพืน้ ฐานของการมีจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการได้ดแู ลให้ม่นั ใจว่า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการได้มีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้
ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกิจการ โดยกากับดูแลให้บริษัทดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี โดย
มอบหมายให้บริษัทอินทรี ดิจิตอล จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการด้านเทคนิค การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลแก่
บริษัทในกลุม่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็ นผูด้ แู ลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในกลุม่
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นโยบายการใช้
งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และการกาหนดแนวทาง
เพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กาหนดไว้ โดยได้มีการกาหนดหลัก เกณฑ์และปั จจัย ในการกาหนด
ลาดับความสาคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ความเร่งด่วน ในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรู ปแบบธุรกิจ (business
model) ทัง้ นี ้ ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ บริษัทลดลงจากปี ก่อนหน้าอย่างมีนยั สาคัญ ในการนี ้ บริษัท
อินทรี ดิจิตอล จากัด ได้ให้บริการครอบคลุมตัง้ แต่การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศและดิจิตอลเพื่อให้สอดคล้องและ
ส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจนไปถึงการดูแลและพัฒนาระบบที่มีอยู่ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
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ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการ
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management) การบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (incident management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
(asset management) เป็ นต้น
บริษัทปฏิบตั ิงานตามนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งดาเนินการโดยบริษัทอินทรี ดิจิตอล และ
ได้รบั ประกาศนียบัตร ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวัลการบริหารข้อมูลความปลอดภัยยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification
(Thailand) Ltd. ซึ่งคลอบคลุมระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ
(integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล(availability) รวมทัง้ ป้องกัน มิให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

กากับดูแลและมีมาตรฐานการทางาน รวมทั้งการควบคุมภายในจากส่วนกลาง
คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการมีการวางมาตรฐานการทางานที่เป็ นแนวทางเดียวกันสาหรับทุกบริษัทในกลุม่ โดยกาหนด
นโยบายให้ใช้บริษัทอินทรี ดิจิตอล จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ในการทาให้เกิดประสิทธิภาพทัง้
กลุม่ บริษัทในทุกกระบวนการทางาน รวมถึงการจัดการข้อมูลและควบคุมไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล และจากโครงสร้างที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ทาให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณารายงานผลการดาเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี ้ และเรือ่ งสาคัญอื่นในการกากับดูแลของกลุม่ บริษัทเป็ นรายไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการทาธุรกิจและลักษณะธุรกิจของกลุม่ บริษัทโดยมีการเยี่ยมชมบริษัทและบริษัท
ย่อยต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ และมีการทางานร่วมกันที่ดีกบั ฝ่ ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้รบั การสนับสนุนการทาหน้าที่
จาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มการเงิน, หัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม , เลขานุการ
บริษั ท , รวมถึ ง เลขาคณะกรรมการชุดย่อ ยต่า งๆ นอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริษั ท สามารถเข้าถึ งเอกสารการประชุมผ่า นระบบ
แอพพลิเคชั่นที่มีขนึ ้ เพื่อสนับสนุนให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิ ภาพ และฝ่ ายจัดการได้รบั ความเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์และปฏิบตั ิได้จริง
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการ
รัก ษาความลับ (confidentiality) เพื่ อ ไม่ให้เกิ ด ข้อ มูลรั่วไหล การรัก ษาความน่าเชื่ อถื อ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล
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(availability) รวมทัง้ การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บริษัทได้ดแู ลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
บริษัทให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ถือเป็ นส่วนสาคัญในการบริหารจัดการและการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
บริษัทได้จดั ให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
กิ จ การ เพื่ อ เป็ น กรอบการปฏิ บัติงานในกระบวนการบริห ารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ น ทิ ศทางเดี ยวกัน อี ก ทั้ง มีการ
ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ ของความเสีย่ งเพื่อจัดลาดับความเสีย่ ง และมีวิธีจดั การความเสีย่ งที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้ม่นั ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทัง้ ของในประเทศและใน
ระดับสากล จึงได้กาหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดาเนินงาน ลดความเสีย่ งจากการ
ดาเนินงานและสร้างความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างสมเหตุสมผล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ทาหน้าที่หวั หน้าด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทกลั่นกรองในการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การระบุความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (strategic risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน (operational risk) ความเสีย่ ง
ด้านการเงิน (financial risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ (compliance risk) และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมและการกากับดูแลกิจการ (ESG risk) ที่ได้พิจารณาปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้ รวมถึ งพิ จ ารณาทบทวนระบบการบริห ารความเสี่ย งเพื่ อ ให้ร ะบบการบริห ารมี ค วามเหมาะสมแล ะมี
ประสิทธิภาพ ในปี ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการติดตามและประเมินผลประสิทธิ ผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และให้
ความสาคัญกับสัญญาเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งเป็ นประจาทุก 2 ปี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิก คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกคนเป็ นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมี 2 ท่านที่มีความรูด้ า้ นบัญชี
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คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ( Charter of Audit
Committee) ซึง่ คลอบคลุมหน้าที่ตามที่ระบุในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้ว
รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏท้ายนี ้
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีกลไกหรือเครือ่ งมือที่จะทาให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ที่ได้รบั มอบหมาย เช่น เอือ้ อานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ ี่เ กี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูล การได้หารือร่วมกับผูส้ อบบัญชี
การแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ อีกทัง้ ได้จดั
ให้มี บุค คลหรือ หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ มี ความเป็ น อิ สระในการปฏิ บัติ หน้าที่ เ ป็ นผู้ร ับ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาและสอบทาน
ประสิทธิ ภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน
ประจาปี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสามารถดู
รายละเอียดได้ที่หวั ข้อธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
การจัดการและการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy)เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์และ
โปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ และป้องกันการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับ บริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยกาหนด
มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิ ตลอดจนขัน้ ตอนการอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นรายการที่ บริษัทกระทาเป็ น
ปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้าทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนยั สาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทคณะผูบ้ ริหารจะต้องขออนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ ฝ่ ายจัดการจะรายงานการเข้า
ทาธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ภายใต้อานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวน และให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็ นรายไตรมาส
นอกจากการควบคุมดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในแล้ว การดูแลเรือ่ งการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทเป็ น
สิ่งสาคัญยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดแู ลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ ดูแลให้มี
แนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขัน้ ตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกาหนด
และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียต้องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทได้กาหนดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่า “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นสถานการณ์ที่
ผลประโยชน์ส่วนตัว จากการกระทาของเรา ทัง้ ด้านการเงินหรือรู ปแบบอื่น แต่ผลประโยชน์ดงั กล่าวส่งผลกระทบหรือขัดแย้งกับ
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ผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทพนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่พนักงานคิดว่าอาจเป็ นการขัดผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพนักงานควรรายงานให้หวั หน้างานทราบเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมและโปร่งใส”
ทัง้ นี ้ บริษัทกาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้บคุ ลากรที่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับการอนุมตั ิหรือตัดสินใจสั่งซือ้ สั่งจ้างมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูล ที่ตนหรือ
ญาติของตนเข้าทาธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในรอบระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิ ดเผยข้อมูลนีต้ อ้ งทาปี ละ 1 ครัง้ การ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวนีส้ ามารถกระทาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนนัน้ ได้มีการปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และบริษัทพบว่าพนักงานมีความตระหนักมากขึน้ ในความสาคัญในเรื่องความโปร่งใส และ
การไม่ยงุ่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริษัท
ในปี 2564 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปรับปรุ งแบบรายงานการเปิ ดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยนาไปปฏิบัติ และจัดทากิ จกรรมส่งเสริมความรู ้ ความเข้าใจเรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน ผ่านระบบ e-learning โดยเป็ นสือ่ ให้ความรูแ้ ละแบบทดสอบ เพื่อสร้างความตระหนักและหลีกเลีย่ งสถาณ
การณ์ที่อาจทาให้เกิดผลกระทบ
คณะกรรมการได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ
หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของบริษัทเพื่อปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ในเรื่องมาตรการป้องกัน กรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น
ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) และคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(Insider Trading Policy) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สว่ นรู ข้ อ้ มูลภายในทาการซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษัท
ในช่วง 30 วัน ก่อนวันเผยแพร่ขอ้ มูลงบการเงิน และข้อมูลสาคัญทางการเงิน และไม่นอ้ ยกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากเปิ ดเผยข้อมูลรายงาน
ด้านการเงินดังกล่าว (Blackout Period Policy) ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ไม่มีการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนอันจะนาไปสูก่ ารเอาเปรียบบุคคลภายนอก โดยสื่อสารและเผยแพร่นโยบายให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรับทราบ
และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และกรรมการและผูบ้ ริหารต้องแสดงรายงานและจัดส่งรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ฯ ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทาสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ น
รายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครัง้ และเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์
ดังกล่าวในรายงานประจาปี โดยได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อกาหนดดังกล่าวด้วย ทัง้ นี ้ ในปี
2564 ที่ผา่ นมา ไม่พบการกระทาผิดเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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นโยบายข้างต้นยังเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทในเรื่องการใช้ทรัพย์สิน และข้อมูลของบริษัทอีก
ด้วย
จรรยาบรรณทางธุรกิ จของบริษัทกาหนดเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในว่า “การนาเอาข้อมูลภายในจากเอกสารข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ มาใช้ประกอบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซือ้ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์บริษัท เป็ นเรื่องที่ผิดจริยธรรมและผิด
กฎหมาย และส่งผลให้มีการดาเนินการทางวินยั และทางอาญา”
หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน ให้ปรึกษาฝ่ ายกฎหมายและกิจการบริษัทบริษัทมีการทบทวนรายชื่อบุคคลภายในให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั กาหนดแนวทางการรักษาข้อมูลภายใน และทาการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนใน
องค์กรถือปฏิบตั ิ และติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการทบทวนรายชื่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลภายในซึง่ เป็ นบุคคลที่รบั รู แ้ ละถือครองข้อมูลสาคัญ และที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั และทาการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทกุ คนในองค์กรไม่ว่าจะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิและได้ตระหนักถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
โดยติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนีใ้ นปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในสาหรับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความ
ตระหนักรู แ้ ก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือไม่ก็ตาม และให้ฝ่ายจัดการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู แ้ ละเข้าใจการปฏิบตั ิตามนโยบายให้แก่พนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการ ผ่านระบบ e-learning เป็ น
ประจาเพื่อเป็ นมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผูอ้ ื่นในทางที่มิชอบ
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สรุปรายงานข้อมูลการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยกรรมการและผูบ้ ริหาร ในปี 2564 มีดงั นี ้
รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร

1 มกราคม 2564
จานวนหุน้ (หุน้ )
สัดส่วน
กรรมการ/ คู่สมรส การถือหุน้
ร้อยละ
ผู้บริหาร
และ
บุตรทีย่ ัง
ไม่บรรลุ
นิติภาวะ

31 ธันวาคม 2564
จานวนหุน้ (หุน้ )
สัดส่วน
การถือ
กรรมการ/ คู่สมรส
หุน้
ผู้บริหาร
และ
บุตรทีย่ ัง ร้อยละ
ไม่บรรลุ
นิติภาวะ

รวม
จานวนหุน้
เพิ่ม/ลด
ระหว่างปี
(หุน้ )

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

-

-

-

-

-

-

-

98,456

-

0.0330

98,456

-

0.0330

0

-

-

-

-

-

-

-

5. นายสุภคั ศิวะรักษ์

-

-

-

-

-

-

-

6. ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข

-

-

-

-

-

-

-

7. นายชรินทร์ สัจจญาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. นายเอเดน จอห์น ไลนัม

-

-

-

-

-

-

-

10. นายศิวะ มหาสันทนะ

216,926

-

0.0728

216,926

-

0.0728

0

11. นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์

-

-

-

-

-

-

-

12. นายเอมอน จอห์น จินลีย ์

-

-

-

-

-

-

-

13.. นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย ์

-

-

-

-

-

-

-

2. นายวันชัย โตสมบุญ
3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
4. นายสตีเฟน แพทริก กอร์

8. นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส
แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร

ผู้บริหาร

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุน้ คานวณจากทุนจดทะเบียน 2,980 ล้านบาท ซึง่ เรียกชาระแล้ว 2,980 ล้านบาท
การรายงานการมีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดแนวปฏิบตั ิให้กรรมการต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ
และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครัง้ และคณะกรรมการบริษัทยังได้ดแู ลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
อย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และงดเว้นจากการมีสว่ นร่วมใน
56-1 One Report 2564

80

“เอกสารแนบ 5”

การประชุมพิจารณาในวาระนัน้ นอกจากนีก้ รรมการและผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องเมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงและส่งรายงานให้เลขานุการบริษัทจัดทารายงานสรุปให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ด้วย
การสื่อสารและทบทวนนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อความทันสมัยและการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มีการกาหนดและ
กากับดูแลให้มีการพิจารณาติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ น
ประจาปี ละครัง้ และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมตลอดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ 2 ปี พร้อมทัง้ ทาการสือ่ สาร อบรมและจัดกิจกรรม
ส่ง เสริม ต่าง ๆ รวมทั้งด าเนิน การติด ตามประเมิน ผลเป็ น ประจาทุกปี ในการนี ้ ได้ มี ก ารพัฒนาระบบ E-Learning Program เพื่ อ
เสริมสร้างการเรียนรู ใ้ นเรื่องนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน
บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตัง้ แต่ปี 2555 และปลูกฝั งวัฒนธรรม
องค์กรดังอุดมการณ์ที่ไม่อนุญาตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รปั ชันอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด และในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในคา
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้ประกาศนียบัตร
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็ นระยะเวลา 3 ปี และได้รบั การต่ออายุเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ถึง
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2566
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ินโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน และได้กาหนดระเบียบปฏิบตั ิไว้ในนโยบาย ดังนี ้
1) ผู้นาองค์กรปฏิบัติให้เป็ นแบบอย่าง ในเรื่องต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการต่อต้านการคอร์
รัปชัน และจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบ แม้วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ ครอบครัว เพื่อน หรื อ
ผูอ้ ื่น และต้องยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
(2) บริษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การช่วยเหลือในการสนับสนุนพรรคการเมือง กลุม่ การเมือง
รวมถึงบุคคลในทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสนับสนุนและบริจาค
รวมถึงการทาธุรกรรมที่สง่ ผลให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง ซึ่งผูม้ ีอานาจอนุมตั ิธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทจะไม่สามารถอนุมตั ิธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมืองในทุกรูปแบบ
(3) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องสะท้อนถึงความมุง่ มั่นต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
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(4) การจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในการจัดซือ้ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ทกุ ขัน้ ตอน
2. สินบน ค่าอานวยความสะดวก เงินทีจ่ ่ายคืนอย่างลับ ๆ และเงินบริจาค
(1) ห้ามเสนอ สัญญาว่าจะให้สนิ บน หรือตกลงที่จะรับสินบน
(2) ห้ามทาหรือจัดการ การจ่ายค่าอานวยความสะดวกหรือ “จ่ายเงินคืนอย่างลับ ๆ หรือไม่ถกู กฎหมาย” หากพนักงาน
ได้รบั การร้องขอให้กระทาการดังกล่าว หรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการชาระเงิน พนักงานควรแจ้งให้ผจู้ ดั การสายงาน
เจ้าหน้าที่กากับดูแลและปฏิบตั ิตาม หรือที่ปรึกษากฎหมายทราบ
(3) ห้ามเสนอหรือบริจาคในนามของกลุม่ บริษัทโดยไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจตามที่ได้กาหนดไว้ใน Manual of
Authority การบริจาคที่ถกู ต้องตามกฎหมายและจริยธรรมสามารถกระทาได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามแผนงานชุมชน
สัมพันธ์ และ/หรือ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มบริษัทนอกจากนี ้ องค์กร
เหล่านัน้ จะต้องเป็ นนิติบคุ คลที่ได้รบั อนุญาตและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ม่นั ใจว่าการบริจาคจะไม่ถกู นาไปใช้
ในการติดสินบน
3 การตรวจสอบ
(1) จัดให้มีกลไกที่โปร่งใสสาหรับการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม
(2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสีย่ งที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันสถานการณ์การ
คอร์รปั ชัน รวมถึงทบทวนและประเมินความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชันในการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละครัง้
4 การฝึ กอบรม และการสือ่ สาร
(1) จัดให้มีช่องทางการสือ่ สารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องให้บคุ ลากรของบริษัทเพือ่ ให้เกิดความรูแ้ ละความเข้าใจอย่าง
แท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน รวมถึงให้สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการคอร์รปั ชันได้อย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งและรายงานเบาะแสอย่างชัดเจน
(2) จะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการ การต่อต้านการคอร์รปั ชันและสือ่ สารไป
ยังพนักงาน คูค้ า้ ลูกค้า และสาธารณะชนผ่านทางช่องทางการสือ่ สารทัง้ ภายในและภานนอกบริษัท
5 การปกป้ องคุ้มครอง
(1) พนักงานที่ปฏิเสธการรับหรือการให้สินบน หรือพนักงานที่รายงานการกระทาไม่สจุ ริตของบุคคลอื่น อาจกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ บริษัทมีความมุง่ มั่นในการส่งเสริมการเปิ ดเผยและสนับสนุนให้ทกุ ท่านทาการแจ้ง
พฤติกรรมอันมิชอบ หากว่าการรายงานนัน้ กระทาโดยสุจริต ถึงแม้ทา้ ยที่สดุ แล้วจะปรากฎว่าเป็ นการสาคัญผิด
ก็ตาม
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(2) บริษัทมุง่ มั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มใี ครได้รบั ผลร้ายใด ๆ จากการปฏิเสธการมีสว่ นร่วมในการติดสินบนหรือ
คอร์รปั ชัน หรือเนื่องมาจากการรายงานโดยสุจริต อันเกิดจากการสงสัยว่ามีการติดสินบนจริงหรือมีความเป็ นไปได้
ว่ามีการติดสินบนหรือมีการคอร์รปั ชันในเรือ่ งอื่น ๆ เกิดขึน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ผลร้ายดังกล่าว รวมถึง การ
เลิกจ้าง การลงโทษทางวินยั การคุกคาม หรือการปฏิบตั ิอื่นใดที่เป็ นภัยอันเป็ นผลมาจากการรายงานการกระทาโดย
มิชอบ
(3) หากท่านเชื่อว่าท่านได้รบั ผลร้ายใด ๆ ให้แจ้งผูจ้ ดั การในสายงานของท่าน และเจ้าหน้าที่กากับดูแล หรือที่ปรึกษา
กฎหมายโดยทันที โดยจะมีการสอบสวนเรือ่ งดังกล่าว และหาทางแก้เยียวยา
นอกเหนือจากการตรวจสอบ การฝึ กอบรม และการสื่อสารตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว ในการติดตามผลการปฏิบตั ิการป้องกันการมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน ได้มีการกาหนดให้กรรมการและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รบั ผิดชอบและปฏิบตั ิตามนโยบายนีอ้ ย่าง
เคร่งครัด มีแนวปฏิบตั ิเรื่องของการบันทึกข้อมูลทางการเงิน รวมถึงจัดให้มีทบทวนเอกสารหลักฐานการแสดงเหตุผลทางธุรกิจในการ
จ่ายเงินให้แก่บคุ คลภายนอกอย่างเคร่งครัด และกาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบการแสดงข้อมูลที่ไม่สอดคล้องต่อความเป็ นจริง และพฤติการณ์ที่อาจนาไปสูก่ ารทุจริต
บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบาย หรือพบเห็นการกระทาทุจริตคอร์รปั ชัน และมีมาตรการ
คุม้ ครองให้แก่ผรู้ ายงาน ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์ร ัป ชั น ไว้ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ภายใต้ห มวด นัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ > การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ > นโยบายต่ อ ต้า นคอร์ร ั ป ชั น
(https://investor.siamcitycement.com/th/corporate-governance/anti-bribery-and-corruption)
กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการในการรับเรือ่ งร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยมีการบันทึก ติดตาม
ความคืบหน้า แก้ไขปั ญหา และ รายงานข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสียให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็ นอิสระจากฝ่ าย
จัดการทราบ รวมทัง้ ให้มีมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต อีกทัง้ ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อ
ร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้ เปิ ดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website และแบบ 56-1 One
Report ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียสามารถ
รายงานและแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด การฝ่ าฝื นกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ การปฏิบตั ิงาน การทาธุรกรรม
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานในกลุม่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผ่านทางช่องทางที่เรียกว่า INSEE Speak Up ซึง่ ดูแลการรับข้อมูล
โดยบุคคลภายนอกที่เป็ นมืออาชีพ และมีคณะกรรมการกลั่นกรองซึง่ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการทาหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและ
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ข้อร้องเรียน โดยข้อมูลที่ได้รบั แจ้งมาจะได้รบั การตรวจสอบตามกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริง และมีกระบวนการสอบสวนตามนโยบาย
การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ผลของการตรวจสอบหรือการสอบสวนได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทตามลาดับ ตัวอย่างการกระทาความผิด ได้แก่ การทุจริต การทุจริตเกี่ยวกับงบการเงิน การติดสินบนและคอร์รปั
ชัน การลักทรัพย์ การประพฤติมิชอบ การใช้ทรัพย์สินและข้อมูล บริษัทในทางที่ผิด การฝ่ าฝื นนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ผูร้ ายงานและแจ้งเบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครองจากการตอบโต้ โดยเฉพาะในกรณีที่การร้องเรียนนัน้ มาจากเหตุสงสัยและได้มีการ
รายงานด้วยเจตนาสุจริต และได้รบั การพิสจู น์ภายหลังพบว่าไม่มีมลู เหตุตามข้อร้องเรียน โดยผูร้ ายงานและแจ้งเบาะแส สามารถร้อง
ขอความคุม้ ครองเป็ นกรณีพิเศษได้ หากพบว่ามีการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูล
ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up มี 2 ช่องทาง ดังนี ้
1.

หมายเลขโทรฟรี:

ประเทศไทย

180 001 4577

ประเทศเวียดนาม

180 040 0549

ประเทศศรีลงั กา

202 9137

ประเทศอินโดนีเซีย 080 0150 3215
2.

เว็บไซต์:

inseespeakup.ethicspoint.com

ผูร้ ายงานและแจ้งเบาะแสที่ประเทศบังกลาเทศสามารถยื่นรายงานผ่านทางเว็บไซต์ได้เท่านัน้ เนื่องจากที่ประเทศไม่มีโครงสร้างโทรฟรี
ช่องทาง INSEE Speak Up เป็ นช่องทางที่ให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องที่
อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีผรู้ บั เรือ่ งร้องเรียนที่เป็ นบุคคลภายนอก มีกระบวนการจัดการเรือ่ งที่
ร้องเรียน มีการพัฒนาขัน้ ตอนการสืบหาข้อเท็จจริงในแต่ละเบาะแสที่ได้รบั แจ้ง มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือ
ผู้ร ายงานหรือ แจ้งเบาะแสอย่างชัด เจน นอกจากนี ้ ผู้มี ส่ว นได้เ สียสามารถแจ้งข้อ ร้อ งเรียนต่อ คณะกรรมการบริษัท ได้ที่ email:
companysecretary@siamcitycement.com
ในปี 2564 ที่ผ่านมามีเบาะแสและข้อร้องเรียนทัง้ สิน้ 15 กรณี โดยพบว่ามี 1 กรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในองค์กรและแนว
ปฏิบัติการกากับดูแลกิ จการ ทัง้ นี ้ บริษัทได้ดาเนินการกับผูท้ ี่กระทาไม่เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวตามประกาศ
ข้อบังคับการทางาน และพร้อมการดาเนินการแนวทางแก้ไข
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดารงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงในเรื่องของการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั คามั่นว่า บริษัทจะเป็ นองค์กรที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และความโปร่งใส เช่นนี ้ การแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจนัน้ สามารถช่วย
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ให้บริษัทมั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทได้รบั การคุม้ ครองจากสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล

การจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วนและทันเวลา ทัง้ ในส่วนของข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
เช่น ผลงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายสิง่ แวดล้อมและสังคม และการปฏิบตั ิตามนโยบายต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย
มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่กาหนดโดย ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
จานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผูบ้ ริหารสูงสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทาบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการ
บริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินที่มีคณ
ุ ภาพ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการ
เงินมีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอิสระ และต้องมีการ
รายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผูส้ อบบัญชีอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. ในรายงานประจาปี โดยในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปั จจัย เรือ่ ง
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผา่ นการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทแล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1
One Report) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุนให้บริษัทจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี ้ เพื่อให้
นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดี
ยิ่งขึน้ นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว และในกรณีที่การเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดราย
หนึง่ เป็ นการเฉพาะกรรมการรายนัน้ ต้องดูแลให้การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้อง
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สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
อย่า งสม่ าเสมอ โดยร่ว มกับ ฝ่ ายจัดการเพื่ อ หาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่ม มีสัญ ญาณบ่ง ชี ถ้ ึง ปั ญหา สภาพคล่อ งทางการเงิ นและ
ความสามารถในการชาระหนี ้
การแก้ไขปั ญหาทางการเงิน
ในการอนุมตั ิการทารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า การทารายการ
ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการชาระหนี ้
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้ม่นั ใจได้วา่ กิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ และ
ติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิ จการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดย
คานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน สถานะอย่าง
สม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจได้ว่า การพิจ ารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปั ญหาทางการเงินของบริษัทไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีการใดจะต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อภาระความรับผิดชอบที่มีตอ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ บริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือ
และเป็ นธรรมให้แก่เจ้าหนี ้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิตอ่ เจ้าหนี ้ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตามพันธสัญญา และเงื่อนไขการชาระหนีต้ ่าง ๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน ทัง้ ในแง่การชาระคืนเงิ นกู้
และดอกเบีย้ ตามกาหนดเวลา ดูแลหลักทรัพย์คา้ ประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้
(2) บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหนีม้ ่นั ใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชาระหนีท้ ี่ดี
ของบริษัท
(3) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ หรือตามที่ตกลงไว้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้าโดย
ไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
การจัดทารายงานความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบาย
การต่อต้านคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิ มนุษยชน
รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ซึง่ ได้
กาหนดไว้เป็ นนโยบายและเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
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คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สาคัญและสะท้อนการปฏิบตั ิที่จะนาไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่าง
ยั่งยืนอยูเ่ สมอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการทาหน้าที่ “ผูแ้ ถลงข่าว” ของบริษัทโดยต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่
เข้าใจธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสือ่ สารกับตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี ผูท้ ี่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ท าหน้า ที่ นี ต้ อ้ งทาหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวัง จึ ง ได้ก าหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร เป็ น ผู้ที่ ร ับ ผิ ดชอบในการให้ข ้อมูลต่อ
บุคคลภายนอก
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต้องเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และต้องมั่นใจได้
ว่าการสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้อง
ข้อมูลลับและข้อมูลที่มีตอ่ ผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ มีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทัง้ องค์กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
ในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน บริษัทให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส ผูถ้ ือหุน้ จะ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารสาคัญครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั และได้รบั ความสะดวกในการศึก ษาสารสนเทศของบริษัทและที่สาคัญในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
ในการสร้างสัมพันธ์กับนักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสีย บริษัทมอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพัน ธ์ ผูร้ บั ผิดชอบงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และผูร้ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนดูแลจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น การ
เยี่ยมชมกิจการ และการทากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดสามารถดูได้จากหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ของ
รายงานประจาปี )
ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะ (Disclosure Policy) และแนวปฏิบตั ิการสือ่ สาร
(Communication Policy) ลงในนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทและจัดให้มีผรู้ บั ผิดชอบงานเกี่ ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์”
(Investor Relations หรือ IR) เพื่อทาหน้าที่ในการสื่อสารกับ ผูถ้ ื อหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป
นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม เหมาะสม และทันเวลา นอกจากนีย้ งั เปิ ดโอกาสให้สามารถเข้าพบ
ผูบ้ ริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทคือ นายเกษม มาไกรเลิศ ในปี 2564 บริษัทได้มี
การพบปะนักวิเคราะห์ 4 ครัง้ อีกทัง้ ได้มีการทาจดหมายข่าวรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
และในกรณีที่นกั ลงทุนต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี ้
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ที่อยู่

ฝ่ ายการเงินและการควบคุม
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ +66 2 797 7176
อีเมล์

SCCC_TH_IR@siamcitycement.com

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบตั ิในการให้
ข้อมูล นโยบายหรือหลักปฏิบตั ิการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุน
สัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม่าเสมอ เช่น การพบปะนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ผลประกอบการของบริษัทการทาจดหมายข่าวเพื่อนาเสนอฐานะการเงินของบริษัทเป็ นต้น
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล
นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่า นช่องทางของ ตลท. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ
56-1 One Report) คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทที่
www.siamcitycement.com ซึ่งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอและครบถ้วนตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
บริษัทมุง่ มั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ (รวมถึงผู้
ถือหุน้ ประเภทสถาบัน) อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทต้องไม่กระทาการอันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริษัทมีนโยบายใน
การส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิพนื ้ ฐานตามกฎหมายและส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผู้
ถือหุน้ อันได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ ไม่วา่ ด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ การเลือกตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทุกรู ปแบบ และการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การ
จัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทประเด็นที่กาหนดในกฎหมายและประเด็น
ที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณา และ/หรือการอนุมตั ิของผูถ้ ือ
หุน้
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คณะกรรมการบริษัทดูแลสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ ือหุน้ โดยได้กาหนดให้มีหลักเกณฑ์การให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุม ซึง่ หากกรณี
คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอบรรจุเป็ นวาระต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ อีกทัง้ ได้กาหนดให้มีกระบวนการ
ในการที่จะทาให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถมีสว่ นร่วมในการสรรหา และแต่งตัง้ กรรมการ ซึ่งได้กาหนดคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 14,900,000
หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท) โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย อันเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการที่ทาให้ม่นั ใจได้ว่าผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเลือกตัง้ กรรมการที่เป็ นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ดแู ลให้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิน้ รอบบัญชีก่อนการประชุมสามัญประจาปี ผู้
ถื อหุน้ รวมทัง้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้า และเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเพิ่มวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อดารง
ตาแหน่งกรรมการ และส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 17 มกราคม 2565 โดยกาหนด
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าที่ชดั เจน และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท
https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings ทั้ง นี ้ ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น ส่ ง ค าถามที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ วาระการ
ประชุมแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ได้มีการ
กาหนดวาระการประชุมไว้เป็ นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ื อหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ ยวข้อง ดูแ ลให้บริษัทแจ้ง
กาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมนาน
เพียงพอ ซึง่ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย
การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ระบุในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องประกอบด้วย
1) วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็ นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมตั ิ รวมทัง้ แบ่งเป็ นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่
เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรือ่ งการเลือกตัง้ กรรมการและการอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นแต่ละวาระ
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3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึง่ รวมถึง
(1) วาระอนุมตั ิจ่ายปั นผล - นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูลประกอบ
ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปั นผล ควรให้เหตผุลและข้อมูลประกอบเช่นกัน
(2) วาระแต่งตัง้ กรรมการ - ระบุ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทางาน จานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่
ดารงตาแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอและในกรณีที่ เป็ นการเสนอ
ชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ ให้ระบุขอ้ มูลการเข้าร่วมประชุมปี ที่ผ่านมา และวันที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท
(3) วาระอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

แต่ละ

ตาแหน่งและค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
(4) วาระแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี - ชื่อผูส้ อบบัญชี บริษัทที่สงั กัด ประสบการณ์ทางาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่า
สอบบัญชีและค่าบริการอื่น
4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด
5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุน้ แต่ละ
ประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เอกสารที่ผถู้ ือหุน้
ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและแผนที่ของสถานที่จดั ประชุม เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้
สามารถใช้สทิ ธิของตน
การกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ได้คานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ เป็ นช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุน้
สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลไม่ให้มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผถู้ ือหุน้ จนเกินควร และได้ดแู ล
ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม อีกทัง้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.siamcitycement.com) เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีทางเลือกและได้รบั การอานวยความสะดวกจากบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ได้กาหนดให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบตั ิของ
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในการมอบฉันทะด้วย
คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท
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หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเสนอชื่อกรรมการ
อิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันเข้าร่วม
ประชุม จึงได้จดั ให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันและ/หรือคัสโตเดียน (custodian) ที่เป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ ให้นกั ลงทุนต่างประเทศในการตรวจสอบรายชื่อ จานวนหุน้ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะก่อนการประชุม เพื่อลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้สง่ เสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทได้นาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ Barcode มาใช้
ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเพื่อ
อานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ดแู ลให้การประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัทจัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็น
และตัง้ คาถามต่อที่ประชุมในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมและในฐานะผูถ้ ือหุน้ จะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการทุกคน รวมทัง้ คณะผูบ้ ริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถซักถามในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทดาเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้ง
จานวนและสัดส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะหลักเกณฑ์และ วิธีการประชุม การลงคะแนน
เสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ รวมทัง้ การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น และในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีการบันทึกคาถามคาตอบและผลคะแนนในแต่วาระว่ามี ผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และงด
ออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา หรือซักถาม ประธานคณะกรรมการและ
สมาชิกคณะผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องเป็ นผูต้ อบคาถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูถ้ ือหุน้ เพื่อดาเนินการต่อไปตามเหมาะสม
ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมได้จดั ให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคลในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ การลงคะแนนเสียงดาเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผูถ้ ือหุน้ มีอิสระในการอนุมตั ิ ปฏิเสธ หรืองด
56-1 One Report 2564

91

“เอกสารแนบ 5”

เว้นการออกเสียงในแต่ละเรื่องของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หนึ่งหุน้
นับเป็ นหนึง่ เสียง ในกรณีที่นบั คะแนนได้เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ าด
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และส่งเสริมให้มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจ หรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทัง้
บันทึกไว้ในรายงาน
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยได้
ดูแลให้บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็ น “เห็นด้วย” “ไม่
เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรู ปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผูถ้ ือหุน้ เสร็จสิน้
รายงานการประชุมผูถ้ ื อหุน้ มีการบันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่ อนดาเนิ นการ
ประชุม รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ตัง้ ประเด็น หรือซักถาม มีการบันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ ือ
หุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงอย่างไร รวมทัง้ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยดูแลให้รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

• รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
• วิ ธี ก ารลงคะแนนและนั บ คะแนน มติ ที่ ป ระชุ ม และผลการลงคะแนน (เห็ น ชอบ ไม่ เ ห็ น ชอบ งดออกเสี ย ง)
ของแต่ละวาระ

• ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุมที่สาคัญ
การดูแลผู้ถอื หุน้ การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถอื หุน้ โดยเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกประเภท ผูถ้ ือหุน้
ต้องได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยหรือผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย และผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบัน ซึง่ ได้
ถูกกาหนดไว้เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทด้วย
การส่งเสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีนโยบายในการส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิพืน้ ฐานตามกฎหมาย และส่งเสริม
สนับสนุน อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกประเภท อันได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือ
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หุน้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ การใช้สทิ ธิออกเสียงในการการเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การ
ลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษัทดูแลสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ ือหุน้ โดยได้กาหนดให้มีช่องทางและหลักเกณฑ์การให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกทัง้ ได้กาหนดให้มีกระบวนการในการที่จะทาให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถมี
ส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการด้วยเช่นกัน
การปฏิบัติตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
การปฏิบตั ิตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรือ่ งอื่น ๆ ในเรือ่ งการปกป้องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียม
กัน บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มี ดังนี ้
1. โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษัทกลุ่ม บริษัทไม่มีการถือหุน้ ไขว้หรือการถือหุน้ แบบปิ รามิด และไม่มีโครงสร้างแบบกลุม่
ธุรกิจที่มีการทารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
2. บริษัทมีหนุ้ free float เกินกว่าร้อยละ 15 ของหุน้ ที่ออกแล้วทัง้ หมด
3. บริ ษั ท เปิ ด เผยการถื อ หุ้น ของกรรมการและผู้บ ริ ห ารทั้ ง ทางตรงและทางอ้อ มไว้ใ นรายงานประจ าปี ทุก ปี และ
คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 25 ของหุน้ ที่ออกแล้วทัง้ หมด
4. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ อย่างโปร่งใสโดยแจกแจงกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และ
สัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยของบริษัทได้อย่างชัดเจน อีกทัง้ มีการเปิ ดเผยการถื อหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหารทัง้
ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจาปี ทกุ ปี
5. ในกรณีที่มีการซือ้ คืนหุน้ ของบริษัทบริษัทจะไม่ละเลยต่อการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
6. บริษัทไม่มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน
7. บริษัทไม่ละเลยต่อการเปิ ดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ รายอื่น (ถ้ามี)
8. ปั จจุบนั บริษัทมีหนุ้ ประเภทเดียว คือหุน้ สามัญ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อ
หนึง่ เสียง
9. ในปี ที่ผา่ นมา บริษัทไม่มีรายการที่เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
10. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทไม่มีประวัติการถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์
11. ในปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกัน หรือหลักเกณฑ์การซือ้ ขาย
สินทรัพย์
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12. บริษัทได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานประจาปี โดยมีการเปิ ดเผย GRI Index
13. แนวทางการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียด้านต่าง ๆ เช่น
13.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน จึงดูแลให้มี
การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในสถานที่ทางาน และเปิ ดเผยสถิติ
การเกิดอุบตั ิเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางานอย่างสม่าเสมอ
13.2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและบุคคลอื่นใดที่กระทาการในนามของบริษัทเคารพและปกป้อง และหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิ ใน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทาการในนามของ
บริษัทจะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัททัง้ นี ้ ตามที่กาหนดไว้
ในหลักในการปฏิบตั ิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ขององค์กร รวมถึงกาหนดไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการใช้
งานทรัพย์สนิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นโยบายการจาแนกชัน้ ความลับและจัดการข้อมูล เป็ นต้น
14. ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินเพื่อให้ลกู ค้าเกิดความมั่นใจและได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดในบริการ
บริษัทจัดให้มีศนู ย์บริการอินทรีที่ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา
การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เมื่อเกิดปั ญหา และจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างสัมพันธ์
ที่ดีกบั ลูกค้า คือจัดให้มีการสารวจวัดผลของคุณภาพบริการต่อความผูกพันระยะยาวของลูกค้า (Net Promoter Score หรือ
NPS) เพื่อนามาปรับปรุงการทางานและการให้บริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้สงู ขึน้ และความรูส้ กึ โดยรวม
ว่าจะสนับสนุนบริษัทต่อไปหรือไม่ ในระดับใด ลูกค้าของบริษัทจึงมั่นใจได้ว่า การบริการหลังการขาย การดูแลใกล้ชิดต่อ
คุณภาพสินค้า ทาให้สินค้าของบริษัทเข้าไปอยูใ่ นใจของลูกค้า จนเกิดความภักดีต่อตราสินค้าของบริษัทจากระดับการเป็ น
ผูส้ นับสนุนองค์กร (Net Promoter Score หรือ NPS) ของปี 2564 ซึง่ รักษาระดับที่ดีไว้อย่างต่อเนื่อง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเว็บไซต์ของบริษัท
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รายการเอกสารฉบับเต็มทีแ่ สดงบนเว็บไซต์*
1. นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ
▪ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
▪ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
▪ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
▪ นโยบายการทารายการระหว่างกัน
▪ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
▪ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
▪ นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. กฎบัตร
▪ หน้าที่คณะกรรมการบริษัทหน้าที่ประธานกรรมการ และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
▪ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
▪ กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
▪ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ท่าสามารถอ่านข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดในเอกสารแนบที่แสดงไว้บน
เว็บไซต์บริษัทhttps://investor.siamcitycement.com/th/downloads/one-reports
*เป็นเอกสาร ณ วันยื่นแบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทมีการทบทวนนโยบายเหล่านี้ประจาปี ซึ่งท่าน
สามารถดูนโยบายฉบับปัจจุบนั ได้ที่ https://investor.siamcitycement.com/th/corporate-governance/policies-anddocuments ภายใต้เมนู “การกากับดูแลกิจการ”
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