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วิิสััยทััศน์์องค์์กร

เราจะสัืบสัาน์ค์วิามไวิ้วิางใจและค์วิามผููกพััน์ทั่�ดี่ เพัื�อสัร้าง
ค์วิามเชื่ื�อมั�น์ต่่อกัน์ให้้กับค์ู่ค์้า พัน์ักงาน์ และชืุ่มชื่น์ 
เราต่้องการสัร้างสัิ�งทั่�ดี่ทั่�สัุดี และอน์าค์ต่ทั่�ยั�งยืน์
ให้้กับทัุกค์น์

พััน์ธกิจ
เราผูลิต่สัิน์ค์้าทั่�ไดี้มาต่รฐาน์สัูงสัุดีและให้้บริการดี้าน์วิัสัดีุ
ก่อสัร้างซึ่่�งม่ค์วิามสัำาค์ัญต่่อการเต่ิบโต่ทัางเศรษฐกิจของ
ประเทัศไทัยและภููมิภูาค์ใกล้เค์่ยง

เรามุ่งมั่นในการดำาเนินงานที่เป็นเลิศและตอบสนองเกิน
ความคาดหวังของทุกคน	โดยผสานแนวคิดด้านความ
ยั่งยืนและการสร้างสรรค์นวัตกรรม	ภาพลักษณ์ที่ดีของ
เรามาจากผลการดำาเนินงานที่ยอดเยี่ยม	ทั้งในเรื่องการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	การบริการที่สร้างความพึงพอใจ
ให้กับคู่ค้า	ความทุ่มเท	พร้อมทั้งทักษะความชำานาญของ
พนักงาน	ความห่วงใยชุมชนและความตั้งใจแน่วแน่ใน
การสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสำาหรับอนาคต

ค์่าน์ิยมองค์์กร

ทัำางาน์เป็น์ทั่ม 
เราเป็นกลุ่มบริษัทฯ	ที่ยึดมั่นในวิสัยทัศน์เดียวกัน	
และรวมใจกันเป็นหนึ่งร่วมกับคู่ค้า	เพื่อความสำาเร็จ 
ของทุกคน

ทัำาสัิ�งถููกต่้อง
ซื่อสัตย์ต่อกัน	ปฏิิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	
และยึดถือจรรยาบรรณทั้งด้วยคำาพูด	และการกระทำา

กล้าค์ิดี กล้าทัำา
เราคือองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์	และเปิดรับแนวคิด
ใหม่ทางธุรกิจ	เรามุ่งมั่นกล้าทำาด้วยความกระตือรือร้น	
และนำาเสนอทางเลือกใหม่ที่เหนือความคาดหมาย

ห้่วิงใย..ใสั่ใจอน์าค์ต่
เรายึดมั่นการสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่นต่อไป	
เราใส่ใจ	พนักงาน	ดูแลสิ�งแวดล้อม	เป็นมิตรกับชุมชน	
และเป็นองค์กรที่ดีของประเทศ

พันธสัญญา
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สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

เร่ยน์ ทั่าน์ผูู้ถูือหุ้้น์

ปี	2564	เราเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19	ที่เกิดขึ้นทั่วโลกต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า	ทำาให้บริษัทฯ	
ของเราในทุกภูมิภาคได้รับผลกระทบจากมาตรการการจำากัด 
การเดินทางและมาตรการกักตัวเพื่อควบคุมเชื้อไวรัสฯ	ถึงแม้จะมี
การเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วข้ึน	แต่ก็มีการระบาดคร้ังใหญ่ในประเทศไทย
หลายระลอก	อีกทั้งการห้ามทำากิจกรรมทางสังคมและทางธุรกิจ 
ในวงกว้างในประเทศเวียดนามและบังกลาเทศ	ส่งผลให้การดำาเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ยังคงเผชิญความท้าทายอย่างมากตลอด 
ปี	2564

นอกจากปัจจัยเรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19	แล้ว	ยังมีปัจจัยสำาคัญอื่น 
ซึ่งมีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทฯ	อาทิ	ต้นทุนที่ 
เพิ�มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเพิ�มสูงขึ้นของราคาถ่านหินและราคา
ค่าขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ	ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้เป็น 
องค์ประกอบต้นทุนหลักท่ีสำาคัญและส่งผลกระทบต่อความสามารถ 
ในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ	จึงทำาให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ดำาเนินการเฉกเช่นเดียวกับปีที่แล้วในการบริหารต้นทุนหลัก	กำาลัง
การผลิต	รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้อง	และแม้ว่า
กลุ่มบริษัทฯ	ต้องดำาเนินการภายใต้อุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้น	 
คณะกรรมการบริษัทยังมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ	จะประสบความสำาเร็จ	
เนื่องจากเราสามารถวางใจได้ว่าพนักงานหลายพันคนของทั้ง 
กลุ่มบริษัทฯ	มีความทุ่มเทให้กับการพัฒนาความคิดริเริ�มและ 
ความพยายามปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ	เพื่อเข้าถึงและขยายตลาด	
การเพิ�มทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์์และการก่อสร้างเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	การพัฒนาการใช้ระบบท่ีมีความทันสมัยใน 
ทุกหน่วยงาน	และที่สำาคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	ซึ่งรวมเรื่องสิ�งแวดล้อม	สังคมและธรรมาภิบาลที่ดี	
หรือ	ESG	ให้เป็นไปตามเป้าหมายปี	2573	ของกลุ่มบริษัทฯ

เมื่อสิ�นปี	2564	กลุ่มบริษัทฯ	เริ�มเห็นทิศทางที่ดีของสภาพ
เศรษฐกิจ	ความต้องการผลิตภัณฑ์์ที่เพิ�มขึ้นในประเทศศรีลังกา
และประเทศเวียดนาม	รวมทั้งสถานการณ์ที่มีเสถียรภาพทำาให้
ความต้องการผลิตภัณฑ์์มีเพิ�มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา	ทำาให้เช่ือว่าภาพรวมของธุรกิจในปี	2565	จะดีข้ึน	
อย่างไรก็ตามเรายังคงระมัดระวังอย่างมากในการประมาณการ 
รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	เนื่องจากเรายังคงเผชิญกับต้นทุนพลังงาน
และค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก	ประกอบกับแนวโน้มความเสี่ยง 
ด้านอัตราเงินเฟ้้อและการลดค่าเงินที่เพิ�มขึ้น	ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทและคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มได้เตรียมพร้อมท่ีจะดำาเนินการ
ในเรื่องที่จำาเป็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราทั้ง
ด้านการดำาเนินงานและด้านการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความยินดีที่จะรายงานกำาไรสุทธิ	ในส่วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้น	จำานวน	4.2	พันล้านบาท	ซึ่งรวมรายได้พิเศษ 
จากการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบริษัทย่อยในประเทศศรีลังกา	
จำานวน	0.7	พันล้านบาท	(เฉพาะปี	2564)	หรือเป็นจำานวน	3.5	 
พันล้านบาท	เปรียบเทียบกับปี	2563	จำานวน	3.7	พันล้านบาท 
หากพิจารณาในหลักเกณฑ์์เดียวกัน	นอกจากนี้เรายังประสบ 
ความสำาเร็จในการลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงเหลือ 
ร้อยละ	47	เทียบกับร้อยละ	61	ของปีก่อนหน้าน้ี	รวมท้ังเม่ือสิ�นปี	2564	
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำาไรก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	และค่าเสื่อมราคา
อยู่ท่ี	1.95	เท่า	ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอการจ่ายเงินปันผล
ประจำาปี	2564	ในอัตรา	9	บาทต่อหุ้น	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565
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ดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่า	ความสามารถในการปรับตัวของบริษัทฯ	
ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง	เป็นคุณสมบัติท่ีหายากในองค์กรต่างๆ	
ซ่ึงผมสามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่า	ในปี	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
ของเราได้ประสบความสำาเร็จอีกครั้งในการเผชิญกับความท้าทาย 
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	โดยบุคลากรที่มีความสามารถและทุ่มเท
ของเรา	ได้สานต่อประวัติศาสตร์แห่งความสำาเร็จท้ังในช่วงที่สภาพ
เศรษฐกิจดีและไม่ดี	ดังนั้นการที่เรามีผลประกอบการที่ดีในปี 
ที่ผ่านมา	จึงนับว่าเป็นความสามารถของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	
ที่จะทำาให้เราเติบโตต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท	ผมขอขอบคุณทุกคนในกลุ่มบริษัทฯ	
รวมทั้งผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	ลูกค้า	และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มบริษัทฯ	ที่มีความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือเพื่อให้กลุ่ม
บริษัทฯ	เติบโตอย่างมั่นคง	และสร้างความยั่งยืนร่วมกันตลอดไป	

น์ายพัอล ไฮน์ซึ่์ ฮูเกน์โทัเบลอร์

ประธานกรรมการ
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

บุคลากรท่ีมีความสามารถและทุ่มเทของเรา	ได้สานต่อ
ประวัติศาสตร์แห่งความสำาเร็จท้ังในช่วงท่ีสภาพเศรษฐกิจดี 
และไม่ดี	ดังน้ันการท่ีเรามีผลประกอบการท่ีดีในปีท่ีผ่านมา	 
จึงนับว่าเป็นความสามารถของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	 
เราท่ีจะทำาให้เราเติบโตต่อไป



คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

1

4

2

5

3

1 น์ายเอเดีน์ จอห้์น์ ไลน์ัม 
	 	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

2 น์ายศิวิะ มห้าสััน์ทัน์ะ 
	 สมาชิก 
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 
	 ประเทศไทย		

3 น์ายเอมอน์ จอห้์น์ จิน์ล่ย ์
	 สมาชิก 
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
	 บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด

4 น์ายมาร์ก อน์าโต่ล ชื่มิดีต่์ 
	 	สมาชิก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มการเงิน

5 น์ายเบน์จามิน์ วิิลเล่�ยม พัิน์น์่ย ์
	 สมาชิก 
	 Group	Strategy,	Transformation	 
	 and	Performance
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กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น 
การควบคุมต้นทุนและ 
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ  
มีกระแสเงินสดรวมทั้ง 
สภาพคล่องทางการเงิน 
ที่แข็งแกร่ง
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สารจากคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

เร่ยน์ ทั่าน์ผูู้ถูือหุ้้น์

ปี	2564	เป็นปีท่ีสถานการณ์ทางธุรกิจมีความผันผวนมาก	เน่ืองจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ยังคงส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก	รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของทุกบริษัท
ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	โดยเช้ือไวรัสโควิด-19	สายพันธุ์
ต่างๆ	ยังคงแพร่กระจายตลอดปี	2564	ทำาให้หลายภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะในประเทศไทยและเวียดนาม	ไม่สามารถดำาเนินกิจกรรม
ตามปกติได้ในช่วงไตรมาสที่สองและสามในขณะเดียวกัน	ยังมี
ภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain	Disruptions)	
ท่ัวโลก	ท่ีทำาให้การขนส่งสินค้าทางทะเลได้รับผลกระทบ	ประกอบกับ
การเพิ�มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงอย่างมีนัยสำาคัญ	ทำาให้ต้นทุนของ
วัตถุดิบและเชื้อเพลิงต่อหน่วยปรับเพิ�มสูงขึ้น	

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้้อที่							
เกิดขึ้นและความท้าทายในการเผชิญกับกลไกตลาดที่เกิดจาก							
การแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	
มีการปรับตัวลดลงร้อยละ	1	ในปี	2564	

แม้ว่าปัจจัยข้างต้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ	กลุ่มบริษัทฯ	
ยังคงดำาเนินมาตรการการป้องกันด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด	รวมถึงยังคงมุ่งเน้น
การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ	มีกระแสเงินสดรวมทั้งสภาพคล่อง
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง	

กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้มีการปรับตัวให้เข้ากับ	“วิถีชีวิตใหม่”	(New	
Normal)	หรือสภาวะการทำางานในสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 
โรคระบาดคร้ังน้ีได้เป็นอย่างดี	โดยพนักงานของเราทุกคนมีความ
กระตือรือร้น	ยืดหยุ่น	และพร้อมรับแรงกดดัน	รวมถึงความท้าทาย
ต่างๆ	จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้	ทำาให้เรา
ยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ	จะเผชิญความท้าทายจากต้นทุนต่างๆ	ท่ีเพิ�มสูงข้ึน	
แต่มาตรการบรรเทาผลกระทบต่างๆ	ทำาให้เกิดกำาไรสุทธิ	รวมถึง
การลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศศรีลังกา	โดย
ในปี	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิเพิ�มขึ้นกว่าร้อยละ	15	 
เมื่อเทียบกับปีก่อน	แม้ว่ารายรับจะปรับตัว	ลดลงอย่างมากดังที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น

ในประเทศไทย	การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐมีการ
ขยายตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้	รวมไปถึงการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
ของการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย	การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	สายพันธ์ุ
เดลตาในช่วงกลางปี	ยังได้นำาไปสู่การปิดแคมป์คนงานก่อสร้างและ
การหยุดทุกกิจกรรมก่อสร้างเป็นเวลาหลายสัปดาห์	อย่างไรก็ตาม	
การดำาเนินการเพิ�มขีดความสามารถในการผลิตและการซ่อมบำารุง
เครื่องจักรที่โรงงานจังหวัดสระบุรีทำาให้เรามีความสามารถในการ
ผลิตสินค้า	พร้อมจำาหน่ายทั้งภายในประเทศและการส่งออกไป							
ต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจคอนกรีต	หิน	และทราย	ของบริษัท	นครหลวงคอนกรีต	
จำากัด	ได้รับผลกระทบจากการเพิ�มขึ้นของราคาปูนซีเมนต์ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเพิ�มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงตลอดช่วงครึ่งหลังของปี	
และเม่ือรวมกับค่าขนส่งท่ีเพิ�มข้ึน	ทำาให้อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน
ลดลง	อย่างไรก็ตาม	ผลกำาไรท่ีหักล้างกันบางส่วนเกิดจากมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
ภายในหลายด้าน	

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานของ
การขนส่งทางเรือ	บริษัท	สยาม	ซิต้ี	ซีเมนต์	เทรดดิ�ง	จำากัด	ได้ปรับปรุง
เครือข่ายลูกค้าและกิจกรรมการค้าในประเทศเวียดนาม	ประเทศจีน	
ประเทศญ่ีปุ�น	ประเทศไต้หวัน	ประเทศบังกลาเทศ	ประเทศออสเตรเลีย	
และประเทศอ่ืนๆ	รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ	ในภูมิภาค	
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กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย	ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีลดน้อยลง	ในขณะท่ีธุรกิจ
จัดการของเสีย	และบริการภาคอุตสาหกรรม	พบว่าการให้บริการ
ทางอุตสาหกรรมด้านนำ�ามัน	ก๊าซ	และปิโตรเคมี	ทั่วประเทศไทยได้
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง

ในระดับภูมิภาค	การดำาเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามต้องเผชิญกับ
แรงกดดันด้านรายได้อย่างต่อเน่ืองตลอดปี	2564	เน่ืองจากมาตรการ
ล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดจากภาครัฐเพราะสถานการณ์เชื้อไวรัส							
โควิด-19	จึงส่งผลให้ยอดขายลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสที่สาม	
ในขณะที่	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จำากัด	มีความต้องการ
ของตลาดที่ปรับตัวขึ้นสูงมาก	และสามารถเพิ�มส่วนแบ่งการตลาด
ด้วยราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	

ธุรกิจการร่วมทุนแบบการร่วมค้าของเราในประเทศกัมพูชายังคง
สามารถรักษาผลการดำาเนินงานที่แข็งแกร่งเนื่องจากการบริหาร
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการขยายตัวของธุรกิจอีโคไซเคิลใน
ประเทศกัมพูชา	ที่มุ่งเน้นในธุรกิจการบริหารจัดการของเสีย	 
ส่วนในประเทศบังกลาเทศ	ธุรกิจได้รับผลกระทบในทางลบจาก 
การที่รัฐบาลยังคงเก็บภาษีวัตถุดิบนำาเข้าในระดับสูง	และต้นทุน								
การนำาเข้าทั่วไปที่มีการปรับตัวสูงขึ้น

ในปี	2565	กลุ่มบริษัทฯ	มีความมั่นใจอย่างยิ�ง	ที่จะสร้างประโยชน์
จากความได้เปรียบทางด้านการขายและการตลาด	รวมทั้งจาก
โครงสร้างของต้นทุน	อันเป็นผลมาจากการดำาเนินโครงการต่างๆ	
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฎิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ือง	ท้ังน้ี	ท่ามกลางความไม่ชัดเจนจากผลกระทบของเช้ือไวรัส						
โควิด-19	สายพันธุ์ใหม่	เราเชื่อมั่นว่าภาครัฐฯ	และหน่วยงาน								
ด้านสาธารณสุขจะดำาเนินมาตราการต่างๆ	เพื่อลดผลกระทบ								
ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งจะทำาให้กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ	จะสามารถ
ดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	และส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	สามารถ							
ทำารายได้เพิ�มขึ้น

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการและตอบสนองตามระเบียบวาระ	
ด้านสิ�งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(ESG)	อย่างต่อเนื่องและ
เข้มข้นมากยิ�งขึ้น	โดยมีการตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ชัดเจนสำาหรับอนาคต	รวมถึงยังคงมุ่งมั่นทำางานเพื่อนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์์และบริการด้านการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าให้ได้มากที่สุด	และได้อนุมัติการลงทุนโครงการหลัก 
สองโครงการในประเทศไทยและประเทศศรีลังกาเม่ือปีท่ีแล้ว	เพ่ือลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่มบริษัทฯ	นอกจากน้ี	เราได้
ดำาเนินการต่ออายุในบันทึกความร่วมมือ	(MoU)	กับองค์การระหว่าง
ประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ	(International	Union	for	
Conservation	of	Nature	-	IUCN)	ไปอีกสามปี	เพื่อความต่อเนื่อง
ในการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากกิจกรรม
การทำาเหมืองหิน	และยังคงพยายามลดการใช้นำ�าบาดาลที่โรงงาน
ของเรา	ในขณะเดียวกันก็ยังคงยึดม่ันในมาตรฐานสากลสูงสุดของ
การกำากับดูแลกิจการ	และแนวปฏิิบัติด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย	ในอุตสาหกรรม	กลุ่มบริษัทฯ	ของเรายังคงให้ความสำาคัญ
กับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง	

ผมในฐานะตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	มีความซาบซึ้งเป็น
อย่างยิ�งที่ได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก	
ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสีย
ของเราทุกกลุ่ม	

พวกเราพร้อมทุ่มเททำางานอย่างเต็มที่	เพื่อตอบสนองต่อความ 
คาดหวังของทุกท่าน	ทั้งในปีหน้าและปีต่อไป		

น์ายเอเดีน์ จอห้์น์ ไลน์ัม

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	

15

รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

กลุ่มธุรกิจปูน์ซึ่่เมน์ต่์
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์	รวมถึงกลุ่มธุรกิจผลิตไฟ้ฟ้้าจากความร้อนเหลือใช้ในกระบวนการผลิต	

กลุ่มธุรกิจค์อน์กร่ต่ ห้ิน์ และทัราย
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ	หิน	และทราย	

ธุรกิจการค์้า
ดำาเนินธุรกิจการค้าส่งออกปูนซีเมนต์และปูนเม็ด	นำาเข้าและส่งออกส่วนประกอบแร่	และเชื้อเพลิง

กลุ่มวิัสัดีุก่อสัร้าง
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์สำาเร็จรูป	(มอร์ตาร์)	ผลิตภัณฑ์์กาวซีเมนต์	วัสดุตกแต่งทดแทนไม้
จากไฟ้เบอร์ซีเมนต์	และผลิตภัณฑ์์คอนกรีตมวลเบาด้วยเทคโนโลยีการผลิตระบบออโตเคลฟ้	
(Autoclave)	

ธุรกิจอื�น์ 
ธุรกิจให้บริการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม	ธุรกิจให้บริการทำาความสะอาดภาคอุตสาหกรรม	 
ธุรกิจให้บริการครบวงจรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และเทคโนโลยีดิจิทัล	

สรุปข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
โค์รงสัร้างรายไดี้ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์์
และการให้บริการ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงาน	ทั้งสิ�น	5	ส่วนงาน	ดังนี้	

สัายผูลิต่ภูัณฑ์ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ขายสัุทัธิ

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 

รวิมขายสัุทัธิ 41,678 100 42,000 100 47,593 100

* แสดงตามงบการเงินรวมที่ปรับปรุงรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจแล้ว 
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ผูลการดีำาเน์ิน์งาน์เต่ิบโต่อย่างมั�น์ค์ง ปี 2564

รายได้สุทธิจากการขาย
และบริการ

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	

41,678 
ล้านบาท

4,248  
ล้านบาท

14.25 บาท
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78,206

77,670

82,012 

32,671

34,712

39,227 

10.59

12.35

14.25 

สินทรัพย�รวม
ล�านบาท

ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม
ล�านบาท

กำไรสุทธิต�อหุ�น
บาท

2562 2563 2564

รายได�สุทธิจากการขายและบริการ
ล�านบาท

47,593

42,000

41,678 

8,929

10,104

9,416 

3,157

3,680

4,248 

กำไรจากการดำเนินงานก�อนภาษีเงินได� 
ดอกเบี�ยจ�ายและค�าใช�จ�ายทางการเงิน 
ค�าเสื�อมราคาและค�าตัดจำหน�าย (EBITDA)
ล�านบาท

กำไรสุทธิส�วนที�เป�นของผู�ถือหุ�นบริษัทฯ
ล�านบาท

อัตราส�วนเงินป�นผลจ�ายต�อกำไรสุทธิ อัตราส�วนหนี�สินสุทธิต�อทุน

76% 73% 63% 76% 61% 47%



ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
2564 2563 2562

กำาลังการผูลิต่  (ล้าน์ห้น์่วิย) 

ปูนซีเมนต์ชนิดเม็ด (ตัน) 14.6 14.7 14.7 

ปูนซีเมนต์ชนิดผง (ตัน) 24.4 25.2 25.2 

ปูนสำาเร็จรูป (ตัน) 0.8 0.8 0.8 

แผ่นบอร์ด (ตัน) 0.2 0.2 0.2 

หินและทราย (ตัน) 4.8 4.8 4.8 

ล้าน์บาทั 

รายได้สุทธิจากการขายและบริการ 41,678 42,000 47,593 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA) 9,416 10,104 8,929 

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 4,248 3,680 3,157 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 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 

อัต่ราสั่วิน์ (%) 

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่าย
ทางการเงินค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA) 23% 24% 19% 

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 10% 9% 7% 

อัตรากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 17% 21% 16% 

อัต่ราสั่วิน์ทัางการเงิน์ 

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 14.25 12.35 10.59 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 9.00 1 9.00 8.00 

อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำาไรสุทธิ (%) 63% 73% 76% 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (%) 47% 61% 76% 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (%) 52% 55% 58% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 5% 5% 4% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11% 11% 9% 

บุค์ลากร

กลุ่มบริษัทฯ 4,678 4,734 5,711 

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ 3,148 3,188 3,874 

19

รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

1	ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	วันที่	11	กุมภาพันธ์	2565



20

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

2512

2524

2515

2532

2520

2536

ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2512	
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มต้น	100	ล้านบาท

เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ระบบผลิตไฟ้ฟ้้าจาก
ความร้อนเหลือใช้ในกระบวนการผลิต					
(Waste	Heat	Recovery	System)

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

เริ�มดำาเนินการผลิตปูนซีเมนต์

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด	และ
เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	
จำากัด	(มหาชน)

เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศ			
ที่นำาถ่านหินลิกไนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต
แทนนำ�ามันเตา
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2558

2559-2561 25642562

จัดตั้งบริษัท	ชิป	มง	อินทรีซีเมนต์	
คอร์ปอเรชั่น	บริษัทร่วมทุนแบบการร่วมค้า	
ในราชอาณาจักรกัมพูชา	โดยถือหุ้น										
ร้อยละ	40	สร้างโรงงานเตาเผาแบบแห้ง												
ที่ทันสมัยที่สุดในราชอาณาจักรกัมพูชา

เริ�มต้น	“เป้าหมายการพัฒนาด้านความย่ังยืน	
ปี	2573”	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำางาน
ด้านสังคมและสิ�งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ

ครบรอบ	50	ปี	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	
จำากัด	(มหาชน)

ปรับโครงสร้างบริษัทฯ	เสร็จสมบูรณ์	และ
เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น	3,000	ล้านบาท

เข้าซื้อทรัพย์สินกิจการผลิตคอนกรีต 
มวลเบา	2	แห่ง	จากบริษัท	ซุปเปอร์บล๊อก	
จำากัด	(มหาชน)	จังหวัดสิงห์บุรี	และจาก
บริษัท	พรอสเพอริตี้คอนกรีต	จำากัด	 
จังหวัดราชบุรี

ขยายธุรกิจซีเมนต์ในประเทศบังกลาเทศ 
ศรีลังกา	และเวียดนาม	นอกจากนั้นซื้อธุรกิจ
บริการทำาความสะอาดสำาหรับอุตสาหกรรม	
รวมทั้งจัดตั้งธุรกิจการค้า

2542 2556-2557

Occupational Health & Safety (OH&S)

Circular
Economy

Climate
& Energy

Biodiversity
& Water

Community &
Stakeholder
Engagement
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หุ้้น์ยั�งยืน์ของประเทัศไทัย (รางวิัลต่่อเน์ื�องปีทั่� 3)
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 
โดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

รางวิัลการกำากับดีูแลกิจการใน์ระดีับดี่เลิศ (รางวิัลต่่อเน์ื�องปีทั่� 6)
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 
โดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

รางวิัลห้ลักทัรัพัย์โดีดีเดี่น์ใน์การดีำาเน์ิน์ธุรกิจอย่างยั�งยืน์ (ESG 100) (รางวิัลต่่อเน์ื�องปีทั่� 2)
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 
โดย	สถาบันไทยพัฒน์	 

เก่ยรต่ิบัต่รรับรองการเป็น์สัมาชื่ิกแน์วิร่วิมปฏิิบัต่ิใน์การต่่อต่้าน์การทัุ�จริต่ค์อร์รัปชื่ัน์
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 
โดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

รางวิัลผูลิต่ภูัณฑ์ทั่�ไดี้รับการรับรองฉลากเข่ยวิและฉลากลดีค์าร์บอน์
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน) 
โดย	สถาบันสิ�งแวดล้อมไทย 

ใบรับรองมาต่รฐาน์การจัดีการการฝัังกลบเป็น์ศูน์ย์ (ZWL-DIW:2021) 
มอบให้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน) 
โดย	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	
 

ความภาคภูมิใจของเรา	
รางวัลและการรับรอง
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

รางวัิลมาต่รฐาน์ค์วิามรับผิูดีชื่อบต่่อสัังค์ม
มอบให้แก่	กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	(กิจการสระบุรี	โรงงาน	2	และ	3	โรงงานอินทรีมอร์ตาร์	
โรงงานอินทรี	อีโคไซเคิล	จังหวัดสระบุรีและชลบุรี) 
โดย	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวิัล Zero Accident “Silver level” 
มอบให้แก่	บริษัท	คอนวูด	จำากัด	 
โดย	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	(องค์การมหาชน) 

รางวิัลมาต่รฐาน์โรงงาน์จัดีการกากอุต่สัาห้กรรม “ระดีับเห้ร่ยญทัอง” กิจกรรมทัำาเชื่ื�อเพัลิงแข็งผูสัม
จากของเสั่ยทั่�ไม่เป็น์อัน์ต่ราย ประจำาปี 2564 
มอบให้แก่	บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จำากัด	(โรงงานอินทรี	อีโคไซเคิล	จังหวัดสระบุรี)	 
โดย	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวิััล 10 บริิษััทั วิััสัดีุ�ก่่อสัร้างทั่�ม่ชื่ื�่อเสั่่ยงมากทั่�่สัุ�ดีใน์ประเทัศเวิ่่ยดีน์าม 
มอบให้้แก่่	บริิษััท	สยาม	ซิต้ี	ซีเมนต์์	(เวีียดนาม)	จำากัด	 
โดย	ความร่่วมมืือระหว่่าง	Vietnam	Report	กัับ	Vietnamnet 

Environmental Declaration Certification (The International EPD®)
มอบให้้แก่่	บริิษััท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์์	(เวีียดนาม)	จำากัด	 
โดย	The	International	EPD	System 

รางวิัล SLIM Nielson People’s Housing and Construction Brand of the Year 
มอบให้้แก่่	บริิษััท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์์	(ลัังกา)	จำากัด	(Sanstha	Cement)	 
โดย	Sri	Lanka	Institute	of	Marketing
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กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ	

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤตการณ์ระดับโลกจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ยังคงเป็นเรื่องที่กลุ่มบริษัทฯ	 
ให้ความสำาคัญสูงสุดในการบริหารจัดการสำาหรับปี	2564	ในขณะที่
สายพันธุ์เดลตาเกิดการระบาดไปทั่วเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้
ในช่วงไตรมาสท่ีสองและไตรมาสท่ีสาม	ทำาให้เกิดการหยุดกิจกรรม 
งานก่อสร้างตามคำาส่ังของภาครัฐและความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ท่ี 
ไม่สมำ�าเสมอจากการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยของคนงาน
และการบริหารการผลิตอย่างเข้มงวด	ประกอบกับสถานการณ ์
ที่แย่ลงของระบบห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค	และต้นทุน 
ด้านพลังงานที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้เรายังคงจำากัดการลงทุน	
และยังคงเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับการเติบโต
ของตลาดอีกครั้ง

ด้วยตระหนักว่า	การเป็นพันธมิตรที่มีสัมพันธภาพแน่นแฟ้้นกับ
ลูกค้า	และการมีพื้นฐานการปฏิิบัติงานที่แข็งแกร่ง	จะช่วยในการ
ฝ่�าฟ้ันอุปสรรคในช่วงวิกฤตนี้	และกำาหนดความสำาเร็จในอนาคต 
ที่จะเกิดขึ้น	เราจึงยังคงมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็งในการเดินหน้าพัฒนา
พื้นฐานของการปฏิิบัติงานด้านต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	แม้ว่ารายได้
และผลกำาไรจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ	มีความแน่วแน่ในการพัฒนา 
ขีดความสามารถทางการค้าและการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 
และมุ่งผลักดันไปสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบขององค์กร	

โดยกล่าวสรุปได้ว่า	ปี	2564	เป็นปีแห่งการคงรักษาไว้ซึ่งแนวทาง
ในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ	ท่ามกลางคลื่นลมทางด้านเศรษฐกิจ 
ที่กำาลังปั�นป�วน:	

1. ธุรกิจห้ลักทัางด้ีาน์ปูน์ซึ่เ่มน์ต์่: จากการควบคมุต้นทนุการผลติ
และช่วงระยะเวลาของการปิดประเทศ	ผลผลติของกลุม่บรษัิทฯ	
ปรับตัวดีขึ้นตลอดทั้งปี	2564	แนวคิดริเริ�มปรับปรุงต่างๆ	 
ที่เน้นไปในเรื่องของการควบคุมปริมาณความต้องการของ
ทรัพยากรที่ใช้	สินค้าคงคลัง	และการลดการหยุดชะงัก 
การผลิตและดำาเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา 
เป็นผลให้เกิดการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานในด้านต่างๆ	ของ 
การดำาเนินงานให้ดีขึ้น	ความคิดริเริ�มปรับปรุงต่างๆ	ในด้าน
การขายและการตลาดที่เริ�มไว้ในปี	2563	ยังคงดำาเนินการ 

ต่อไปอย่างต่อเนื่อง	โดยประสบความสำาเร็จอย่างมาก 
ในประเทศศรีลังกาและเวียดนาม	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	 
ยังให้ความสำาคัญกับนวัตกรรมธุรกิจ	ตลอดจนการเผชิญกับ 
การเปลี่ยนแปลง	แนวโน้ม	และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการพัฒนา
ธรุกจิ	กลุม่บริษัทฯ	จึงได้ดำาเนนิการคดิค้นกลยทุธ์เชิงนวัตกรรม
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรูปแบบใหม่เชิงเทคโนโลยี	อาทิ	 
การบูรณาการการค้าปลีก	การจำาลองเสมือนจริงของการบรกิาร	
การปรับปรุงการให้บริการลูกค้าและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
โดยการใช้นำาดิจิทัลเทคโนโลยี	ระบบ	IOT	อุตสาหกรรมและ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต	และระบบเทคโนโลยีห่วงโซ่
อุปทานมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

2. ธุรกิจวิัสัดีุก่อสัร้างและการบริการ:	ตลาดที�มีการพัฒนาเต็มที�
และความต้องการสินค้าบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
อย่างยั่งยืนที่เพิ�มมากขึ้น	ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
ธุรกิจไฟ้เบอร์ซีเมนต์	คอนกรีตมวลเบา	มอร์ตาร์	การจัดการ
ของเสีย	และการนำาเสนอบริการด้านต่างๆ	ทางอุตสาหกรรม
ของกลุ่มบริษัทฯ	เรากำาลังวางรากฐานเพื่อขยายขนาดและ 
ยกระดับพื้นฐานการเติบโตเหล่านี้ไปในระดับภูมิภาคและ
ทำางานร่วมกับธุรกิจหลักของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด		

3. แผูน์งาน์การปรับต่ัวิสัู่ค์วิามเป็น์เลิศ:	ขณะที�ปูนซีเมนต์เป็น
ธุรกิจในประเทศ	แต่เราต้องแข่งขันในระดับภูมิภาค	ดังนั้น 
การปรับตัวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการตลาดและการขาย	
ด้านกระบวนการผลิต	ด้านบุคลากรและองค์กร	รวมถึง 
ด้านการเงินที่ถูกกำาหนดขึ้นมาตั้งแต่ปี	2562	ยังคงยึดเป็น
แนวทางหลักในการดำาเนินงานของทุกบริษัทภายใน 
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้สร้างความท้าทายอย่างมาก
ต่อความมุ่งมั่นพยายามดำาเนินการตามแผนงานของกลุ่มบริษัทฯ	
สำาหรบัปี	2564	แต่อย่างไรก็ตามกลุม่บริษทัฯ	มคีวามมัน่ใจว่า 
แผนกลยทุธ์และการพัฒนาในด้านต่างๆ	ที่กล่าวมาจะสามารถ 
สร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ	ได้อย่างแน่นอนในปี	2565	
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจปูน์ซึ่่เมน์ต่์

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเริ�มผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์
ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยมากว่า	50	ปี	ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ	เป็น
ผูน้ำาในด้านการผลติและบรกิารเก่ียวกับผลติภณัฑ์์ปนูซเีมนต์คณุภาพสงู
โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ช่วยตอบสนองความต้องการของตลาด 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน	นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังมุ่งเน้น 
ในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อ
เป็นการเพิ�มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทั้งคู่ค้าทางธุรกิจ	
ลูกค้า	ชุมชน	ตลอดจนสังคมและสิ�งแวดล้อม

จากจุดเริ�มต้นในประเทศไทย	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ขยายฐานการลงทุน
ไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชียใต้	และได้รับ 
การยอมรับว่าเป็นผู้นำาในธุรกิจปูนซีเมนต์ในระดับภูมิภาค	ปัจจุบัน 
กลุ่มบริษัทฯ	มีฐานการผลิตและการจัดจำาหน่ายรวมทั้งหมด 
ห้าประเทศด้วยกัน	

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ	ประกอบด้วย

ประเทัศไทัย	-	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ประเทัศเวิ่ยดีน์าม	-	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด	
หรือ	อินทรี	เวียดนาม

ประเทัศศร่ลังกา	-	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จำากัด	หรือ	
อินทรี	ลังกา

ประเทัศบังกลาเทัศ	-	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(บังกลาเทศ)	จำากัด	
หรือ	อินทรี	บังกลาเทศ

ประเทัศกัมพัูชื่า	-	บริษัท	ชิป	มง	อินทรีซีเมนต์	คอร์ปอเรชั่น	

1.  ลักษณะผูลิต่ภูณัฑ์และการบริการ และการพััฒน์าน์วัิต่กรรมธรุกจิ

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในปัจจุบันนำาเสนอผลิตภัณฑ์์หลัก
ทางด้านปูนซีเมนต์ทั้งหมดสี่ประเภท	และปูนมอร์ตาร์ภายใต้
ตราสินค้าต่างๆ	ในแต่ละตลาด	ดังนี้

ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ปอร์ต่แลน์ดี์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นปูนซีเมนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ
สำาหรับใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพดีไว้วางใจได้	
รวมทั้งกระเบื้องคอนกรีตคุณภาพสูง	และผลิตภัณฑ์์คอนกรีตอื่นๆ	
อีกมากมาย

ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ไฮดีรอลิก

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	คือ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คอมโพสิตที่เป็น
มิตรต่อสิ�งแวดล้อม	
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ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ผูสัม

ปูนซีเมนต์ผสมได้ถูกผลิตขึ้นมาจากสูตรพิเศษเพื่อใช้ในงานก่ออิฐ
และฉาบปูนโดยเฉพาะ

ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ก่อฉาบ

ปูนซีเมนต์ก่อฉาบใช้สำาหรับงานฉาบละเอียดเพื่อให้ได้พื้นผิวที่ 
เรียบเนียนเป็นพิเศษ

กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา	การสร้างผลิตภัณฑ์์	และ
บริการต่างๆ	ที่สามารถตอบสนองความต้องการในภูมิภาคได้ดี 
ยิ�งขึ้นผ่านนวัตกรรมต่างๆ	ที่ดำาเนินการร่วมกันกับลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้เสียต่างๆ	อาทิ

บริษทั	สยาม	ซติี	้ซีเมนต์	(บงักลาเทศ)	จำากดั	เริ�มส่งออกปนูซีเมนต์
จากประเทศบังกลาเทศไปยังภาคตะวันออกของประเทศอินเดีย 
ในปีที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการที่เพิ�มขึ้น
อย่างมาก		

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จำากัด	ริเริ�มโครงการ	INSEE	i2i	
Collaboration	Space	เพื่อพัฒนาและจัดส่งผลิตภัณฑ์์ปูนซีเมนต์
ให้แก่โครงการหลักขนาดใหญ่หลายโครงการในประเทศศรีลังกา	
อาทิ	โครงการเมืองท่าโคลัมโบ	และโครงการเขื่อนเพื่อผลิตกระแส
ไฟ้ฟ้้าด้วยพลังงานนำ�า

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

เหตุการณ์สำาคัญ

 ■ นวัตกรรม	คุณภาพ	และบริการที�เป็นเลิศยังคงเป็นจุดแข็ง
ด้านการตลาดทั่วทั้งภูมิภาค

 ■ โครงการอินทรีพร้อมอยู่	และโมเดลแฟ้รนไชส์	อินทรี	
คอนกรีต	โปรดักส์	ประสบความสำาเร็จในประเทศไทย

 ■ กิจกรรมเพื�อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19	ทำาให้เกิดความภักดีและการกลับมาใช้
ผลิตภัณฑ์์

 ■ โปรแกรมการสร้างความภักดีของลูกค้าในประเทศกัมพูชาได้
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวกับตลาดในประเทศ

 ■ คาดว่าจะมีการแข่งขันเพิ�มขึ�นในหลายตลาด
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กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเป็น
ผู้นำาตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศไทย	 
ศรีลังกา	เวียดนาม	บังกลาเทศ	และ
กัมพูชา	ที่ให้ความสำาคัญกับนวัตกรรม	
ด้านคุณภาพและบริการ	

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นผู้นำาตลาดปูนซีเมนต์ใน
ประเทศไทย	ศรีลังกา	เวียดนาม	บังกลาเทศ	และกัมพูชา	ที่ให้ 
ความสำาคัญกับนวัตกรรมด้านคุณภาพและบริการ	ซึ่งนับเป็น 
สิ�งสำาคัญท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นและผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19	ที่ยังหลงเหลืออยู่
ทั่วทั้งภูมิภาค

กลุม่บริษทัฯ	เป็นผูน้ำาในด้านส่วนแบ่งการตลาดตดิอนัดบัหนึง่ในสอง
ของตลาดในหลายประเทศ	ทัง้ในประเทศไทย	ประเทศเวยีดนาม	
ประเทศศรีลังกา	และประเทศกัมพูชา	สำาหรับประเทศบังกลาเทศ
ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสัดส่วนการตลาด	

กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ	ในขณะที่ยังคงมีความไม่แน่นอนในการฟ้้�นตัวทางเศรษฐกิจ
ผ่านนวัตกรรมและโครงการใหม่ๆ	ทีช่่วยทำาให้กลุม่บริษัทฯ	เป็นผูผ้ลติ
ชั้นนำาในด้านผลิตภัณฑ์์ปูนซีเมนต์คุณภาพสูง	หลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ด้านราคาด้วยการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดเีอาไว้	และมุง่พัฒนา
ความภักดีต่อตราสินค้าให้สูงยิ�งขึ้น	อาทิ	โครงการอินทรีพร้อมอยู่	
และโมเดลแฟ้รนไชส์	อินทรีคอนกรีต	โปรดักส์	ในประเทศไทย	 
ได้ช่วยสร้างความสามารถในการทำากำาไรและความย่ังยืนให้กับหุน้ส่วน
ธุรกิจ	ในขณะที่	อินทรี	บังกลาเทศ	ยังคงดำาเนินการส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับตัวแทนจำาหน่ายผ่านโครงการ	 
“ครอบครัวอินทรี”	ที่เน้นความต้องการและความสำาเร็จของลูกค้า	
เช่นเดียวกับโครงการสร้างความภักดีในประเทศกัมพูชาที่ได้ช่วย
สร้างความสัมพันธ์อันยืนยาวทั่วทั้งตลาดในประเทศและผลักดัน
ยอดขายให้เพิ�มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม	เศรษฐกิจโลกยังคงมีความท้าทายอย่างมาก	และ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในภูมิภาคเนื่องจากกำาลังการผลิต	ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ

ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์์มวลรวมในประเทศ
เพียงเล็กน้อย	และคาดการณ์ว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับ
ร้อยละ	3.9	ในปี	2565	การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
ส่งผลกระทบต่อความต้องการปูนซีเมนต์ในปี	2564	ซึ่งลดลง 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	และคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปี	2565	
เนื่องจากการฟ้้�นตัวของเศรษฐกิจในประเทศยังคงมีความ 
ไม่แน่นอน	อันเป็นผลจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	
การกระจายวัคซีน	ความไม่มั่นคงทางการเมือง	และหนี้ครัวเรือน

ในขณะที่ประเทศเวียดนามมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี
มากกว่า	เนื่องจากประเทศจะได้รับประโยชน์จากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน	รวมถึงการกระจายตัวของห่วงโซ่
อุปทาน	โดยนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์์ 
มวลรวมของประเทศเวียดนามอาจแข็งแกร่งถึงร้อยละ	6	 
ในปี	2565

ในประเทศศรีลังกามีบริษัทปูนซีเมนต์ใหม่สองบริษัทที่ได้เริ�ม
ดำาเนินธุรกิจในปี	2564	ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันในประเทศ 
เพิ�มมากขึ้น	แต่ยังคงได้อานิสงส์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ในประเทศหลายโครงการที่ช่วยผลักดันความต้องการปูนซีเมนต์ 
ในประเทศ

ในประเทศบังกลาเทศ	ภาวะกำาลังการผลิตส่วนเกินทำาให้คู่แข่ง 
รายใหญ่ตั้งราคาผลิตภัณฑ์์แข่งขันกันอย่างรุนแรง	

ส่วนในประเทศกัมพูชา	คาดว่าความต้องการปูนซีเมนต์จะหดตัว
มากถึงร้อยละ	4	ในปี	2564	และบริษัท	Conch	KT	Cement	
ประกาศจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัด	Kampong	Speu	 
โดยจะมีกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์	2	ล้านตันต่อปี	
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ช่องทางการตลาดของธุรกิจปูนซีเมนต์มีทั้งแบบขายผ่านตัวแทน
จำาหน่ายและขายต่อโครงการหรือต่อธุรกิจ	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ
ได้แต่งตัง้ตวัแทนจำาหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศ	อีกทัง้ 
มีการค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ	และวิเคราะห์ความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	เพื่อสรรหาช่องทางการจัดจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์์ผ่านช่องทางเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มธุรกิจฯ	ได้ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าและชุมชนต่างๆ	ตลอด
ระยะเวลาการแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19	อาทิ	การ
บริจาคเครื่องมือจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศเวียดนาม
และประเทศศรลีงักา	รวมทัง้การจัดสรรวัคซนีให้กบัลกูค้าใน
ประเทศไทยอีกด้วย	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ได้นำาทรัพยากรด้าน
ดิจิทัลและการประชุมออนไลน์มาใช้เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับ
ลูกค้าและทำาให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันมากที่สุด	มีการจัด
สัมมนาออนไลน์	(Webinar)	เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่ลูกค้า	และให้ 
คำาแนะนำาเชิงธุรกิจ	เพื่อช่วยปรับปรุงการตอบสนองและการฟ้้�นตัว
ของธุรกิจ

3.  การจัดีห้าผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

เหตุการณ์สำาคัญ

 ■ ประเทศเวียดนาม	มีการปรับปรุงกระบวนการทำางานด้านการ
จดัซ้ือจดัหา	ทำาให้สามารถประหยัดได้กว่า	1	ล้านเหรียญสหรฐั
จากรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และ 
ค่าตัดจำาหน่าย	(EBITDA)

 ■ โรงงาน	Touk	Meas	ในประเทศกัมพูชาสามารถผลิตได้ตาม
ความต้องการทั้งหมดของตลาดในประเทศ

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์มีกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมทั้งหมด	 
25.2	ล้านตัน	โดยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย	ระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพสูง	และการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก	 
ซึ่งทำาให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์์ของกลุ่มบริษัทฯ	จะตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าทั้งห้าประเทศได้

ทั้งนี้	กำาลังการผลิตปูนซีเมนต์ของปูนซีเมนต์นครหลวงอยู่ที่	 
13	ล้านตันต่อปี	ในปัจจุบันโรงงาน	Touk	Meas	ของชิป	มง	 
อินทรีซีเมนต์	คอร์ปอเรชัน	มีกำาลังการผลิตมากกว่า	2	ล้านตัน	 
นั่นหมายถึงโรงงาน	Touk	Meas	สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์์ของ 
บริษัทฯ	ได้ตามความต้องการของตลาดในประเทศกัมพูชา	
ประกอบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการในประเทศ
กัมพูชา	ช่วยให้บริษัทฯ	สามารถลดการพึ่งพาการนำาเข้าปูนซีเมนต์
จากประเทศไทย	และการนำาเข้าวัตถุดิบและสินค้าอื่นๆ	จาก 
ต่างประเทศได้มากขึ้น	
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กลุ่มบริษัทฯ	มีกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบสำาคัญเพื่อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทั้งหมด	ส่วนหนึ่งมาจาก 
บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ�ง	ที่ช่วยจัดหาวัตถุดิบสำาคัญ
สำาหรับการผลิตปูนซีเมนต์	เชื้อเพลิง	และการจัดการขนส่งทาง
ทะเลสำาหรับการนำาเข้าและการส่งออก	อาทิ	บริษัท	สยาม	ซิตี้	
ซีเมนต์	(บังกลาเทศ)	จำากัด	ซึ่งมีการนำาเข้าวัตถุดิบสำาหรับการผลิต
ปูนซีเมนต์ในประเทศผ่าน	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ�ง	จำากัด	 
นับเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการจัดซื้อจัดหา
สำาหรับซัพพลายเออร์และลูกค้าปูนเม็ดและปูนซีเมนต์ในภูมิภาคนี้	
และช่วยในการบริหารจัดการปูนเม็ดและปูนซีเมนต์ที่เหลือจาก
ปริมาณความต้องการในประเทศของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ใน
ประเทศไทย	

ในด้านการจัดหาเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อใช้ในการผลิต	กลุ่มบริษัทฯ	
ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจอินทรี	อีโคไซเคิล	ในประเทศไทย	ประเทศ
เวียดนาม	และประเทศกัมพูชา	เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการ
ของเสียแก่ลูกค้า	ในขณะเดียวกันก็นำากากของเสียเหล่านั้นมาใช้
เป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์	
การใช้ประโยชน์จากกากของเสียเหล่านีจ้ะช่วยลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดต้นทนุการผลติปนูซเีมนต์	นอกจากนัน้
บริษัทฯ	ยังได้นำาความร้อนเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่	(Waste	Heat	
Recovery)	เพื่อผลิตกระแสไฟ้ฟ้้าจากความร้อนเหลือใช้ระหว่าง
กระบวนการผลิตปนูซีเมนต์ในช่วงของการผลติปนูเมด็	นวตักรรมนี้
ลดความต้องการใช้ไฟ้ฟ้้าจากโครงข่ายไฟ้ฟ้้าและยังลดปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากโรงงานปูนซีเมนต์ในหลายประเทศ 
อีกด้วย	อาทิ	ในปีที่สองของการดำาเนินกิจการ	คาดว่าจะมีการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงทดแทนในประเทศกัมพูชามากกว่าร้อยละ	15.2	
ในปี	2564	

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	ยังดำาเนินกลยุทธ์ 
การจดัหาวตัถดุบิสำาคญัอืน่ๆ	อย่างต่อเนือ่ง	อาท	ิหนิปนู	หนิดนิดาน	
ดินเหนียว	ยิปซัม	กากทองแดง	กระดาษคราฟ้ท์	ถุงจัมโบ้	และ 
ถุงพลาสติก	WPP	โดยร้อยละ	61.43	ของวัตถุดิบทั้งหมดเป็น 
การซื้อในประเทศและส่วนที่เหลือนำาเข้ามาจากต่างประเทศ	 
ซึ่งบริษัทฯ	ไม่ได้พึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายรายใดรายหนึ่ง	ทำาให้บริษัทฯ	
ไม่มีความเสี่ยงทางด้านการจัดหาวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

ในปี	2564	มีการริเริ�มดำาเนินโครงการ	“การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ชาญฉลาด”	ผลักดันให้เกิด	“การวางแผนงบประมาณอย่าง 
ชาญฉลาด”	และ	“การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด”	ในทุกประเทศ
ภายในกลุ่มบริษัทฯ	อาทิ	ในประเทศเวียดนาม	ซึ่งแนวทางดังกล่าว
ช่วยสร้างกำาไรจากการดำาเนนิงานก่อนหกัดอกเบ้ีย	ภาษ	ีค่าเสือ่มราคา	
และค่าตดัจำาหน่าย	(EBITDA)	ได้กว่า	1	ล้านเหรียญสหรัฐ	ถึงแม้ว่า 
จะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์เพิ�มสูงขึ้นกว่า 
6.25	ล้านเหรียญสหรัฐก็ตาม

นอกจากนั้นบริษัทฯ	ยังได้นำาความร้อน
เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่	(Waste	Heat	
Recovery)	เพื่อผลิตกระแสไฟ้ฟ้้าจาก
ความร้อนเหลือใช้ระหว่างกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์ในช่วงของการผลิต 
ปูนเม็ด	นวัตกรรมนี้ลดความต้องการ 
ใช้ไฟ้ฟ้้าจากโครงข่ายไฟ้ฟ้้าและยังลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจาก
โรงงานปูนซีเมนต์ในหลายประเทศ
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บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จำากัด	ลดผลกระทบจากการ 
เพิ�มขึน้ของค่าระวางเรือทีส่บืเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เช้ือไวรสัโควดิ-19	โดยอาศยักลไกป้องกนัความเสีย่งค่าระวางเรือ
สำาหรบัการขนส่งสนิค้า	12	เทีย่วในปี	2564	นอกจากนั้น	ยังมี 
การปรับปรุงตลอดทัว่ทัง้ห่วงโซ่อปุทานในประเทศอกีหลายคร้ัง	 
โดยยงัคงเน้นความปลอดภยัในการขนส่งทางรถยนต์เป็นลำาดับแรก		

เมือ่กล่าวถึงภาพรวมของการจัดซ้ือจดัหาและการผลติ	กลุม่บริษทัฯ	
ได้ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสำาคัญ	ประเด็นที่มุ่งเน้นได้แก่	
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ	อย่างมีจิตสำานึกเพื่อประโยชน์
สงูสุด	โดยมุง่ไปทีก่ารลดการสญูเสยีจากการใช้พลังงาน	การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปกป้องรักษาสิ�งแวดล้อม	เพื่อให้
เกิดความสัมพันธ์และผลตอบรับที่ดีจากชุมชนรอบข้าง	ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการจัดซื้อจัดหาและ 
การผลิตได้ในที่สุด

4. งาน์ทั่�ยังไม่ไดี้สั่งมอบ 

บริษัทฯ	ไม่มีงานค้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

กลุ่มบริษัทฯ	ได้ยึดหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเป็นสำาคัญ	ประเด็นที่มุ่งเน้นได้แก่	
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ	
อย่างมีจิตสำานึกเพื่อประโยชน์สูงสุด	
โดยมุ่งไปที่การลดการสูญเสียจากการ
ใช้พลังงาน	การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการปกป้องรกัษาสิ�งแวดล้อม	
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และผลตอบรับ
ที่ดีจากชุมชนรอบข้าง	



33

รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

กลุ่มธุรกิจค์อน์กร่ต่ ห้ิน์ และทัราย

บริษัทั น์ค์รห้ลวิงค์อน์กร่ต่ จำากัดี
อินทรีคอนกรีต	และอินทรีอะกรีเกต	ถือเป็นธุรกิจชั้นนำาของ
อุตสาหกรรมและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่ม 
ทั่วประเทศไทย	ทั้งสองหน่วยธุรกิจเป็นเสาหลักของธุรกิจ
ปูนซีเมนต์ภายใต้	บริษัท	นครหลวงคอนกรีต	จำากัด	และสอดคล้อง
กับรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการในแนวตั้งขององค์กร

1. ลักษณะผูลิต่ภัูณฑ์ห้รือบริการ และการพััฒน์าน์วิัต่กรรมธุรกิจ

ด้วยความหลากหลายในแต่ละงานของโครงการ	ทำาให้เกิด 
ความต้องการผลิตภัณฑ์์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน	อินทรีคอนกรีต	 
จึงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์์เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ 
เหล่านั้น	ตั้งแต่คอนกรีตสำาหรับงานก่อสร้างทั่วไปจนถึงคอนกรีต 
ทีต้่องการคณุสมบตัพิเิศษชนดิต่างๆ	และบรกิารโซลูชนัทีค่รอบคลมุ
งานคอนกรีตทุกงาน	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อินทรีคอนกรีต	คือ	ผู้ให้บริการด้านงานคอนกรีตที่เชื่อถือได้ 
สำาหรับงานก่อสร้าง	และมีการพัฒนาความสามารถภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อการบริการที่ก้าวหน้าทางเทคนิคมากที่สุด	 
และตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ปัจจบุนัอนิทรคีอนกรตีได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างถนน
หลายราย	ด้วยการบริการคอนกรตีแห้งมาก	(Low	Slump	Concrete)	
ที่ให้กำาลังอัดสูง	สำาหรับเครื่องปูผิวทางแบบสลิปฟ้อร์ม	นอกจากนี้	
อนิทรคีอนกรตียังคงพัฒนาความเช่ียวชาญด้านผลิตภณัฑ์์คอนกรีต
สำาเร็จรปู	(CPM)	ทีก่ำาลงัเติบโตอย่างมีนยัสำาคญั	การเพิ�มประสทิธภิาพ
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตประเภทต่างๆ	และการให้บริการ
หน่วยผลิต	On-site	

อินทรีคอนกรีต	และอินทรีอะกรีเกต	 
ถือเป็นธุรกิจชั้นนำาของอุตสาหกรรม 
และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 
ทุกกลุ่มทั่วประเทศไทย	

อิน์ทัร่ค์อน์กร่ต่ 
อินทรีคอนกรีต	ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำาของ
ประเทศไทย	โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการที่ดี
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่
ลูกค้าของเรา

บริษัท	นครหลวงคอนกรีต	จำากัด	พร้อมด้วยความสามารถด้าน
เทคนิคโซลูชันขั้นสูง	และยังคงสร้างความแตกต่างให้แก่ตลาด 
ด้วยการมอบคุณค่าจากสินค้าและบริการที่แข็งแกร่ง	ตั้งแต่การ
เลือกสรรแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์์ที่
ตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ	งานบริการที่มั่นใจได้
ในความรวดเร็วตรงต่อเวลา	การให้คำาปรึกษาในงานคอนกรีต	และ
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำาหนดอย่าง
เคร่งครัด
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2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

การส่งมอบผลิตภัณฑ์์และบริการที่มีคุณภาพ	เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างเกินความคาดหมายถือเป็นพื้นฐานสำาคัญ
ของกลยุทธ์ทางธุรกิจ	และความสำาเร็จของอินทรีคอนกรีต	

อินทรีคอนกรีตส่งมอบผลิตภัณฑ์์และการบริการทั่วประเทศ	ด้วย
หน่วยผลิตอินทรีคอนกรีต	หน่วยผลิตแบบเคลื่อนที่	และหน่วยผลิต
อนิทรีคอนกรตีแฟ้รนไชส์	บริษัทฯ	จงึสามารถให้บริการได้ในทกุ 
ภาคส่วน	ตั้งแต่ร้านค้าปลีกขนาดเล็กไปจนถึงโครงสร้างก่อสร้าง
พืน้ฐานขนาดใหญ่	และภาคส่วนอืน่ๆ	อาท	ิการผลติชิ�นส่วนคอนกรตี	 
สิ�งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์	โรงงานอุตสาหกรรม	และที่อยู่อาศัย		

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ยังคงส่ง
ผลกระทบอย่างหนักต่อภาคการก่อสร้างตลอดปี	2564	ผลกระทบ
ที่เพิ�มขึ้นมาจากการประกาศปิดพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งใน
ช่วงเดือนกรกฎาคมถงึเดอืนสงิหาคม	จงึทำาให้ความเช่ือมัน่ของ 
นักลงทุนลดลง	โครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	อาทิ 
รถไฟ้ความเร็วสูง	รถไฟ้ทางคู่	และมอเตอร์เวย์	ยังคงขับเคลื่อน
ความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้	คอนกรีตผสมเสร็จประเภทซ่อมแซม	และต่อเติม	
สำาหรับลูกค้ารายย่อย	ยังคงขยายตัวอยู่ในเกณฑ์์ที่ดีจากการซื้อ
สินค้าผ่านร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่	และช่องทางการจัด
จำาหน่ายระบบออนไลน์	และบริการอย่างครบวงจร

ในปี	2565	คาดว่าจะมีการเติบโตและการพัฒนาการที่ก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง	อันเกิดจากโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	 
และการฟ้้�นตัวของภาคส่วนอื่นๆ	ตลอดจนความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	
Corridors	หรือ	EEC)	ที่จะเพิ�มอุปสงค์ตามผลตอบแทนจาก 
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน

3.  การจัดีห้าผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

ในฐานะที่เป็นหน่วยธุรกิจแบบบูรณาการของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง	อินทรีคอนกรีตจึงเลือกใช้วัตถุดิบประเภทปูนซีเมนต์	
หิน	และทรายที่มีคุณภาพดี	โดยผ่านการจัดซื้อจากส่วนกลางของ
กลุ่มบริษัทฯ	เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ	จะมีต้นทุน	และคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ดีที่สุด	

การส่งมอบผลิตภัณฑ์์และบริการที่มี
คุณภาพ	เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างเกินความคาดหมาย 
ถอืเป็นพืน้ฐานสำาคญัของกลยุทธ์ทาง
ธรุกจิและความสำาเร็จของอนิทรคีอนกรตี	

อินทรีคอนกรีตมีช่องทางการจำาหน่ายหลากหลาย	ทั้งการขายผ่าน
ตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ	การขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ	
ตลอดจนการเป็นพันธมิตรคู่ค้ากับผู้รับเหมารายกลางถึงรายใหญ่
ระดับประเทศ

ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจคอนกรีต	อินทรีคอนกรีตจึง
ได้นำาเสนอโซลชูนัทางเทคนคิขัน้สงูแก่ลกูค้า	เพือ่สร้างความแตกต่าง
ในตลาดรวมถึงข้อเสนอด้านมูลค่าที่แข็งแกร่ง
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อิน์ทัร่อะกร่เกต่
1. ลักษณะผูลิต่ภัูณฑ์ห้รือบริการ และการพััฒน์าน์วิัต่กรรมธุรกิจ

อินทรีอะกรีเกตผลิตวัสดุก่อสร้างประสิทธิภาพสูง	ทั้งหิน	และทราย	
โดยส่งมอบวัสดุก่อสร้างสำาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกประเภท	
ทั้งโครงการขนาดเล็ก	โครงการที่พักอาศัย	โรงงานอุตสาหกรรม	
อาคารเพื่อการพาณิชย์	และโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ความมุ่งมั่นของอินทรีอะกรีเกตในการผลิตสินค้าคุณภาพสูง	 
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานจากโครงการ 
ที่หลากหลาย	และต้องการวัสดุคุณภาพสูง	และผลิตภัณฑ์์นี้
สามารถเพิ�มศักยภาพสูงสุดให้ส่วนผสมคอนกรีต	สำาหรับงาน
คอนกรีตผสมเสร็จ	ทั้งการใช้งานภายในและภายนอกและงาน 
ชิ�นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูป	

2.  การต่ลาดีและการแข่งขัน์

ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	จะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจเป็นระยะเวลานาน	ซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและ
วัสดุก่อสร้าง	แต่อินทรีอะกรีเกตได้ปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา
ประสิทธิภาพ	พร้อมทั้งมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรักษาตำาแหน่ง 
ทางธรุกจิทีผ่ลติและจำาหน่ายสนิค้าคณุภาพสูง	และการบริการทีเ่ป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของลูกค้าเป้าหมาย	

ในขณะที่ธุรกิจอะกรีเกตมีการแข่งขันสูง	ประกอบกับกำาลังการผลิต
ของอุตสาหกรรมยังมีมากกว่าความต้องการของตลาดและจะยังคง
ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง	ตราสินค้าอินทรีซึ่งมีทั้งความน่าเชื่อถือ
และการวางตำาแหน่งทางการตลาดที่เป็นหนึ่งเดียว	ยังส่งผลให้
ประสบความสำาเร็จในช่องทางการขายตรงไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จ	ธุรกิจผลิตชิ�นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูปและธรุกจิ
งานก่อสร้างทาง	นอกจากนี	้อนิทรีอะกรีเกตยังขยายการเติบโตไปสู่
ลูกค้าภายนอกอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้งพัฒนาการให้บริการทาง
เทคนิคสำาหรับลูกค้า

3.  การจัดีห้าผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

อินทรีอะกรีเกตดำาเนินธรุกิจจากสี่แหล่งประกอบด้วย	เหมืองหินปูน
ทีจ่งัหวดัสพุรรณบุร	ีและบ่อทรายทีจ่งัหวดัอยธุยา	จงัหวดัอ่างทอง	
และ	จงัหวดัราชบุร	ีนอกจากนี	้มแีหล่งปรมิาณหนิสำารองทีเ่หมือง
จงัหวดัสระบรุแีละจงัหวดัชลบรุสีำาหรบัการขยายธุรกิจในอนาคต

ปัจจุบันเหมืองหินปูนจงัหวดัสุพรรณบุรี	ผลิตได้มากกว่า	4	ล้านตัน
ต่อปี	ซึ่งเป็นหินก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูง	รวมทั้งหินคลุกและ 
หินฝุ่�น	ส่วนแหล่งทรายสามแหล่ง	สามารถผลิตทรายคุณภาพสูง
สำาหรับงานคอนกรีต	โดยมีปริมาณการผลิตมากกว่า	0.5	ล้านตัน
ต่อปี

4. งาน์ทั่�ยังไม่ไดี้สั่งมอบ 

บริษัทฯ	ไม่มีงานค้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

*ทุกผลิตภัณฑ์์	บริษัทฯ	ไม่มีงานค้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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กลุ่มธุรกิจวิัสัดีุก่อสัร้าง 
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างประกอบไปด้วยสามหน่วยธุรกิจ	ได้แก่	
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์์ปูนซีเมนต์สำาเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์์
คอนกรีตมวลเบา	และผลิตภัณฑ์์ตกแต่งทดแทนไม้	ซึ่งเป็นธุรกิจ 
ที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ�มและต่อยอดผลิตภัณฑ์์จากการผลิต
ปูนซีเมนต์	และพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆ	ให้แก่ลูกค้า
และอุตสาหกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์์และบริการต่างๆ	ที่ใช ้
ในการสร้างที่อยู่อาศัย	อาคารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่	โดย 
มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ลูกค้าปลายทางเป็น
หลัก	อาทิ	ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการทำางาน	 
การลดขั้นตอนและการพึ่งพาแรงงานในการก่อสร้าง	การประหยัด
ต้นทุนและเวลา	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ที่ลดผลกระทบต่อ 
สิ�งแวดล้อม	เป็นต้น	

ข้อมูลสัำาค์ัญ

กำาลังการผูลิต่และผูลิต่ภูัณฑ์ห้ลัก

 ■ ผลิตภัณฑ์์ปูนซีเมนต์สำาเร็จรูป	750,000	ตันต่อปี

 ■ ผลิตภัณฑ์์คอนกรีตมวลเบา	7,200,000	ตารางเมตรต่อปี

 ■ ผลิตภัณฑ์์ตกแต่งทดแทนไม้ในประเทศ	135,000	ตันต่อปี

 ■ ผลิตภัณฑ์์ตกแต่งทดแทนไม้ต่างประเทศ	36,000	ตันต่อปี

ต่ราสัิน์ค์้า

 ■ ผลติภัณฑ์์ปนูซีเมนต์สำาเร็จรูปภายใต้ตราสนิค้า	“อนิทรีมอร์ตาร์”

 ■ ผลิตภัณฑ์์คอนกรีตมวลเบาภายใต้ตราสินค้า	 
“อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก”

 ■ ผลิตภัณฑ์์ตกแต่งทดแทนไม้ภายใต้ตราสินค้า	“คอนวูด”

จุดีเดี่น์ทั่�สัำาค์ัญ

 ■ เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศ

 ■ มีตราสินค้าที�เป็นที�ยอมรับในตลาดทั�งในกลุ่มงานโครงการ	
ธุรกิจค้าส่ง	และธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

 ■ ให้ความสำาคัญในการวิจัยและพัฒนา	นวัตกรรมในการผลิต
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด

กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างตั้งขึ้นเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ�มและต่อยอดผลิตภัณฑ์์จาก
การผลติปนูซเีมนต์	และพัฒนานวตักรรม
การก่อสร้างใหม่ๆ	ให้แก่ลูกค้าและ
อุตสาหกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์์
และบริการต่างๆ	ที่ใช้ในการสร้าง 
ที่อยู่อาศัย	อาคารทั้งขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่	
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

 ■ มีช่องทางการจัดจำาหน่ายที�มีศักยภาพเพื�อช่วยในการกระจาย
สินค้าเข้าสู่ตลาด	และผู้บริโภคทั่วประเทศ

 ■ ให้ความสำาคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั�งยืนในการกำาหนด
วิสัยทัศน์	กลยุทธ์ธุรกิจ	และการดำาเนินงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน

น์โยบายห้ลักใน์การดีำาเน์ิน์งาน์

 ■ มุ่งมั�นในการเป็นผู้นำาตลาดในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างระดับ
ภูมิภาค	รวมถึงการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ 
ทั้งในและต่างประเทศ	และเพิ�มความหลากหลายของสินค้า	
เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

 ■ พัฒนาผลิตภัณฑ์์และการบริการอย่างต่อเนื�อง	โดยมุ่งเน้น 
การสร้างมูลค่าเพิ�มของผลิตภัณฑ์์และการบริการครบวงจร	
(Value-Added	Products	and	Services)	เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่มเป้าหมาย

 ■ ยึดแนวทางการดำาเนินธุรกิจที�มองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	
(Customer	Centric)	ด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ในทุกๆ	ด้าน	

 ■ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำางาน	กระบวนการผลิต	
และกระบวนการส่งมอบคุณค่าให้กับลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ

 ■ มุ่งมั�นในการดำาเนินธุรกิจที�ไม่กระทบต่อสิ�งแวดล้อมและ
ชุมชน	การจัดการด้านสิ�งแวดล้อมของโรงงาน	ดำาเนินการ 
ตามระบบมาตรฐาน	และเน้นยำ�าหลักการทำางานให้สอดคล้อง
กฎระเบียบข้อบังคับ	และกฎหมายต่างๆ	อย่างเคร่งครัด

1. ลักษณะผูลิต่ภัูณฑ์ห้รือบริการ และการพััฒน์าน์วิัต่กรรมธุรกิจ

อนิทรมีอร์ตาร์	ผูผ้ลติและจดัจำาหน่ายปนูซเีมนต์สำาเร็จรปู	(มอร์ตาร์)	
ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	โดยผลิตภัณฑ์์อินทรีมอร์ตาร์	
ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาจนได้เป็นปูนซีเมนต์สำาเร็จรูปที่มี 
คณุภาพสงู	ซ่ึงแบ่งผลติภณัฑ์์ออกเป็นกลุม่สนิค้าต่างๆ	ตามประเภท 
การใช้งาน	อาทิ	กลุ่มสินค้าสำาหรับงานฉาบ	งานก่อ	งานเท 
ปรับระดับ	งานปูกระเบื้อง	งานคอนกรีต	งานซ่อมแซมโครงสร้าง	
และงานก่อสร้างอื่นๆ	โดยมุ่งเน้นการเจาะตลาดที่อยู่อาศัยทั้ง 
แนวสูงและแนวราบ	โครงการเชิงพาณิชย์ต่างๆ	ทั่วประเทศ

อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้า
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าในกลุ่มสินค้า
ที่มีมูลค่าเพิ�ม	อาทิ	แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กและ 
เสาเอ็น	คานทับหลังสำาเร็จรูป	รวมถึงการให้บริการคำาแนะนำา 
ในการออกแบบและติดตั้งสินค้าร่วมกับทีมงานลูกค้า	เพื่อให้มั่นใจ
ว่าสินค้าจากอนิทร	ีซุปเปอร์บล๊อก	สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม	ทั้งในเรื่องของรูปแบบความสวยงาม	
ความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง	ลดการใช้แรงงานในการก่อสร้าง	
รวมถึงการออกแบบแผ่นผนังตามขนาดการใช้งานจริง	เพื่อลด 
การเกิดขยะและฝุ่�นมลพิษในบริเวณโครงการก่อสร้าง	โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งผลิตภัณฑ์์ผนังคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก	(Wall	Panel)	
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สำาหรับอาคารคอนโดมิเนียมแบบห้อง	Duplex	ที่มีสองชั้น	 
เป็นห้องที่มีพื้นที่เปิดโล่งแบบฝ่้าเพดานสูง	(Double	Space)	 
รวมถึงกลุ่มอาคารโรงพยาบาลและโรงแรม	เป็นต้น

ผู้บริโภคมากยิ�งขึ้น	ยิ�งไปกว่านั้น	บริษัทฯ	ยังได้พัฒนาช่องทาง 
การจัดจำาหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลายหลากและครอบคลุม
มากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน	ในขณะที่คอนวูดในประเทศอินโดนีเซีย 
เน้นไปที่การนำาเสนอบริการที่ครบวงจร	เพื่อให้เกิดการเติบโต 
ของธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

2.1 ภูาพัรวิมอุต่สัาห้กรรม

ในปี	2564	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ยังคงเป็นปัญหา
ใหญ่ของประเทศต่อเนื่องจากปี	2563	ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจ
ของโลกและประเทศไทยที่ยังไม่ฟ้้�นตัว	อีกทั้งภาคการก่อสร้างและ
ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชนยังคงมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ตลาด
วัสดุก่อสร้างในประเทศหดตัวเพิ�มมากขึ้นจากปี	2563	โดยมี 
สามปัจจัยหลักจาก	1.	การก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวจากกำาลังซื้อ
ชะลอตัวและหนี้ครัวเรือนที่เพิ�มสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ	 
2.	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชะลอการเปิดโครงการใหม่โดยหันไป
เน้นการระบายสต๊อกเพื่อรักษาสภาพคล่องและกระแสเงินสด	และ	
3.	ปริมาณการส่งออกวัสดุก่อสร้างไปยังประเทศเพื่อนบ้านมีการ
ชะลอตัวจากสภาวะของตลาดในประเทศนั้นๆ	ซึ่งคาดการณ์ว่า
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มการฟ้้�นตัวช้า	
และใช้เวลาอย่างน้อยสามถึงห้าปีในการกลับมาสู่สภาวะปกติ	 
ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะทวีความรุนแรงเพิ�มมากขึ้น
ในอนาคต

2.2 กลยุทัธ์การแข่งขัน์

 ■ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ�มของผลิตภัณฑ์์และการบริการครบ
วงจร	โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์์ในกลุ่มกาวซีเมนต์และเคมีภัณฑ์์
ก่อสร้าง	(Specialty	Mortar)	ผลิตภัณฑ์์ในกลุ่มแผ่นผนัง
คอนกรีตมวลเบาชนิดเสริมเหล็กและเสาเอ็น	คานทับหลัง
สำาเร็จรูป	รวมทั้งผลิตภัณฑ์์ในกลุ่มตกแต่งทดแทนไม้เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก
และรวดเร็วในการใช้งานมากขึ้น	รวมทั้งลดการใช้แรงงาน 
ในการก่อสร้างให้น้อยลง

เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจากอินทรี	 
ซุปเปอร์บล๊อก	สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม	
ทั้งในเรื่องของรูปแบบความสวยงาม	
ความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง	 
ลดการใช้แรงงานในการก่อสร้าง	รวมถึง
การออกแบบแผ่นผนังตามขนาด 
การใช้งานจริง	เพื่อลดการเกิดขยะและ
ฝุ่�นมลพิษในบริเวณโครงการก่อสร้าง	

คอนวูด	เป็นผลิตภัณฑ์์ตกแต่งทดแทนไม้ที่ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สถาปนิก	ผู้รับเหมา	และ
ผู้บริโภคมายาวนานกว่า	16	ปี	ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพ	 
ความสวยงาม	ความคงทน	และความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ�งแวดล้อม	ทำาให้คอนวูดเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่องจากอดีตจนปัจจุบัน	ยิ�งไปกว่านั้นคอนวูดยังเป็น 
ที่ยอมรับในกลุ่มนักออกแบบและสถาปนิกในประเทศอินโดนีเซีย 
ว่ามีความสวยงามดุจไม้ธรรมชาติ	และเป็นที่รู้จักกันดีว่าคอนวูด
เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำาด้านการบริการครบวงจร	และนวัตกรรม	
ผลิตภัณฑ์์ตกแต่งทดแทนไม้คอนวูด	ประกอบไปด้วยห้าหมวด
สินค้าหลัก	อาทิ	หมวดตกแต่งพื้น	หมวดตกแต่งผนัง	หมวดตกแต่ง
ฝ่้าและชายคา	หมวดตกแต่งอเนกประสงค์	และหมวดสีสูตรนำ�า	 
ในปี	2564	บริษัท	คอนวูด	จำากัด	ได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์์
ไฟ้เบอร์ซีเมนต์ให้มีความหลากหลายตอบโจทย์การใช้งานของ 
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 ■ เพิ�มผลิตภัณฑ์์ให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้บริโภค	
อาท	ิการเพิ�มจำานวนเฉดสสีำาหรับผลติภัณฑ์์	คอนวดู	คลัเลอร์	
การนำาเสนอไม้อเนกประสงค์ขนาดใหญ่	(Giant	Board)	 
การเพิ�มสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้า	คอนวูด	บียอนด์	เป็นต้น

 ■ สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์์และรูปแบบการก่อสร้างใหม่ๆ	 
ที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมเพิ�มมากขึ้น	ช่วยลดขั้นตอน 
การทำางาน	และลดการพึ่งพาแรงงาน

 ■ เพิ�มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต	การจัดหาวัตถุดิบ	และ
การลดต้นทุนต่างๆ	เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
เพิ�มมากขึ้น

 ■ พัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่ายทั�งในกลุ่มงานโครงการ	 
ธุรกิจค้าส่ง	และธุรกิจค้าปลีกให้มีศักยภาพในการผลักดัน
สินค้าสู่ตลาดเพิ�มมากขึ้น	อีกทั้งยังสรรหาตัวแทนจำาหน่าย 
ที่มีศักยภาพเพิ�มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย 
และต่างประเทศ

 ■ ยกระดับการสื�อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ�น	
และเพิ�มช่องทางการขายผ่านออนไลน์แพลตฟ้อร์มที่ 
หลากหลายยิ�งขึ้น

 ■ ปรับปรุงกลยุทธ์ในการเจาะตลาด	(Go-To-Market	Strategy)	
ให้เข้ากบัสถานการณ์	และขยายการเติบโตในแนวตัง้ให้มากขึน้

2.3 กลุ่มลูกค์้าเป้าห้มาย

 ■ ลูกค้ารายย่อยทั�วไปที�เป็นช่างหรือเจ้าของบ้าน	ที�ต้องการซื�อ
ผลิตภัณฑ์์ไปใช้ในการก่อสร้าง	ตกแต่ง	และซ่อมแซม 
ที่อยู่อาศัยและสิ�งปลูกสร้าง

 ■ ลูกค้าเจ้าของโครงการ	สถาปนิก	และผู้รับเหมาต่างๆ	 
ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์์ไปใช้ในการก่อสร้าง	ตกแต่ง	และ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ�งปลูกสร้าง

 ■ ลูกค้าที�เป็นตัวแทนจำาหน่าย	ที�ซื�อผลิตภัณฑ์์เพื�อไปจำาหน่าย 
ให้กับลูกค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่ง	

2.4 การจัดีจำาห้น์่าย

 ■ บริษัทฯ	มีตัวแทนจำาหน่ายครอบคลุมอยู่ทั�วประเทศทั�งที�เป็น
ตัวแทนจำาหน่ายในการขายงานโครงการ	ร้านค้าขายส่งและ
ร้านค้าขายปลีก	นอกจากนั้นบริษัทฯ	ยังมีการสนับสนุน
ตัวแทนจำาหน่ายในการผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาดผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและการตลาดต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ทั้งใน 
รูปแบบออนไลน์และออฟ้ไลน์

 ■ การสนับสนุนทีมขายในพื�นที�เพื�อช่วยเหลือตัวแทนจำาหน่าย 
ในการขายงานโครงการและขยายฐานร้านค้าช่วงใหม่ๆ	ให้กับ
ตัวแทนจำาหน่ายในพื้นที่	รวมทั้งการเปิดร้านตัวแทนจำาหน่าย
ในพื้นที่ที่ช่องทางการจัดจำาหน่ายของบริษัทฯ	ยังครอบคลุมไป
ไม่ถึง
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การประกอบธุรกิจ

 ■ สัดส่วนการขายของแต่ละผลิตภัณฑ์์มีดังนี�	

อินทรีมอร์ตาร์	จำาหน่ายภายในประเทศร้อยละ	99.5	 
จำาหน่ายในต่างประเทศร้อยละ	0.5

อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	จำาหน่ายภายในประเทศร้อยละ	99.5	
จำาหน่ายในต่างประเทศร้อยละ	0.5

คอนวูด	จำาหน่ายภายในประเทศร้อยละ	70	 
จำาหน่ายในต่างประเทศร้อยละ	30

 ■ การสื�อสารการตลาดและส่งเสริมตราสินค้าผ่านช่องทาง 
การจัดจำาหน่ายในกลุ่มร้านค้าขายปลีกดั้งเดิมและร้านค้าปลีก
สมัยใหม่	รวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆ	อาทิ	เฟ้ซบุ๊ก	 
ไลน์ออฟ้ฟ้ิเชียลแอ็กเคานต์	และยูทูบ	เป็นต้น	ที่เป็นที่นิยม
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	เพื่อสร้างการรับรู้ของตัวผลิตภัณฑ์์ 
ในตลาดเพิ�มมากขึ้น

3. การจัดีห้าผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

โรงงานอินทรีมอร์ตาร์เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์สำาเร็จรูป	อาทิ	ปูนก่อ	
ปูนฉาบ	ปูนเทปรับระดับ	คอนกรีตแห้ง	กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง	
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย	 
มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ	
(Automatic	Batching)	ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
มั่นใจได้ในคุณภาพที่สมำ�าเสมอ	เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการ 
ที่เฉพาะเจาะจงและตอบสนองความต้องการด้านเทคนิคมากยิ�งขึ้น	
เราจงึมุง่มัน่พฒันาผลติภณัฑ์์กลุม่	Specialty	Mortar	อาท	ิปนูฉาบ
แต่งผวิบางพิเศษ	(Skim	Coat)	ปนูขดัมนัผวิแกร่ง	(Floor	Hardener)	
ปนูนอนชริ�งค์เกร้าต์	(Non-shrink	grout)	ปนูซเีมนต์กันซึม	รวมถงึ
ผลติภณัฑ์์ประเภทของเหลว	อาทิ	นำ�ายาประสานคอนกรีต	และ 
นำ�ายาทาแบบ	ทุกขัน้ตอนดำาเนนิงานการผลติอยู่ภายใต้ระบบมาตรฐาน
คุณภาพ	(ISO9001)	ระบบบริหารความปลอดภัย	(ISO45001)	
และสิ�งแวดล้อม	(ISO14001)	โดยทุกผลิตภัณฑ์์จากอินทรีมอร์ตาร์
ผ่านเกณฑ์์มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ

ระบบการจัดหาวัตถุดิบ	โรงงานอินทรีมอร์ตาร์ใช้แหล่งวัตถุดิบหลัก	
คือ	หินปูน	(Limestone)	และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	รวมถึง 
บรรจุภัณฑ์์จากบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	ทำาให้
มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์์มีคุณภาพสูง	นอกจากนี้เรายัง
จัดหาวัตถุดิบอื่นๆ	เพิ�มเติม	เพื่อนำามาพัฒนาคุณสมบัติและเพิ�ม
ชนิดผลิตภัณฑ์์ให้หลากหลายยิ�งขึ้น	อาทิ	สารผสมเพิ�มคุณสมบัติ	
(Additive)	จากผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 
ด้วยกระบวนการคัดเลอืกและจดัซ้ืออย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าผลิตภณัฑ์์อินทรมีอร์ตาร์จะมคีณุภาพสงู	สมำ�าเสมอ	และเช่ือถอืได้	
โดยสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบเป็นการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศ
ร้อยละ	99.85	และเป็นการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
ร้อยละ	0.15

โรงงานอินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	ผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาอบไอนำ�า	 
ในรูปแบบของบล็อก	แผ่นผนังสำาเร็จรูป	และคานทับหลัง	เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย	มีกระบวนการ
ผลิตที่ทันสมัยด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติที่ควบคุมการผลิต
ด้วยระบบ	PLC	(Programmable	Logic	Control)	ช่วยให้การผลิต
มีประสิทธิภาพสูงสุดและมั่นใจได้ในคุณภาพที่สมำ�าเสมอ	ภายใต้
ระบบมาตรฐานคุณภาพ	(ISO9001:2015)	และเพื่อให้ครอบคลุม
ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและตอบสนองความต้องการ 
ด้านเทคนิคมากยิ�งขึ้น	เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์์กลุ่มแผ่นผนัง
สำาเร็จรูปที่สามารถตัดขนาดได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการ	และมีขนาด
ที่หลากหลายโดยมีความยาวสูงสุดถึงห้าเมตร	อีกทั้งอินทรี	 
ซุปเปอร์บล๊อก	ยังได้รับการรับรอง	“ฉลากลดคาร์บอน”	 
เลขที่	CM.ISUB.I-2020.I.28.71	ที่สามารถลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกจากมูลนธิสิถาบันสิ�งแวดล้อมไทยอกีด้วย



41

รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ระบบการจัดหาวัตถุดิบ	โรงงานอินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	ใช้แหล่ง
วัตถุดิบหลัก	คือ	ทรายจากบ่อทรายของโรงงาน	และปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์จากบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	ทำาให้
มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบมีคุณภาพสูง	นอกจากนี้เรายังจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ
เพิ�มเติม	เพื่อนำามาพัฒนาคุณสมบัติและเพิ�มชนิดผลิตภัณฑ์์ให้
หลากหลายยิ�งขึ้น	เช่น	ปูนขาวและ	Al	paste	(Foaming	Agent)	
จากผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยกระบวนการ 
คัดเลือกและจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์์
อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อกจะมีคุณภาพสูง	สมำ�าเสมอและเชื่อถือได้	 
โดยสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบเป็นการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศ
ร้อยละ	99.90	และเป็นการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
ร้อยละ	0.10

โรงงานคอนวูดในประเทศไทยและ
ประเทศอินโดนีเซีย	ผลิต	“ผลิตภัณฑ์์ 
สีเขียว”	ที่ใช้พลังงานตำ�า	เป็นมิตรกับ 
สิ�งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพซึ่งได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ	
มากมายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ	

โรงงานคอนวดูในประเทศไทยและประเทศอนิโดนเีซีย	ผลติ	 
“ผลติภณัฑ์์สเีขยีว”	ที่ใช้พลังงานตำ�าเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม 
และดีต่อสุขภาพซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ	
มากมายทั้งภายในและภายนอกประเทศ	อาทิ	มาตรฐานสากล 
ด้านความเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม	(ISO14001:2015)	การรบัรอง
ระบบมาตรฐานคณุภาพ	(ISO9001:2015)	การรับรองระบบมาตรฐาน
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย	(ISO45001:2018)	 
การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย	การรับรองจากสำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสาหกรรม	และการรับรองวัสดุก่อสร้าง 
ที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมจากสาธารณรัฐสิงคโปร์	(Green	Label	
Singapore)	นอกจากนั้น	ยังได้รับรางวัล	Zero	Accident	“Silver	
level”	ระดับประเทศเป็นปีที่สี่ติดต่อกันจากสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 
(องค์การมหาชน)	เป็นต้น	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะผลิต
และนำาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้บริโภคต่อไป	

ระบบการจัดหาวัตถุดิบของโรงงานคอนวูดมีวัตถุดิบหลัก	ได้แก่	
เยื่อกระดาษ	และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	จากบริษัท	ปูนซีเมนต์
นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	รวมทั้งได้มีสารผสมเพื่อเพิ�ม 
คุณสมบัติ	(Additive)	ซึ่งทำาให้ผลิตภัณฑ์์คอนวูดมีคุณภาพสูง	 
มีความสวยงาม	และมีความทนทานตอบโจทย์การใช้งานของ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย	โดยสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบเป็นการจัดหา
วัตถุดิบภายในประเทศร้อยละ	59	และเป็นการจัดหาวัตถุดิบ 
จากต่างประเทศร้อยละ	41

4. งาน์ทั่�ยังไม่ไดี้สั่งมอบ 

บริษัทฯ	ไม่มีงานค้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

*ทุกผลิตภัณฑ์์	บริษัทฯ	ไม่มีงานค้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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ธุรกิจการค์้าและธุรกิจอื�น์

ธุรกิจการค์้า

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ เทัรดีดีิ�ง จำากัดี 
ในปี		2564	เป็นปีทีท้่าทายสำาหรับ	บริษัท	สยาม	ซติี	้ซีเมนต์	เทรดดิ�ง	
จำากัดที่ต้องการจะเป็นผู้นำาในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19	ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก	 
ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังคงรักษาการค้าและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ์
ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์และเชื้อเพลิงแบบครบวงจรในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟ้ิก	และภูมิภาคอื่นๆ	ตามความต้องการของตลาด	 
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ	คือ	ความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งในและต่างประเทศ	โดยการ
ขนส่งวัตถุดิบตามความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ	อีกทั้งยังสร้าง
พันธมิตรทางการค้าทั้งฝ่ั�งผู้ขายและผู้ซื้อ	ปี	2564	บริษัทฯ	 
มียอดขายเกือบ	6.45	ล้านตันจากผลิตภัณฑ์์ต่างๆ	เพื่อจัดส่งสินค้า
ให้กับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	และลูกค้าภายนอก

1. ลักษณะผูลิต่ภัูณฑ์ห้รือบริการ และการพััฒน์าน์วิัต่กรรมธุรกิจ

บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเพิ�มประสิทธิภาพการส่งออกของบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	
จำากัด	(มหาชน)	เป็นอันดับแรก	อีกทั้งบริษัทฯ	ยังมีกลยุทธ์ที่จะ
สร้างความสัมพันธ์แบบพันธมิตรในการซื้อขายระยะยาวกับลูกค้า 
ที่มีความน่าเชื่อถือ	บริษัทฯ	ยังคงดำาเนินธุรกิจซึ่งครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์์ที่เกี่ยวกับปูนซีเมนต์	เชื้อเพลิง	และกิจกรรมการขนส่ง
ทางทะเล	รวมถึงขยายฐานความสัมพันธ์กับผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์์
พลอยได้	อาทิ	ขี้โลหะ	เถ้าลอย	และขี้โลหะทองแดง	เพื่อส่งมอบ 
ให้กับลูกค้าที่มีเป้าหมายในการใช้ผลิตภัณฑ์์พลอยได้เพื่อทดแทน
วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์	และลดผลกระทบต่อ 
สิ�งแวดล้อมรวมถึงสังคม	และธรรมาภิบาล

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์ 

วิกฤตการณ์โควิด-19	ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปี	2564	เป็น
วิกฤตการณ์ที่สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลก	

การค้าระหว่างประเทศมีความท้าทายมากขึ้น	เนื่องจากค่าขนส่ง
สนิค้าทางทะเลได้ปรบัขึน้สงูสดุในรอบหลายปี	ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนของลูกค้าในการนำาเข้าวัตถุดิบอย่างมาก	บริษัทฯ	ต้อง
ดำาเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อลดการเกิดข้อพิพาทกับทุกฝ่�าย 
ที่ได้ทำาสัญญาไว้	โดยการเปลี่ยนปลายทางของสินค้าที่จัดส่งตาม
ความจำาเป็น

ด้านการแข่งขันทางธุรกิจภายในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาลักษณะ
ทางธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเข้ามาของคู่แข่งที่
ไม่มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของตัวเอง	และพร้อมที่จะรับความเสี่ยง
ทางการค้าที่สูงกว่าบริษัทที่เป็นผู้ผลิต		

3. การจัดีห้าผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

รูปแบบการค้าของบริษัทฯ	ด้านการซื้อและการขายนั้น	บริษัทฯ	 
ได้มีการคัดสรรคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ	ทั้งฝ่ั�งผู้ผลิตและฝ่ั�งลูกค้า	
บริษัทฯ	ได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบนโยบายของกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงอย่างเคร่งครัด		ในปัจจุบันบริษัทฯ	ทำาธุรกิจ
กับผู้ผลิต	36	ราย	จาก	13	ประเทศ	และค้าขายกับลูกค้า	32	ราย	
จาก	13	ประเทศ	และขยายเครือข่ายทางธุรกิจในลักษณะที่ยั่งยืน
ต่อไป	

4. งาน์ทั่�ยังไม่ไดี้สั่งมอบ 

บริษัทฯ	ไม่มีงานค้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ธุรกิจการจัดีการของเสั่ย 
และบริการภูาค์อุต่สัาห้กรรม

บริษัทั อิน์ทัร่ อ่โค์ไซึ่เค์ิล จำากัดี
อินทรี	อีโคไซเคิล	มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาในธุรกิจด้านสิ�งแวดล้อม
และความยั่งยืน	เป็นพันธมิตรที่ส่งมอบความสบายใจโดยให ้
บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม	เป้าหมายของบริษัทฯ	
คือ	การได้รับความไว้วางใจในการปกป้องชื่อเสียงและมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	

อินทรี	อีโคไซเคิล	มีบริษัทย่อยในประเทศไทย	คือ	บริษัท	อินทรี	 
อีโคไซเคิล	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	
ในส่วนตลาดต่างประเทศ	อินทรี	อีโคไซเคิล	มีบริษัทย่อยในภูมิภาค
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	อาทิ	ประเทศศรีลังกา	 
บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	ลังกา	(ไพรเวท)	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทใน
กลุม่ของบริษทั	สยาม	ซติี	้	ซีเมนต์	(ลงักา)	จำากดั	นอกจากนียั้งมี 
หน่วยธรุกจิในประเทศเวียดนาม	ภายใต้บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	 
(เวียดนาม)	จำากัด	และประเทศกัมพูชา	ภายใต้การร่วมค้า	 
บริษัท	ชิป	มง	อินทรี	ซีเมนต์	คอร์ปอเรชั่น

1. ลักษณะผูลิต่ภัูณฑ์ห้รือบริการ และการพััฒน์าน์วิัต่กรรมธุรกิจ

อนิทร	ีอโีคไซเคิล	เป็นผูน้ำาในการให้บริการจดัการของเสยีอย่างย่ังยืน	
โดยสามารถนำาของเสียกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนและพลังงาน
ความร้อนด้วยกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์	ในส่วน 
การบริการภาคอุตสาหกรรม	มีการดำาเนินการทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ	โดยเฉพาะงานบริการทำาความสะอาดสำาหรับ 
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำาหรับกลุ่มธุรกิจนำ�ามัน
และก๊าซธรรมชาติ	ปิโตรเคมี	และโรงไฟ้ฟ้้า	

ในประเทศศรลีงักา	เวียดนามและกมัพชูา	บริษทัฯ	ได้นำาเสนอบรกิาร	
ภายใต้ชื่อ	อินทรี	อีโคไซเคิล	เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย	โดยให้
บริการหลักในด้านการจัดการของเสียแก่ภาคอุตสาหกรรมทั้ง 
ของเสียอันตรายและของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย	และบริการ
อื่นๆ	สำาหรับภาคอุตสาหกรรม	ในประเทศศรีลังกา	บริษัท	อินทรี 
อีโคไซเคิล	ลังกา	(ไพรเวท)	จำากัด	ได้ร่วมกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำา
ในการจัดตั้งศูนย์จัดการและคัดแยกวัสดุจากของเสียเพื่อนำากลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่	(Resource	Recovery	Facility)	แห่งแรกของ
ประเทศ	เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการ
ทางธุรกิจของการจัดการเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน	ในส่วน 
อินทรี	อีโคไซเคิล	ประเทศเวียดนาม	บริษัทฯ	ให้บริการด้าน 

เป้าหมายของบริษัทฯ	คือ	การได้รับ
ความไว้วางใจในการปกป้องชื่อเสียง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทาง 
การดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมให้แก่
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	
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การจัดการของเสียให้กับลูกค้าบริษัทชั้นนำาหลากหลาย	 
รวมทั้งขยายขีดความสามารถในการให้บริการครอบคลุม 
ทัง้งานทำาความสะอาดสำาหรบัภาคอุตสาหกรรม	รไีซเคลิ	การให้บริการ
ที่ปรึกษาและบริการช่วยเหลือ	ณ	สถานที่ของลูกค้า	ในประเทศ
กัมพูชา	อินทรี	อีโคไซเคิล	เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจด้านบริการจัดการ
ของเสยีด้วยวธิกีารเผาร่วมในเตาปูนซเีมนต์	ในช่ือ	ชปิ	มง	อโีคไซเคลิ	
ด้วยความเชี่ยวชาญ	และมีชื่อเสียงในการให้บริการด้านการจัดการ
ของเสียอย่างยั่งยืน

บริการของอิน์ทัร่ อ่โค์ไซึ่เค์ิล ประกอบดี้วิย

 ■ บริการดี้าน์การจัดีการของเสั่ย: อินทรี	อีโคไซเคิล	ได้ให ้
การสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตร	เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ด้านความยั่งยืน	ด้วยการนำาทรัพยากรและความร้อนจาก 
ของเสียกลับมาใช้	เป็นการดำาเนินงานแบบวงจรปิดในการ
จดัการของเสยีทีไ่ม่สามารถนำาไปรไีซเคลิได้ตามหลกัเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	(Close	the	Loop	for	Circular	Economy)	
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมประเภทของเสียต่างๆ	 
จากหลากหลายอุตสาหกรรม	รวมทั้งอุตสาหกรรมนำ�ามัน 
และก๊าซธรรมชาติ	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์์	ยานยนต์	ไฟ้ฟ้้า
และอิเล็กทรอนิกส์	และสินค้าอุปโภคบริโภค	โดยมีระบบ 
การจัดการกากของเสียที่ครบวงจร	เริ�มตั้งแต่การให้บริการ
เป็นที่ปรึกษาวิเคราะห์กากของเสียเพื่อเลือกวิธีการจัดการ 
ได้อย่างเหมาะสม	ไปจนถึงกระบวนการขนส่ง	การปรับสภาพ
กากของเสีย	และการกำาจัดกากของเสียด้วยกระบวนการ 
เผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์	

 ■ บริการภูาค์อุต่สัาห้กรรม:	อินทรี	อีโคไซเคิล	ให้บริการ 
ภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม	มุ่งเน้นการให้
บริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดระยะเวลาที่เครื่องจักร
อตุสาหกรรมหยดุทำางาน	โดยดำาเนินงานภายใต้หลักด้าน 
สิ�งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	โดยมีความ
เชี่ยวชาญในงานทำาความสะอาดโดยใช้เคมี	(Chemical	
Cleaning)	และใช้เครื่องจักรในการทำาความสะอาด	

(Mechanical	Cleaning)	อาทิ	การทำาความสะอาดโดยใช้
เคร่ืองฉดีนำ�าแรงดนัสงู	(Ultra-high	Pressure	Water	Jetting)	
การขจัดการปนเป้�อน	(Decontamination)	การทำาความ 
สะอาดแทงค์	(Tank	Cleaning)	การทำาความสะอาดระบบท่อ 
ช่วงการทดสอบระบบ	(Pipeline	Commissioning)	 
การเปลี่ยนถ่ายแคทาลิสท์	(Catalyst	Handling)	เป็นต้น	
ทั้งนี้	อินทรี	อีโคไซเคิล	สามารถให้บริการครอบคลุมตั้งแต่
การดำาเนินงานทำาความสะอาด	ตลอดจนจัดการของเสีย 
ที่เกิดขึ้นจากการทำาความสะอาดได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

 ■ ผูลิต่ภูัณฑ์ห้รือบริการอื�น์ๆ:	อินทรี	อีโคไซเคิล	ได้ร่วมมือกับ
บริษทัพนัธมติรและผูเ้ช่ียวชาญช้ันนำา	ในการนำาเสนอผลติภณัฑ์์
และบริการเพิ�มเติมเพื่อต่อยอดและตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าในด้านสิ�งแวดล้อมและความย่ังยนื	อาท	ิงานบริการ
ด้านการฟ้้�นฟู้ดินและนำ�าใต้ดินปนเป้�อน	งานบริการทำา 
ความสะอาดเครื่องจักรด้วยนำ�าแข็งแห้ง	(Dry	Ice	Blasting	
Service)	ถ่านกัมมันต์	(Activated	Carbon)	และให้บริการ
ประเมินวัฏิจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์์	(Life	Cycle	Assessment	
หรือ	LCA)	เป็นต้น	อินทรี	อีโคไซเคิล	มุ่งมั่นในการพัฒนา
สินค้าและบริการเพื่อให้สนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันนวัตกรรม	ปตท.	ในการร่วมกันผลักดันผลงานการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์์เพื่อสิ�งแวดล้อมไปสู่เชิงพาณิชย์

2. การต่ลาดีและการแข่งขัน์

สำาหรับบริการด้านการจัดการของเสีย	แม้ว่าอินทรี	อีโคไซเคิล	 
จะต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำาเนินงานนับตั้งแต่เกิด 
การแพร่ระบาดของเชื้้อไวรัสโควิด-19	บริษัทฯ	ได้แสดงถึง 
ความเป็นผู้นำาในการให้บริการจัดการของเสียที่มีมาตรการด้าน
ความปลอดภัย	รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและการบริหารทีมงาน 
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	โดยสามารถให้บริการจัดการของเสีย
แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง	โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ	อินทรี	 
อโีคไซเคิล	ได้แก่	ผูป้ระกอบกิจการอตุสาหกรรมช้ันนำาทีมี่ความมุง่มัน่	
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ใส่ใจ	และให้ความสำาคัญกับการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนด้วย
กระบวนการที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม	ดำาเนินงานอย่าง
ถกูต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดและกฎหมาย	ในส่วนภาวการณ์แข่งขนั
ในธุรกิจการบำาบัดและกำาจัดของเสียจากอุตสาหกรรม	โดยรวม
ตลาดด้านการจัดการของเสียมีขนาดลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก 
การผลติในบางกลุม่อุตสาหกรรมทีล่ดลงจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19	และการมุ่งเน้นเป้าหมายลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต	ภาวการณ์แข่งขนัโดยรวมมีการแข่งขันสงูเนือ่งจาก 
มีผู้ให้บริการรายใหญ่หลายรายที่สามารถให้บริการกำาจัดของเสีย
จากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งการ
จัดการของเสียประเภทที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอนัตราย	และมี
การแข่งขนัทางด้านราคาทีม่คีวามแตกต่างกนัจากวิธีกำาจัดของเสีย 
ที่หลากหลายและต่างกันในแต่ละผู้ให้บริการ	นอกจากนี้การเกิดขึ้น
ของโรงไฟ้ฟ้้าพลงังานขยะ	ถอืเป็นทางเลอืกใหม่ของลกูค้านอกเหนอื
จากวิธีการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ในการกำาจัดของเสียโดยนำามา
ใช้เป็นพลงังาน	(Waste-to-Energy	หรอื	WtE)	เพือ่บรรลเุป้าหมาย
ของเสยีสูห่ลมุฝั่งกลบเป็นศนูย์	ทัง้นีเ้พือ่ให้สามารถแข่งขนัในตลาด
การกำาจัดกากอุตสาหกรรมได้	อินทรี	อีโคไซเคิล	จึงให้ความสำาคัญ
ต่อการรกัษามาตรฐานการบำาบัดและกำาจดัอย่างถกูต้องและเคร่งครดั	
ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลทีจ่ะใช้สร้างความไว้วางใจและ
พงึพอใจแก่ลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง			

สำาหรับการบริการภาคอุตสาหกรรม	ลูกค้าหลักในกลุ่มบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม	อาทิ	กลุ่มอุตสาหกรรมสำารวจและขุดเจาะ 
นำ�ามันและก๊าซธรรมชาติ	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	และโรงไฟ้ฟ้้า	 
ซึ่งใช้บริการทำาความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ	ตลอด
อายุการดำาเนินงาน	ตั้งแต่ช่วงติดตั้งก่อนดำาเนินการ	ซ่อมแซม
ระหว่างดำาเนินการ	จนถึงช่วงรื้อถอนเมื่อเลิกดำาเนินการ	ในปี	2563	
บริษัทฯ	ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าหลักในการให้บริการ
และลงนามในสัญญาระยะยาว	รวมทั้งลงนามในสัญญาใหม่	 
ในส่วนงานทำาความสะอาดช่วงทดสอบระบบและช่วงรื้อถอน	
(Pre-commissioning	and	Decommissioning)	นอกจากนี้ 
ยังได้ขยายขีดความสามารถในการให้บริการงานเฉพาะกิจ 
และงานบริการเกี่ยวกับท่อส่ง	อย่างไรก็ดี	เนื่องจากแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่องของเชื้้อไวรัสโควิด-19	ที่มีข้อจำากัดด้านการเดินทาง	
ต้นทุนการขนย้ายทีมงานและอุปกรณ์ที่เพิ�มขึ้น	ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อโอกาสการขยายงานในต่างประเทศ	

สำาหรับผลิตภัณฑ์์หรือบริการอื่นๆ	ได้มุ่งเน้นนำาเสนอผลิตภัณฑ์์
หรือบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ	ที่มองหาโซลูชัน 
ที่สามารถตอบสนองการดำาเนินงานและความต้องการเกี่ยวกับ 
งานด้านสิ�งแวดล้อมและความยั่งยืน	โดยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์์
หรือบริการอื่นๆ	เหล่านี้	จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ	อินทรี	อีโคไซเคิล

อินทรี	อีโคไซเคิล	จึงให้ความสำาคัญ 
ต่อการรักษามาตรฐานการบำาบัด 
และกำาจัดอย่างถูกต้องและเคร่งครัด	
ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล	 
ที่จะใช้สร้างความไว้วางใจและพึงพอใจ 
แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง			
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การประกอบธุรกิจ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตมุ่งสู่โมเดล
เศรษฐกิจ	BCG	หรอืการพัฒนาเศรษฐกิจชวีภาพ	เศรษฐกิจหมนุเวยีน	
และเศรษฐกิจสีเขียว	(Bio-Circular-Green	Economy	Model)	
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตถูกผลักดันให้เปลี่ยนแปลงจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง	(Linear	Economy)	หรือการผลิต
แบบใช้แล้วทิ�งซึ่งก่อให้เกิดขยะมหาศาล	มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน	
(Circular	Economy)	นำาวัสดุกลับมาใช้ซำ�าและรีไซเคิลให้มีการ 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมากที่สุดและคุ้มค่าที่สุด	นอกจากนี้ 
ในส่วนงานบริการภาคอุตสาหกรรมจะมีการใช้ระบบอัตโนมัติ	 
(Automation)	เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ้น	

3. การจัดีห้าผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ	มีโรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนสำาหรับ 
งานบริการด้านการจัดการของเสียจำานวนสองโรงงาน	ตั้งอยู่ที่
จงัหวดัสระบรุแีละจงัหวดัชลบรุ	ีในส่วนงานบรกิารภาคอุตสาหกรรม	
ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง	และเพิ�งเริ�มเปิดดำาเนินการที่จังหวัดสงขลา	 
โดยอินทรี	อีโคไซเคิล	ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน	(ISO9001:2015)	ระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม
มาตรฐาน	(ISO14001:2015)	ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยัมาตรฐาน	(ISO45001:2018)	และการรับรอง 
ห้องปฏิิบัติการตามมาตรฐาน	(ISO/IEC17025:2017)

อินทรี	อีโคไซเคิล	ร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตรชั้นนำาในการ 
นำาเสนอผลิตภัณฑ์์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการตลอด
กระบวนการดำาเนินงานของลูกค้าตามแนวทางที่เป็นมิตรกับ 
สิ�งแวดล้อม	บริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาการจัดการขยะ	โดยในปี	2560	ได้ริเริ�ม
โครงการเชื้อเพลิงขยะ	(Refuse	Derived	Fuel	หรือ	RDF)	จาก 
บ่อฝ่ังกลบขยะชุมชนแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการลดขยะ
พลาสติกจากการรื้อร่อนวัสดุที่สามารถเผาไหม้ได้	มาผ่าน
กระบวนการให้เหมาะสมเพื่อนำาพลังงานความร้อนกลับมาใช ้
จากการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์	จากการดำาเนินงานต่างๆ	บริษัทฯ
ได้รับรางวัลมากมาย	ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานการดำาเนิน	
กิจการอย่างมืออาชีพและผ่านการตรวจประเมิน	รับรองรางวัล

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	4	วัฒนธรรมสีเขียว	(Green	Culture)	
ในส่วนโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน	จังหวัดชลบุรี	และรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	5	(เครือข่ายสีเขียว)	ในส่วนโรงเตรียม
เชื้อเพลิงทดแทน	จังหวัดสระบุรี	ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดที่
กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้โดยเป็นธุรกิจด้านการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมรายแรกในประเทศทีไ่ด้รบัรางวัลนี	้แสดงให้เหน็ถึง
ความมุง่มัน่ในการดำาเนนิธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมรวมทั้ง
ขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน	

นอกจากนี้	อินทรี	อีโคไซเคิล	ยังได้รับการคัดเลือกจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ
กำาจัดกากของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	 
จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการจัดการดำาเนินงาน 
ตามแนวทางระบบมาตรฐานการจัดการด้านคณุภาพด้านสิ�งแวดล้อม	
และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โดยในปี	2564	บริษัทฯ	
ประสบความสำาเร็จและได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกาก
อุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง	กิจกรรมทำาเชื้อเพลิงแข็งผสมจาก
ของเสยีทีไ่ม่เป็นอนัตรายในส่วนโรงเตรียมเช้ือเพลงิทดแทน	จงัหวัด
สระบรุี	

บริษัทฯ	มีความตระหนักว่าความรับผิดชอบ	นอกเหนือจาก 
การจดัการของเสยีให้ถูกต้องแล้ว	ยังรวมถึงการปกป้องช่ือเสยีง 
ของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยี	การดำาเนินงานของบรษิทัฯ	ได้คำานงึถึง
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยร่วมเป็นพันธมิตรที่ให้ 
ความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

4. งาน์ทั่�ยังไม่ไดี้สั่งมอบ 

บริษัทฯ	ไม่มีงานค้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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ธุรกิจให้้บริการดี้าน์เทัค์โน์โลย่สัารสัน์เทัศ 
และเทัค์โน์โลย่ดีิจิทััล

บริษัทั อิน์ทัร่ ดีิจิต่อล จำากัดี
1. ลักษณะผูลิต่ภัูณฑ์ห้รือบริการ และการพััฒน์าน์วิัต่กรรมธุรกิจ

บริษัท	อินทรี	ดิจิตอล	จำากัด	เป็นบริษัทในกลุ่มปูนซีเมนต์
นครหลวงที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะผู้ให้บริการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับ
ภูมิภาคให้แก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศตั้งแต่ปี	2556	อาทิ	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	 
(เวียดนาม)	จำากัด	บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จำากัด	บริษัท	
สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(บังกลาเทศ)	จำากัด	บริษัท	ชิป	มง	อินทรีซีเมนต์	
คอร์ปอเรชั่น	(กัมพูชา)	และ	พีที	คอนวูด	อินโดนีเซีย

อินทรี	ดิจิตอล	มีบทบาทสำาคัญสองประการ	บทบาทแรกคือ	
ฟ้ังก์ชันกลุ่มไอที	โดยรับผิดชอบในการให้ทิศทางและคำาแนะนำา
เกี่ยวกับกลยุทธ์ของกลุ่มไอทีสถาปัตยกรรมองค์กรและเทคโนโลยี	
รวมทั้งออกแบบโครงสร้างการจัดการและกำากับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมกลุ่มไอที	และบทบาทที่สองคือ	 
เป็นศูนย์บริการของกลุ่มไอทีที่ให้บริการเทคโนโลยีในด้านต่างๆ	
รองรับความปลอดภัยด้านไอที	รวมทั้งจัดการบริการและจัดการ
สินทรัพย์ด้านไอที		อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับภูมิภาค
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	โดยนำานวัตกรรมมาใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัล	และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที	
ความปลอดภัยทางด้านไอที	การนำาระบบการทำางานอัตโนมัติด้วย
หุ่นยนต์มาใช้ในการทำางาน	และการวิเคราะห์ข้อมูล	ซึ่งช่วยให้ธุรกิจ
สามารถควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม	ปฏิิบัติตามข้อกำาหนดของ
องค์กรในการดำาเนนิงาน	และสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบ
ในการแข่งขันภายในกลุ่มบริษัทฯ

อินทรี	ดิจิตอล	ยังคงมุ่งมั่นสู่เส้นทางดิจิทัลที่วางรากฐานไอที 
สู่ความสำาเร็จ	ที่เพิ�มเติมคือความพยายามสร้างความเชื่อมั่น 
ในประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางธุรกิจ	
ตลอดระยะเวลาสามปีทีผ่่านมาผลงานทีส่ำาคญั	คอื	การสร้างรูปแบบ
การดำาเนินธุรกิจที่เน้นการเพิ�มประสิทธิภาพและออกแบบ
สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีที่คำานึงถึงคุณค่าของผู้ใช้บริการ 
ที่จะได้รับและลดขั้นตอนการทำางานที่ไม่สำาคัญออกไป	การเพิ�ม
ประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลด้วยการเปิดตัวอินทรีพลัสที่ช่วยบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	และนำาระบบการทำางานอัตโนมัติด้วย 
หุ่นยนต์มาใช้ในการทำางานเพื่อยกระดับกระบวนการทางธุรกิจ
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2. การแข่งขัน์และการต่ลาดี

อินทรี	ดิจิตอล	ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจระดับภูมิภาคให้แก่ 
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	บริษัทฯ	ยังมุ่งมั่นในการเป็น
พันธมิตรที่น่าเชื่อถือ	และไว้วางใจได้ที่สามารถช่วยขับเคลื่อน
องค์กรอัจฉริยะและระบบที่เชื่อมโยงธุรกิจขององค์กรกับลูกค้า	
และพันธมิตรทางธุรกิจแบบเรียลไทม์	โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ�ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรพร้อมสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องโดย

 ■ นำาเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที�เป็นเลิศ	

 ■ สร้างองค์กรด้วยความเข้าใจความต้องการเชิงลึกของลูกค้า	
ด้วยการแนะนำาระบบที่จะช่วยเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้งหมด	
ตั้งแต่เริ�มต้นจนถึงสิ�นสุดของกระบวนการทางธุรกิจ	รวมทั้ง
นำาเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยในการสรุปภาพรวมของข้อมูล 
ทางธุรกิจในหลายมิติ	เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 
และเพิ�มขีดความสามารถของผู้ใช้บริการ

 ■ สร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ	โดยการนำาทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ภายในกลุ่มบริษัทฯ	ในการปรับปรุงการดำาเนินการทางธุรกิจ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

 ■ เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
ภูมิภาค	รวมทั้งเพิ�มศักยภาพและความสามารถให้กับบุคลากร
และองค์กร	

 ■ เป็นที�ปรึกษาด้านเทคโนโลยีที�มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้สามารถนำาไปประยุกต์
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกลุ่มบริษัทฯ	และเพิ�ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ

เทคโนโลยีและโซลูชันทั้งหมดที่ 
กลุม่บริษทัปนูซเีมนต์นครหลวง	ใช้งาน	
เป็นแพลตฟ้อร์มพืน้ฐานและเป็น	“ระบบ
และสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยทีี่ย่ังยืน
ในอนาคต”	ทีส่ามารถรองรับความต้องการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ	

3. การจัดีห้าผูลิต่ภูัณฑ์และบริการ

อินทรี	ดิจิตอล	คัดเลือกเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งซอฟ้ต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์	รวมทั้งเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการซอฟ้ต์แวร์ชั้นนำา	
นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงระบบเดิม	และนำานวัตกรรม
มาใช้ในงานดิจิทัลแอปพลิเคชันใหม่ๆ	ในประเทศไทย	เวียดนาม	
ศรีลังกา	อินโดนีเซีย	และบังกลาเทศ	เทคโนโลยีและโซลูชัน
ทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทฯ	ใช้งาน	ดำาเนินการผ่านอินทรี	ดิจิตอล	 
เป็นแพลตฟ้อร์มพื้นฐานและเป็น	“ระบบและสถาปัตยกรรมทาง
เทคโนโลยีที่ยั่งยืนในอนาคต”	ที่สามารถรองรับความต้องการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของ 
กลุ่มบริษัทฯ	โซลูชันทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยพนักงานของ 
บริษัทฯ	โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ

4. งาน์ทั่�ยังไม่ไดี้สั่งมอบ 

บริษัทฯ	ไม่มีงานค้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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การเปลี่ยนแปลงสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ

ผลจากการเผชิญวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปี	2563	คณะผู้บริหารของ 
กลุ่มบริษัทฯ	จึงได้ปรับแผนแนวทางการบริหารและการจัดการ	โดยเพิ�มความถี่ในการจัดประชุมหารือ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันกับคณะผู้บริหารระดับอาวุโส 
มากขึ้น	ทั้งนี้	ในปี	2564	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ดำาเนินงานตามแผนงานดังกล่าวเพื่อให้มีประสิทธิภาพ	 
ดังต่อไปนี้	

 ■ การจัดการประชุมผู้บริหารรายเดือน	(Round	Table)	อันประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
ของบริษัทต่างๆ	ในกลุ่มบริษัทฯ	รวมถึงคณะผู้บริหารจากแต่ละสายงาน		

 ■ การประเมินข้อมูลและสถานการณ์ทางธุรกิจเป็นรายไตรมาสทั�งในเรื�องโอกาสและความเสี�ยงทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ		

 ■ เน้นความสำาคัญเรื�องการลงทุนเพื�อการเติบโตทางธุรกิจที�ไม่ได้ระบุอยู่ในแผนการลงทุนมากขึ�น	
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนระดับกลุ่มบริษัทฯ	คณะผู้บริหารกลุ่ม	รวมถึงบริษัทใน 
กลุ่มบริษัทฯ	พิจารณาร่วมกัน

จากการที่รัฐบาลของแต่ละประเทศออกมาตรการสั่งปิดพื้นที่	ล็อกดาวน์	และเคอร์ฟ้ิว	ได้ส่งผลให้ 
กลุ่มบริษัทฯ	ต้องหยุดการดำาเนินงานชั่วคราวหรือเพียงบางส่วนไป	ทั้งนี้	ในปี	2654	กลุ่มบริษัทฯ	 
ไม่มีการเข้าซื้อกิจการ	การขยายธุรกิจ	หรือการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินงานด้านการผลิตที่มีนัยสำาคัญ
แต่อย่างใด	



เราวางกลยุทธ ์
การขยายธุรกิจ 
ตามหลักภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทฯ	เสริมสร้าง 
ความม่ันคงและความแข็งแกร่ง
ในตลาด	รวมถึงมองหาโอกาส
ทางการตลาดใหม่ๆ

50

การประกอบธุรกิจ



51

รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



52

การประกอบธุรกิจ

พัฒนาการที่สำาคัญในแต่ละสายงานปี	2564

กลุ่มธุรกิจปูน์ซึ่่เมน์ต่์ 

ในปี	2564	กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้าน
นวัตกรรมเพื่อเพิ�มประสิทธิภาพการทำางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มาโดยตลอด	แม้จะมีความท้าทายอย่างมากจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ซึ่งนโยบายด้านการพัฒนา 
ดังกล่าวได้ถูกนำาไปปรับใช้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียใต้	เพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ	สามารถดำาเนินธุรกิจ	 
การตลาดและการขาย	การพฒันาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ	สิ�งแวดล้อม	
และความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง	

มุ่งพััฒน์ากระบวิน์การผูลิต่

กระบวนการผลิตถือเป็นส่วนที่มีความสำาคัญอย่างมากต่อ 
กลุม่ธุรกจิปนูซเีมนต์ของกลุม่บรษัิทฯ	โดยมกีารพัฒนากระบวนการ
ผลิตที่สำาคัญทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม	เริ�มจากการมุ่งเน้น 
การดำาเนินงานทั้งสามด้าน	คือ	การจัดการด้านปริมาณสินค้า	 
การควบคุมต้นทุนด้านการผลิต	และการบริหารจัดการด้าน 
สิ�งแวดล้อม	ที่ยังคงยึดเป็นกลยุทธ์หลักที่โรงงานจังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริษัทฯ	คิดค้นพัฒนาการเพิ�มประสิทธิภาพด้านงานซ่อมบำารุง
เครื่องจักรในโรงงาน	เพื่อให้แน่ใจว่าการทำางานของเครื่องจักรจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดที่ช่วยให้การผลิตปูนเม็ดและปูนซีเมนต์เป็นไป
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด	ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตลดลงด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ริเริ�มระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำารุง	
(INSEE	Maintenance	Management	System	หรือ	IM+)	 
ในส่วนของกิจกรรมงานซ่อมเครื่องจักรหลัก	ร่วมมือกับทีมสาย
การผลิตของกลุ่มบริษัทฯ	และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรที่โรงงาน
จงัหวดัสระบรุ	ีโดยระบบการบริหารจัดการนีส้ามารถลดข้อผดิพลาด
จากการซ่อมบำารุง	และเพิ�มประสิทธิผลของเครื่องจักร

กลุ่มบริษัทฯ	คิดค้นพัฒนาการเพิ�ม
ประสิทธิภาพด้านงานซ่อมบำารุง
เครื่องจักรในโรงงาน	เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการทำางานของเครื่องจักรจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดที่ช่วยให้การผลิต 
ปูนเม็ดและปูนซีเมนต์เป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด	

อินทรี	เวียดนาม	ได้ปรับปรุงกระบวนการด้านโลจิสติกส์ที่โรงงาน	
Thi	Vai	และในเมือง	Can	Tho	โดยได้มีการติดตั้งเครื่องยก
ผลิตภัณฑ์์ใส่รถบรรทุกแบบอัตโนมัติ	และเครนเหนือศีรษะที่ช่วย
เพิ�มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง	ทั้งจากโรงงานและขั้นตอน 
การขนส่งของลูกค้าได้เป็นอย่างดี	

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านโลจสิตกิส์ดงักล่าวนี	้ทำาให้โรงงานสามารถ
จดัส่งปูนซีเมนต์ได้ในปริมาณมากกว่า	6,000	เมตริกตันต่อเดือน
ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	โดยข้อได้เปรียบ
ของศูนย์กระจายสินค้าของ	อินทรี	เวียดนาม	คือ	สามารถเพิ�ม 
ส่วนแบ่งทางการตลาดและเป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทานที่ดีอีกด้วย

ในขณะเดียวกันศูนย์กระจายสินค้าปูนผงของ	อินทรี	เวียดนาม	 
ที่เมือง	Can	Tho	ที่ได้เริ�มดำาเนินการเมื่อเดือนมีนาคม	2564	นั้น	
ทำาให้	อินทรี	เวียดนาม	สามารถขยายตลาดไปยังเมืองต่างๆ	อาทิ	
Can	Tho,	An	Giang,	Vinh	Long,	Ra	Vinh	และ	Soc	Trang	 
ได้อีกด้วย
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บริษัทฯ	ได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชัน
มาประยุกต์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิต	 
การประเมินการณ์	และความน่าเชื่อถือ
ของเครื่องจักร	

การพััฒน์าน์วิัต่กรรม

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ได้นำา
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์์	โครงการ	
และปรับปรุงขั้นตอนการดำาเนินงานต่างๆ	เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงและความแข็งแกร่งในตลาดที่กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินกิจการอยู่	
และรวมถึงการมองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

บริษัทฯ	ได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชันมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิต	การประเมิน
สถานการณ์	และความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร	ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ระบบเฝ้่าติดตามสภาพเคร่ืองจกัรของเตาขณะเดนิเคร่ือง	ณ	เวลาจรงิ	 
(Real	Time)	เพื่อให้ทราบสภาพเครื่องจักรขณะปฏิิบัติงานได้ 
ตลอดเวลา	ทำาให้สามารถทราบถึงรายละเอียดต่างๆ	ได้เพื่อเข้า
แก้ไขได้ทันที	ซึ่งโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงที่จังหวัดสระบุรีเป็น 
ที่แรกในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่นำาเทคโนโลยีนี้มาใช้งาน

“อินทรีคอนกรีต	โปรดักส์”	เป็นหนึ่งธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ	 
ที่ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยของระบบการจัดการปริมาณวัตถุดิบ
คงคลังจำาพวกปูนซีเมนต์	ระบบการจัดการสินค้าคงคลังรวมไปถึง
ระบบจัดการการส่งมอบ	เข้ากับกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์์
คอนกรีตสำาเร็จรูป	(Concrete	Product	Manufacturing	หรือ	
CPM)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ�มความสามารถในการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด	ช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บ	การผลิต	และ 
การส่งมอบ

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้เปิดตัวรูปแบบธุรกิจใหม่สำาหรับงานคอนกรตี
ผสมเสรจ็	“อนิทร	ีมนิ	ิอาร์เอม็เอ็กซ์”	(INSEE	Mini	RMX)	เพือ่เน้น
การให้บริการสำาหรับการค้าปลีกขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการ
ขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์์คอนกรีตผสมเสร็จ	เมื่อเดือนสิงหาคม	
บริษัทฯ	ได้เปิดตัว	“อินทรีพลัส”	(INSEE	Plus)	ซึ่งเป็นแพลตฟ้อร์ม
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์	(CRM)	ที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้
สะดวกและใช้งานง่ายสำาหรับพนักงานและลูกค้าของบริษัทฯ	ด้วย
เทคโนโลยีที่ช่วยลดขั้นตอนและความซำ�าซ้อนในกระบวนการต่างๆ		
เพื่ออำานวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า	โดยก่อนหน้านี้ 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ใช้ระบบ	CRM	แบบทั่วไปซึ่งยากต่อการพัฒนา
ระบบและมีค่าธรรมเนียมรายปีที่สูง	อีกทั้งบริษัทฯ	ได้เปิดตัว	 
“อินทรี	พร้อมอยู่”	(INSEE	Prompt	U)	เพื่อบรรเทาปัญหา

บริษทัฯ	มุง่มัน่ส่งมอบนวตักรรมผ่านการออกผลติภัณฑ์์และรปูแบบ
ธรุกจิใหม่ๆ	ให้กบัลกูค้าและผูค้้าปลกีในประเทศ	“อนิทรเีพชรพลสั”	
เป็นผลิตภัณฑ์์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 
หนึง่ในปนูซเีมนต์สำาหรบังานโครงสร้างทีมี่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น้อยที่สุดในประเทศ	โดยในปัจจุบัน	อินทรีเพชรพลัส	ยังคงมี 
การพัฒนาและทดสอบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และ 
หน่วยงานวิจยัและพฒันา	เพือ่ให้มัน่ใจว่านวัตกรรมด้านผลติภณัฑ์์นี้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและตลาดได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
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การขาดแคลนแรงงานในอนาคต	ซึ่งได้ดำาเนินการสู่ปีที่สอง	 
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ�นจำานวนเก้าราย	โดยกระจายอยู่ทั่ว 
ทุกภูมิภาคของประเทศ	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ยังคงมีแผนต่อยอด
เพื่อเพิ�มจำานวนผู้ประกอบการอีกในอนาคต

บริษัท	ชิป	มง	อินทรีซีเมนต์	คอร์ปอเรชั่น	ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์์	
“Camel	Opti-Flow”	ที่ได้รับการพัฒนาในระหว่างงานสองวันแรก
ที่เหมือนกับการเปิดตัวของบริษัทฯ	นวัตกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจาก
การทำาวิจัยอย่างละเอียดรอบคอบกับลูกค้า	สามารถทำาให้ทำางาน 
ได้ง่ายและดีขึน้อย่างมีนยัสำาคัญ	ซ่ึงช่วยเพิ�มประสทิธภิาพการทำางาน
ของช่างก่ออฐิฉาบปนู

อินทรี	เวียดนาม	เสริมความแข็งแกร่งในตลาดปูนถุงภายใต้
โครงการ	ปูนถุงสำาหรับงานโครงการ	หรือ	“Bag	for	Projects”	
โดยได้ขยายตลาดเข้าไปในเมือง	Tay	Ninh,	Binh	Phuoc,	Binh	
Duong,	Binh	Thuan	และ	Phu	Quoc	อย่างต่อเนื่อง	โดยมอบ 
ข้อเสนอพิเศษสำาหรับลูกค้าปูนถุงที่ดูแลโครงการก่อสร้าง	 
เพื่อขยายฐานการตลาดที่เพิ�มขึ้นในมหานครโฮจิมินห์

สัายงาน์ซึ่ัพัพัลายเชื่น์

บริษทัฯ	พฒันาการทำางานในสายงานซพัพลายเชน	โดยได้บูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัย	มาใช้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและคุณภาพของบริการ	ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาในการจัดส่งให้ลูกค้า	ทำาให้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายในตลาด	

ในปัจจุบัน	ร้อยละ	80	ถึง	90	ของการวางแผนการจัดส่งปูนซีเมนต์
ภายใต้การดำาเนนิการของอนิทรซีพัพลายเชนมีการทำางานผ่านระบบ
ปฏิิบัติงานอัตโนมัติที่ทำางานโดยหุ่นยนต์	(RPA)	โดยปราศจาก 
การทำางานหรือแทรกแซงโดยคน	คุณภาพของงานบริการได้รับ 
การพัฒนาผ่านการใช้นวัตกรรมระบบการปฏิิบัติการอัตโนมัต ิ
ที่ทำางานโดยหุ่นยนต์	ระบบการจัดการการขนส่ง	(TMS)	ระบบ 
การระบุตำาแหน่ง	(GPS)	และแอปพลิเคชันในการจัดส่งสินค้า	
(Delivery	Mobile	Application)	

อินทรีซัพพลายเชนมีการนำาแนวคิด	Lean	Kaizen	มาประยุกต์ใช้
ในการทำางานโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมและแนวคิดของ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกระดับ	ซึ่งระบบนี้ทำาให้
เกิดแนวคิดใหม่ในการริเริ�มและนำาไปประยุกต์ใช้	อาทิ	การเพิ�ม
มาตรฐานในการผลิตถุงปูนซีเมนต์	ส่งผลให้ถุงบรรจุปูนซีเมนต์มี
คณุภาพทีด่ยิี�งขึน้	สร้างความมัน่ใจให้กับลกูค้า	อกีทัง้ยังมกีารจดัสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	จึงนำามาซึ่งประสิทธิภาพใน
กระบวนการทำางาน	ลดเวลาในการโหลดปูนซีเมนต์	และคุณภาพ
ของสินค้าที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า	

ศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดอุดรธานี	ก่อตั้งขึ้นเนื่องมาจาก
สถานการณ์ของตลาดภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนของประเทศ
ทีม่คีวามผันผวนเป็นอย่างมาก	ลกูค้าจะได้รับประโยขน์จากการจัดส่ง
สนิค้าทีร่วดเร็วมากยิ�งขึน้	ด้วยนโยบายการจัดส่งภายในวนัเดยีวกัน
พร้อมกับปริมาณการสั่งสินค้าที่น้อยลง	ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้
สามารถเก็บปูนซีเมนต์บรรจุถุงได้ตามความต้องการของตลาด	 
ลดปริมาณการจัดเก็บสินค้าของร้านค้าช่วง	และปริมาณการขนส่ง 
ที่มากเกินความจำาเป็น
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สัายงาน์การบริห้ารบุค์ลากร  
และประสัิทัธิภูาพัองค์์กร

บุคลากรมีความสำาคัญอย่างมากต่อความสำาเร็จขององค์กร	 
กลุม่บริษทัฯ	มุง่เน้นการพฒันาและส่งเสรมิความคิดรเิริ�มให้บคุลากร
เติบโตในสายงานอาชีพ	และขณะเดียวกันก็มีการยกย่อง	ชมเชย 
ให้กับพนักงานที่ทุ่มเทในการทำางาน

กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งเน้นการพัฒนาและ 
ส่งเสริมความคิดรเิริ�มให้บคุลากรเติบโต
ในสายงานอาชีพ	และขณะเดียวกัน 
ก็มีการยกย่อง	ชมเชยให้กับพนักงาน 
ที่ทุ่มเทในการทำางาน

ในประเทศไทย	มีการจัดประกวด	INSEE	WAY	Life	Awards	เพื่อ
ชื่นชมและขอบคุณพนักงานสายงานกิจการสระบุรี	การประกวดนี้
จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการให้กำาลังใจ	ชื่นชมทีมงาน	และผู้ที่ปฏิิบัติ
ตามแนวทางการสร้างวัฒนธรรมในแบบฉบับของอินทรี

การแพัร่ระบาดีของเชื่ื�อไวิรัสัโค์วิิดี-19

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่
ทีด่ขีองพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	กลุม่บริษทัฯ	ได้ดำาเนนิการ	
แต่งตัง้ทมีบริหารในสถานการณ์ฉกุเฉิน	(Emergency	Management	
Team	หรอื	EMT)	ขึน้เพือ่ให้การควบคมุภาวะวิกฤต	หรอืเหตฉุกุเฉิน
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ	

กลุ่มบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย 
ของพนกังานเป็นอย่างมาก	จงึให้พนกังานปฏิบัิตติามแนวทางปฏิบิตัิ
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19	อาทิ	การเว้น
ระยะห่างทางสงัคม	การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา	และการรกัษา
สขุอนามยัทีด่	ีนอกจากนี	้ยังมกีารจดัทำาข้อปฏิบิตัติามแนวทาง	
บบัเบิลแอนด์ซลี	(Bubble-and-Seal)	ในพืน้ทีโ่รงงานต่างๆ	อกีด้วย

กลุ่มบริษัทฯ	มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19	โดยใช้ชุดทดสอบ	
Antigen	Test	Kit	ให้กับพนักงานที่ปฏิิบัติหน้าที่	ในส่วนพื้นที่
โรงงานและสำานักงาน	อีกทั้งจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมาอีกด้วย

สำาหรับพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19	จะได้รับการจัดสรรอาหาร	
เครื่องดื่ม	และที่พักตลอดระยะเวลาการกักตัว	ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ
สถานที่ปฏิิบัติงานเป็นสำาคัญ

กลุม่บริษทัฯ	ยงัคงเดนิหน้าพฒันาวัฒนธรรมการจัดการองค์ความรู้
ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยได้สนับสนุนให้มีระบบ 
การจัดการองค์ความรู้ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ	เพื่อให้พนักงานสามารถ
เข้าไปเรยีนรู้	แลกเปลีย่น	ส่งต่อความรู้	ประสบการณ์	รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัิตงิานทีด่ทีีส่ดุร่วมกัน	อกีทัง้ยังสามารถนำาความรู้นัน้ไปประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาผลการปฏิิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ	สามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีคุณค่าไว้
ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

อินทรี	บังกลาเทศ	ปลูกฝ่ังแนวคิดในการพูดคุยก่อนการปฏิิบัติงาน	
(Toolbox	Talk	Before	Work)	และความปลอดภัยเริ�มต้นที่ตัวฉัน	
(Safety	Starts	With	Me)	ที่มุ่งเน้นไปที่การทำาสิ�งถูกต้อง	ห่วงใย 
ผูร่้วมงาน	และการรายงานด้านความปลอดภยั	โดยมอีตัราการบาดเจ็บ
จากการทำางานลดลงเมือ่เปรยีบเทียบกับปีก่อน	ในขณะทีม่อุีบตัเิหตุ
ถึงขั้นหยุดงานเพียงรายเดียว	และมีกรณีของการบาดเจ็บที่ต้อง 
เข้ารับการรักษาเพียงคนเดียว
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การประกอบธุรกิจ

ของเช้ือไวรสัโควิด-19	สายพนัธุเ์ดลตาในประเทศเวยีดนาม	นับเป็น
ความท้าทายครั้งยิ�งใหญ่สำาหรับอินทรี	เวียดนาม	ซึ่งบริษัทฯ	 
มคีวามมุง่มัน่ในการส่งเสริมพันธมติรทางธรุกจิ	โดยได้จดัการสมัมนา
ออนไลน์ต่างๆ	เพือ่ให้ข้อมลูความรู้ทีส่ำาคญั	และอปัเดตสถานการณ์
ล่าสดุเก่ียวกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19	ให้กับผูเ้ข้าร่วมฟั้ง

การดีูแลสัิ�งแวิดีล้อม 
และค์วิามรับผูิดีชื่อบต่่อสัังค์ม

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สงัคม	(CSR)	และสิ�งแวดล้อมในการดำาเนนิธรุกจิ	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับชุมชนและประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ	 
ดำาเนินกิจการอยู่

กลุ่มบริษัทฯ	ได้ดำาเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมทั้งในและ 
นอกกระบวนการดำาเนินงาน	โรงงานจังหวัดสระบุรีดูแลชุมชน 
โดยรอบ	ในการควบคุมผลกระทบจากฝุ่�นละออง	การลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	การลดสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์	 
และการบริหารจัดการนำ�าอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ	ได้ดำาเนินงานตามแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมแลกระบวน
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมทั้งใน
และนอกกระบวนการดำาเนินงาน	

กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีโครงการเพื่อดูแลสุขภาพจิตของพนักงาน	 
ภายใต้โครงการ	“อินทร	ีสขุใจ”	(INSEE	Sook	Jai)	โดยได้ร่วมมอืกบั 
คณะจิตวิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่อดูแลสุขภาพจิตของ
พนักงานในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 
เป็นพิเศษ	

บริษทัฯ	ดำาเนนิมาตรการควบคมุเช้ือไวรัสโควดิ-19	ทีโ่รงงานจังหวดั
สระบรุ	ีโดยทีมทำางานจากฝ่�ายต่างๆ	อาทิ	ฝ่�ายจัดซื้อ	ฝ่�ายอาชีว
อนามยัและความปลอดภยัในการทำางาน	(OH&S)	รวมถงึผูรั้บเหมา	
ในการวางแผนและทำางานร่วมกัน	เพือ่ให้บรรลุตามแผนงานการหยดุ
กระบวนการผลิตหรอื	Shut	Down	ทีไ่ด้วางแผนไว้ล่วงหน้า	โดย 
ไม่เกิดอุบัติเหตุ	และปราศจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อนิทรี	บงักลาเทศ	ได้จดัตัง้ศนูย์ให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับเช้ือไวรัส
โควดิ-19	โดยออกแนวทางปฏิบิตัิในช่วงการแพร่ระบาด	การสือ่สาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านดิจิทัลแพลตฟ้อร์ม	โปรแกรมการเรียนรู้และ 
การพัฒนาผ่านห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริง	การพัฒนาศักยภาพ
ให้กับหัวหน้างาน	และการประชุมทาวน์ฮอลผ่านโปรแกรม	
Microsoft	Team	เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดการแพร่ระบาด
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อินทรี	บังกลาเทศ	ดำาเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย	และปฏิิบัติตาม
นโยบายหรือคำาแนะนำาด้านสิ�งแวดล้อม	และดำาเนินกิจกรรม 
ทุกอย่างภายใต้วิสัยทัศน์	“ภัยอันตรายต่อชีวิตและสิ�งแวดล้อม 
ต้องเป็นศูนย์”	และรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชน

อินทรี	เวียดนาม	จัดการประกวด	INSEE	Prize	เพื่อใช้เป็นเวทีให้
นักเรียนช่างฝ่ีมือได้รับประสบการณ์จริงในงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน	
กว่า	13	ปีที่ผ่านมา	อินทรี	เวียดนามได้ลงทุนกับกิจกรรมนี้กว่า	 
3.2	พันล้านดง	(VND)	และได้ระดมทุนจากพันธมิตรกว่า	 
10.1	พันล้านดง	(VND)	เพื่อจัดโครงการประกวด	INSEE	Prize	
โดยที่ผ่านมา	มีนักเรียนช่างฝ่ีมือจากทั่วประเทศกว่า	5,000	คน 
เข้าร่วมโครงการนี้

 ■ กลุ่มธุรกิจวิัสัดีุก่อสัร้าง

ธุรกิจกลุ่มวัสดุก่อสร้างมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ที่
สร้างมลูค่าเพิ�มให้กบัผูบ้ริโภค	ในขณะเดยีวกันต้องนำาเสนอผลติภณัฑ์์
ที่มีประสิทธิภาพสูง	นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่ยังอยู่ในระหว่าง
การดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมอีกด้วย

โดยรวมถึงความมุ่งมั่นในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟ้อสซิลใน
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	เริ�มจากการนำาความร้อนเหลือใช ้
จากกระบวนการเผาปูนซีเมนต์นและผลิตกระแสไฟ้ฟ้้าภายใน
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์มาใช้เป็นพลังงานความร้อนหลักสำาหรบั
กระบวนการผลิตปนูซเีมนต์สำาเร็จรปูทีโ่รงงานอนิทรีมอร์ตาร์

ในขณะเดียวกัน	ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟ้ฟ้้า
เพิ�มเติมใช้ในโรงงานอินทรีมอร์ตาร์	การใช้พลังงานทดแทนทั้ง 
สองชนดินีน้อกจากจะเป็นมติรต่อสิ�งแวดล้อมแล้ว	ยังช่วยลดต้นทนุ
ในการผลิตอีกด้วย	ทั้งนี้บริษัทฯ	ยังมองหาพลังงานทดแทนชนิดอื่น
ที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม	เพื่อช่วยลดการใช้นำ�ามันดีเซลในอนาคต

ผลติภณัฑ์์ปนูซเีมนต์สำาเร็จรปูกว่าร้อยละ	80	ได้เปลีย่นจากถงุสขีาว
เป็นถุงสีนำ�าตาล	ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีน้อยกว่า	และ
เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมยิ�งขึ้น	แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพเทียบเท่า 
ถุงชนิดเดิม

การพััฒน์าผูลิต่ภูัณฑ์ให้ม่

อินทรีมอร์ตาร์	อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	และคอนวูด	ได้พัฒนาและ
เปิดตวัผลติภณัฑ์์ใหม่ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ที่เปลี่ยนไปของลูกค้า

อินทรีมอร์ตาร์	เปิดตัวผลิตภัณฑ์์นำ�ายาประสานคอนกรีต	 
“อินทรีลาเท็กซ์”	(INSEE	Latex)	เพื่อตอบสนองความต้องการ
สำาหรบังานฉาบซ่อม	งานประสานคอนกรตี	หรอืปนูเทปรบัระดบัพืน้	
อนิทรลีาเทก็ซ์	สามารถช่วยเพิ�มคณุสมบตัิในการยึดเกาะ	เพิ�มความ 
แข็งแรง	ทนทานต่อแรงดึง	การขีดข่วน	การกระแทก	และกันนำ�า 
อีกด้วย

อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์์คอนกรีตมวลเบา 
ชนิดเสริมเหล็ก	(Wall	Panel)	ที่มีค่าการดูดซึมนำ�าตำ�า	(Low	Water	
Absorption)	เพื่อใช้สำาหรับพื้นที่ห้องหรืออาคารที่ต้องควบคุม
ความชื้นภายในห้อง	
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คอนวูด	ได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์์ใหม่ที่เป็นสีสำาเร็จอีกสอง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์์	อาทิ	“คอนวูด	บียอนด์	ดิจิทอล	โค้ทติ�ง”	
(CONWOOD	Beyond	Digital	Coating)	และ	“คอนวูด	บียอนด์	
คัลเลอร์	โค้ทติ�ง”	(CONWOOD	Beyond	Color	Coating)	 
พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์์	“คอนวูด	คัลเลอร์”	(CONWOOD	Color)	 
สีสูตรนำ�าสำาหรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์์ไฟ้เบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ	

นอกจากนั้น	คอนวูดในประเทศอินโดนีเซีย	ได้นำาเสนอ	 
“INSEE	Super	Panel”	ซึง่เป็นการบริการครบวงจรทีท่ำาให้งานตดิตัง้
พื้นและผนังเสร็จไวยิ�งขึ้น	และได้ริเริ�มการทำาโซลูชันบริการขาย 
ในจุดเดียวที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่	สำาหรับตลาดการซ่อมแซม
อาคารและที่อยู่อาศัยในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย

 ■ ธุรกิจอื�น์ๆ

ธุรกิจการจัดีการของเสั่ยและบริการภูาค์
อุต่สัาห้กรรม

ธุรกิจการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้	มีส่วนร่วมในแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	ในขณะที่การพัฒนานวัตกรรมการบริการใหม่ๆ	ทำาให้
เกิดโซลูชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า	และ 
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรม	“ฉลาดคิด	พิชิตขยะ”	
(Think	Waste	Wise)	ของอินทรี	อีโคไซเคิล	ประเทศไทย	เป็น
โครงการเพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่เด็กนักเรียน	 
ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทชั้นนำาต่างๆ	เพื่อนำาหลักการขยาย
ความรับผิดชอบของผู้ผลิต	(Extended	Producer	Responsibility	
หรือ	EPR)	มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของขยะ
พลาสติก

อินทรี	อีโคไซเคิล	ลังกา	ได้ลงทุนกว่า	113	ล้านรูปีศรีลังกา	(LKR)	
ในการจดัตัง้โรงงานไพโรไลซิส	(Pyrolysis)	เพือ่กำาจดัซากยางรถยนต์	
และของเสียกลุ่มโพลิเมอร์ในประเทศศรีลังกา	

นอกจากนี้	อินทรี	อีโคไซเคิล	ลังกา	ได้ขยายการให้บริการของ 
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	(Resource	
Recovery	Centre	หรือ	RRC)	ให้มีระบบการบริหารจัดการของเสีย
ได้อย่างครบวงจร	โดยเพิ�มในส่วนเทคโนโลยีการรีไซเคิล	และ 
การย่อยสลายอินทรีย์ในประเทศศรีลังกา

อินทรี	อีโคไซเคิล	เวียดนาม	ได้ร่วมมือกับบริษัท	ยาสูบอังกฤษ	-	 
อเมริกัน	(British	American	Tobacco	PLC.	หรือ	BAT)	ซึ่งการ 
ร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านความ
ยั่งยืน	โดยตั้งเป้าหมายว่าทุกแหล่งการผลิตของบริษัทฯ	ต้องไม่มี
ขยะสูห่ลมุฝั่งกลบภายในปี	2568	ทัง้นี	้อนิทร	ีอโีคไซเคลิ	เวยีดนาม	 
ได้จัดการของเสียจากโรงงาน	BAT	ตั้งแต่การจัดเก็บ	คัดแยก	และ
กำาจัดด้วยวิธีการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์
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การม่สั่วิน์ร่วิมของผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ยเพัื�อสัร้าง
ค์วิามเชื่ื�อมั�น์

ธุรกิจการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการต่างๆ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	และแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพด้านต่างๆ	ซึ่งโครงการเหล่านี้
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงภาครัฐ

อินทรี	อีโคไซเคิล	ในประเทศไทย	ได้รับความไว้วางใจจาก 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์	ให้เป็นผู้ดำาเนินการ 
ขนย้ายและทำาลายของกลาง	“สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”	
เป็นปีที่สองติดต่อกัน	พร้อมจัดการถ่ายทอดสดการทำาลาย 
ของกลางทั้งหมดจากสถานที่ทำาลายของกลางมายังสถานที่จัดงาน
ที่กระทรวงพาณิชย์ผ่านโปรแกรมซูม	(Zoom)

กว่า	10	ปีที่	อินทรี	อีโคไซเคิล	เวียดนาม	ได้รับใบอนุญาตจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมในการบำาบัดและ
กำาจัดสารพีซีบีในนำ�ามันปนเป้�อน	ด้วยเทคโนโลยีการเผาร่วมใน
เตาปูนซีเมนต์	(Co-processing)	โดยระหว่างปี	2554	จนถึง
ไตรมาสแรกของปี	2564	บริษัทฯ	สามารถรวบรวมและบำาบัด 
สารพีซีบีในนำ�ามันปนเป้�อนในประเทศเวียดนามได้มากกว่า	 
154	ตัน

ชิป	มง	อีโคไซเคิล	ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	(MoU)	กับ
กระทรวงสิ�งแวดล้อมของประเทศกัมพูชา	ในการให้บริการกำาจัด
กากอุตสาหกรรมอันตราย	รวมทั้งยางรถยนต์เก่า	พลาสติก	และ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์	(e-Waste)

อิน์ทัร่ อ่โค์ไซึ่เค์ิล ไดี้รับการยอมรับทัั�งใน์
ประเทัศไทัยและประเทัศศร่ลังกา  

อินทรี	อีโคไซเคิล	ในประเทศไทย	ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ	5	(Green	Industry	Awards	Level	5)	ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่แสดงถึงความทุ่มเทที่ธุรกิจมีส่วนในการผลักดันการแก้ไขปัญหา
พลาสติก	ในขณะที่อินทรี	อีโคไซเคิล	ลังกา	ได้รับรางวัล	“Best	
Corporate	Citizen	Sustainability	Awards	2020”	จาก 
การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	 
โดยร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคข้ามชาติ 
ชั้นนำาอย่าง	ยูนิลีเวอร์	ศรีลังกา	โดยทั้งสองรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมของกลุ่มธุรกิจนี้
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คณะกรรมการบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	ได้จัด
โครงสร้างการกำากับดูแลด้านความเสี่ยงที่ดี	มีการประเมินและ
บริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรเชื่อมโยงไปจนถึงระดับ
ปฏิิบัติการ	เพื่อให้มั่นใจว่าทุกระดับปฏิิบัติการของกลุ่มบริษัทฯ	 
มีความตื่นตัวและมีความพร้อมในการปรับตัวต่อสถานการณ์ 
ได้อย่างรวดเร็ว	เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการจัดตั้ง 
คณะทำางานเพื่อกำากับดูแลด้านการขยายกิจการ	คณะทำางาน 
กลั่นกรองค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน	และคณะกรรมการการพัฒนา
ด้านความยั่งยืน	ในระดับการบริหารกลุ่ม	อีกทั้งคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการประชุมเพือ่ตรวจสอบ	
ติดตามการกำาหนดความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ	การดำาเนินงาน	ฐานะ
การเงินและผลการดำาเนินงาน	หรือความดำารงอยู่ของบริษัทฯ	หรือ
กลุ่มบริษัทฯ	รวมถึงประเด็นความเสี่ยงด้าน	ESG	ซึ่งครอบคลุมถึง
การเปลี่ยนแปลงของตลาด	การแข่งขัน	การดำาเนินงาน	การเงิน	
และการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ	ที่ช่วยสร้างโอกาสหรืออาจ 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ	 
ทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ	และการทบทวนการดำาเนินงานต่างๆ	 
เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ	มีการพิจารณาทบทวนโอกาสและความ
เสี่ยงที่มีการประเมินโดยแต่ละบริษัท	และทำาการประเมินโอกาส
และความเสี่ยงในระดับกลุ่มบริษัทฯ	โดยพิจารณาปัจจัยในระดับ
ภมิูภาคเพิ�มเตมิเป็นประจำาทกุไตรมาส	โอกาส	และความเสีย่งต่างๆ	
จะถูกประเมินในแง่ของความรวดเร็วที่จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ	
และมูลค่าประมาณการของผลกระทบที่จะเกิดกับผลกำาไรของ 
แต่ละบรษิทัฯ	นอกจากนีโ้อกาสและความเสีย่งทีไ่ด้รบัการประเมินไว้
ดังกล่าวจะถูกนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อตรวจทาน	
แก้ไข	พร้อมรับข้อเสนอเพิ�มเติม	ก่อนที่จะนำากลับมาสื่อสารและ
ดำาเนินการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อโอกาสและความเสี่ยง
เหล่านั้น	

1. ค์วิามเสั่�ยงทัางธุรกิจและกลยุทัธ์
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ที่่ก่อให้เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจตามมาถือเป็นความเสี่ยงสู�งสุ�ดสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	
ในปี	2564	การชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
สินค้าอุปโภคบริโภค	และธุรกิจการให้บริการในปี	2563	ส่วนการ
ลงทุนเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมถูกชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำาคัญ
ต่อเนือ่งมาในปี	2564	นอกจากนี	้ยงัมมีาตรการการควบคุมและปิด
ไซต์งานก่อสร้างในบางพืน้ทีเ่พือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19	ส่งผลให้แรงงานก่อสร้างเดินทางกลับบ้านเกิดในช่วง 
ว่างงาน	และทำาให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน	ภายหลังจากเริ�มมี
การก่อสร้างในช่วงปลายปี	ทำาให้ตลาดการก่อสร้างชะลอตัว 
โดยเฉพาะในประเทศไทยและเวยีดนาม	ปัจจยัเหล่านีส่้งผลกระทบต่อ 
ยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ	ในปี	2564	ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	คาดว่า
สถานการณ์จะค่อย	ๆ	คลี่คลาย	ในขณะที่มีอัตราการฉีดวัคซีน 
เพิ�มขึ้น	และภาคการก่อสร้างจะสามารถฟ้้�นตัวกลับมาอยู่ในระดับ
เดียวกับปี	2562	ได้ภายในปี	2566

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี	2564	ต้นทุนด้านพลังงานและค่าขนส่ง 
ทางเรือมีการปรับตัวสูงขึ้น	ในขณะที่ราคาสินค้าปูนซีเมนต์ 
ไม่สามารถปรับขึ้นได้เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด	 
นับเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และกลุ่มบริษัทฯ	

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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คู่แข่งบางรายมีการชะลอตัวการลงทุนเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้น	แต่กำาลังการผลิตปูนซีเมนต์ในตลาดภาพรวมจะยังคง 
สูงกว่าปริมาณความต้องการการใช้ปูนซีเมนต์อย่างต่อเนื่อง	
อย่างไรก็ตาม	ทางกลุ่มบริษัทฯ	คาดว่าจะมีแนวโน้มความต้องการ
ใช้ปูนซีเมนต์จากการลงทุนขยายและพัฒนาเขตเมืองมากขึ้น 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ�มมากขึ้น

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	อาศัยหลักการของ	Zero-Based	
Budgeting	โดยให้พิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นเทียบกับค่าใช้จ่าย 
ทกุๆ	บาททีจ่ำาเป็นต้องใช้ในการดำาเนินงาน	เพือ่ดคูวามคุม้ค่าในการ
ใช้จ่ายและช่วยควบคุมต้นทนุต่างๆ	รวมถึงต้นทนุด้านพลงังานให้ดขีึน้	

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้ปรับวิธีการให้บริการลูกค้าและตลาด
เพื่อให้เกิดคุณค่าที่แตกต่างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าในด้านต่างๆ	ดังนี้

 ■ พัฤต่ิกรรมและค์วิามค์าดีห้วิังของลูกค์้า

เมื่อพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป	
กลุ่มบริษัทฯ	มีการปรับการให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวัง
ในเร่ืองมาตรฐานการบริการ	และเพิ�มโซลชัูนเพือ่ตอบสนองต่อธรุกจิ
และความท้าทายในการดำาเนินกิจการของลูกค้ามากขึ้น	สิ�งสำาคัญ
คือ	การนำาระบบองค์ความรู้มาถ่ายทอดเพื่อการทำางานร่วมกับ
ลูกค้าที่เป็นทายาทในรุ่นต่อไปรวมถึงพนักงานในองค์กรอีกด้วย

 ■ กลยุทัธ์และค์วิามสัามารถูดี้าน์การค์้า

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์์หลักของบริษัทฯ	เป็นสินค้าวสัดกุ่อสร้าง	 
แต่ความต้องการของคูค้่าและผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างอย่าง 
หลากหลายในเชิงการขายและการใช้สินค้า	เราจึงเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำาในตลาดโดยนำานวัตกรรมมาใช ้
ในการผสมและส่งมอบปูนซีเมนต์และคอนกรีต	ปรับผลิตภัณฑ์์ 
และช่องทางการเข้าถึงลูกค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของ 
กลุ่มลูกค้าต่างๆ	ให้มากขึ้น	

 ■ การสัร้างค์วิามผููกพััน์ต่่อองค์์กรและค์วิามพัร้อมของบุค์ลากร
ทั่�ม่ศักยภูาพั

ในช่วงปี	2564	กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงมุ่งเน้นที่กลยุทธ์สร้างการมี 
ส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานผ่านทางหลายๆ	
กิจกรรมที่มีการปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทำางาน
จากที่บ้านสนับสนุนให้พนักงานของเรามีความเป็นอยู่ที่ดี	พัฒนา
บุคลากรให้มีภาวะผู้นำาและศักยภาพในด้านต่างๆ	รวมถึงการ 

กลุ่มบริษัทฯ	มีการผลักดันให้มีวินัย 
การใช้งบประมาณรายจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด	อาศัยหลักการ 
ของ	Zero-Based	Budgeting	โดยให้
พิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นเทียบกับ 
ค่าใช้จ่ายทุกๆ	บาทที่จำาเป็นต้องใช้ 
ในการดำาเนินงาน	เพื่อดูความคุ้มค่าใน
การใช้จ่ายและช่วยควบคุมต้นทุนต่างๆ	
รวมถึงต้นทุนด้านพลังงานให้ดีขึ้น	

นอกจากนี	้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19	ยังส่ง 
ผลกระทบต่อปริมาณความต้องการที่ไม่แน่นอนในกลุ่มธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้าง	และธุรกิจอีโคไซเคิลที่ต้องพึ่งพาการค้าปลีกที่มีวงจรธุรกิจ
สั้นและพึ่งพาการดำาเนินธุรกิจ	และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย		

กลุ่มบริษัทฯ	มีการปรับตัวและนำานวัตกรรมต่างๆ	มาใช้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกับวิกฤตในปี	2563	และต่อเนื่อง
ไปปี	2564	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	และผู้บริหารระดับสูง
ในแต่ละสายงานทุกคนมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำาเพื่อ 
พิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆ	และหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว		
กลุ่มบริษัทฯ	มีการผลักดันให้มีวินัยการใช้งบประมาณรายจ่าย
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สร้างกลุ่มผู้นำารุ่นใหม่ที่พร้อมปรับตัวทำางานได้ในสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงและท้าทาย	เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจหลักได้
อย่างถูกต้องตามแนวทางที่กลุ่มบริษัทฯ	กำาหนดไว้	เสริมสร้างและ
รองรับการเติบโดของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนาคตข้างหน้าต่อไป

2. ค์วิามเสั่�ยงทัางดี้าน์สัิ�งแวิดีล้อมและสัังค์ม
ในปัจจุบันคนส่วนมากมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยง 
จากภาวะโลกร้อน	และความสำาคัญในการรักษาสิ�งแวดล้อมเพิ�ม
มากขึ้น	ดังนั้นจึงมีการตื่นตัวทางด้านสิ�งแวดล้อมและสังคมทั้งจาก
ภาครัฐและจากกระแสสังคมภายนอกที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการ 
ผลกระทบเชิงลบที่มาจากการดำาเนินกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม
เพิ�มมากขึ้น	ปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ	
ที่มุ่งมั่นดูแลสิ�งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างที่เราดำาเนินกิจการอยู่	
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำาเนินงานและการรักษา
ภาพลักษณ์ขององค์กรทางด้านการจัดการสิ�งแวดล้อมเป็นอย่างดี
มาโดยตลอด	ผลิตภัณฑ์์ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ	ออกแบบมาเพื่อ
สนบัสนุนการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพืน้ฐานทีมี่ความทนทาน	
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน	และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์์และ
ปรบัปรุงกระบวนการผลิตต่างๆ	อาท	ิการทำาเหมือง	การใช้ทรัพยากร
และพลงังาน	หรอืการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู ่
ชัน้บรรยากาศ	เพื่อลดผลกระทบสุทธิ	(Net	Impacts)	ให้เกดิขึน้
น้อยทีส่ดุอย่างต่อเนือ่ง	โดยมสีามแนวทางหลกัในการปฏิบัิตเิพือ่
ดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมและชุมชน	ดังนี้

 ■ ประการแรก	เราปฏิิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและ 
กฎระเบียบต่างๆ	รวมถึงระบบมาตรฐานการจัดการสิ�งแวดล้อม	
(ISO14001:2015)	และมาตรฐานของความรับผิดชอบของ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม	อาทิ	CSR-DIW	และ	
CSR-DPRIM	อย่างเคร่งครัดในทุกพื้นที่	และทุกประเทศที่ 
กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินกิจการอยู่	

 ■ ประการที�สอง	เราได้มีการวางกลยุทธ์และดำาเนินการตาม 
หลักการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	(ESG	Strategy)	 
อย่างต่อเนื่อง	โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบในสามด้านหลัก	

คือ	สิ�งแวดล้อม	สังคม	และธรรมภิบาล	ดังที่ได้มีการกล่าวถึง
และอธิบายไว้อย่างครบถ้วนในรายงานฉบับนี้

 ■ ประการที�สาม	เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์์และบริการ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ที่ช่วย
ลดผลกระทบทางด้านสิ�งแวดล้อม	อาทิ	การสนับสนุนและ
ปฏิิบัติตามมาตรฐานระดับประเทศเพื่อลดการใช้พลังงานใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์	การออกแบบผลิตภัณฑ์์ที่ช่วยให้
ผู้ดำาเนินการก่อสร้างสามารถลดการเกิดมลพิษภายในสถานที่
ก่อสร้าง

ตลอดปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ	มีการติดตามผลและการตรวจสอบ
การดำาเนินการป้องกนัและกจิกรรมเชิงรกุต่างๆ	โดยไม่พบเหตุการณ์
เชิงลบที่มีนัยสำาคัญหรือความเสี่ยงใหม่ๆ	ที่ไม่ได้ดำาเนินการแก้ไข

3. ค์วิามเสั่�ยงใน์การดีำาเน์ิน์งาน์
ความเสี่ยงในการดำาเนินงานต่อกลุ่มบริษัทฯ	ส่วนใหญ่มาจากความ
เสี่ยงทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการดำาเนินงานที่โรงงาน
ผลิตปูนซีเมนต์ไปจนถึงการขายผลิตภัณฑ์์	การแก้ไขปัญหาทาง
ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ที่อาจเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงและการสูญเสีย
การผลิต	ตลอดจนผลกระทบภายนอกจากการเปลี่ยนแปลงในการ
จัดซื้อจัดหาและราคาต้นทุนของวัตถุดิบต่างๆ

 ■ อาชื่่วิอน์ามัยและค์วิามปลอดีภูัยของพัน์ักงาน์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเป็นสิ�งที่กลุ่มบริษัทฯ	
ให้ความสำาคัญอย่างยิ�ง	และมกีารกล่าวเน้นยำ�าถงึเร่ืองนีเ้ป็นอนัดบัแรก
ในการประชุมของคณะผู้บริหารและการประชุมพนักงานทั้งบริษัทฯ
เสมอ	ซึ่งรายงานผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและ 
เป้าหมายต่างๆ	แยกจากรายงานฉบับนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ยังคงเป็นปัญหา
อันดับต้นๆ	ทางด้านสุขภาพ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	ต้องเผชิญตลอดทั้งปี	
2564	คณะผูบ้ริหารกลุม่และคณะเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้ให้ความสำาคัญ
ในการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19	ให้กับพนักงาน	 
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รวมไปถึงผู้รับเหมาที่ทำางานร่วมกับเรา	ส่วนมาตราการป้องกัน
อื่นๆ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	ได้เริ�มต้นทำาตั้งแต่ปี	2563	ยังคงมีดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ	การใส่หน้ากากอนามัย	 
การเว้นระยะห่างทางสังคม	การทำางานจากที่บ้าน	และมาตราการ
บังคับกักตนเองสำาหรับบุคคลที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคล 
เสี่ยงอื่นๆ

คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในสายงานการผลิตและหน่วยงาน
ซ่อมบำารุงและดูแลรักษาเครื่องจักรในระดับกลุ่มบริษัทฯ	ที่เพิ�ง 
จัดตั้งขึ้น	ได้ช่วยพัฒนาความรู้และเพิ�มขีดความสามารถของ 
สายการผลิตและเครื่องจักรสำาคัญๆ	รวมถึงช่วยเพิ�มระยะเวลา 
การเดินเครื่องจักรหลักได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ้น		

 ■ ค์วิามเสั่�ยงดี้าน์พัลังงาน์และการจัดีห้าวิัต่ถูุดีิบ

กลุม่บริษทัฯ	มกีารใช้พลังงานและวตัถดุบิประเภทแร่ในปริมาณมาก	
หากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณตลาดหรือราคาของ
พลังงานหรือวัตถุดิบเหล่านี้	ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ
การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	ได้

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของกลุ่มบริษัทฯ	บริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว	โดยใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตจากเหมืองของบริษัทฯ	 
ที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ	อาทิ	หินปูน	หินเชลล์	และวัตถุดิบอื่นๆ	
โดยที่กลุ่มบริษัทฯ	มีการปฏิิบัติตามเงื่อนไขของสัมปทานที่ได้
ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	มีการกำากับดูแลที่เน้นการทำางานเชิงรุก
และสามารถตรวจสอบได้	รวมทั้งมีการวางแผนระยะยาวในการ 
ต่ออายุสัญญาสัมปทานต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ	กำาหนดให้มีการติดตาม
และป้องกันความเสี่ยงในเชิงรุก	 
มีการรายงานเหตุการณ์และติดตาม
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของ 
เหตุการณ์ที่สำาคัญต่างๆ		

กลุ่มบริษัทฯ	ยึดถือการปฏิิบัติตามมาตรการการป้องกันต่างๆ	ที่
กฏิหมายกำาหนด	หรือมากกว่าเกณฑ์์มาตรฐานทั่วไปที่กฎหมาย
กำาหนด	มีการนำาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย	(ISO45001:2018)	มาใช้ในการประเมินตรวจสอบและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ	กำาหนดให้มีการติดตามและป้องกันความ
เสี่ยงในเชิงรุก	มีการรายงานเหตุการณ์และติดตามวิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่สำาคัญต่างๆ	มีการสื่อสารและ 
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยให้กับพนักงานอยู่เสมอ

 ■ ค์วิามเสั่�ยงดี้าน์ค์วิามต่่อเน์ื�องใน์กระบวิน์การผูลิต่

การผลติของเตาเผาปนูซเีมนต์และหม้อบดปนูซเีมนต์อย่างต่อเนือ่ง
และสมำ�าเสมอถือเป็นหัวใจสำาคัญของการผลิตปูนซีเมนต์ให้มีความ
คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์	การหยุดชะงักของสายการผลิตโดย 
ไม่ได้เตรียมกำาหนดการไว้ล่วงหน้าจะส่งผลกระทบไปทั้งระบบ 
ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ	และยังส่งผลต่อความสามารถ 
ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
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การประกอบธุรกิจ

เป็นหลกัและสนบัสนนุให้บริษทัย่อยในต่างประเทศกู้ยมืเงนิเป็น
เงนิสกลุท้องถิ�นเพือ่ให้สอดคล้องกบัรายรบัจากการดำาเนินงาน
ปกติ	บริษัทฯ	คาดว่าจะได้รับเงินปันผลเป็นสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินตราต่างประเทศ
สกุลจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน	บริษัทฯ	
จึงพิจารณานำาเครื่องมือทางการเงินต่างๆ	อาทิ	สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า	(Forwards)	เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ

 ■ ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการ
ดำาเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย	อาทิ	เงินฝ่าก
ธนาคาร	การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้น	สินเชื่อระยะยาว	และ
หุ้นกู้	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงดำาเนินการบริหารสัดส่วนของอัตรา
ดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว	ให้เกิดความ
สมดุล	เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย	อย่างไรก็ดีบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทาง 
การเงินและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในรูปแบบของอัตรา
ดอกเบี้ยแบบคงที่เป็นส่วนใหญ่ขณะที่อัตราดอกเบี้ยแบบ
ลอยตัวอยู่ที่อัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
ซึ่งกล่าวได้ว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนั้นอยู่ในระดับตำ�า

 ■ ความเสี�ยงด้านเครดิต	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีธุรกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตในส่วนของลูกหนี้การค้า
ของกิจการ	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงบริหารจัดการโดยการควบคุม
การดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านเครดิตและใช้เครื่อง
มือต่างๆ	อาทิ	การวางหนังสือคำ�าประกันจากธนาคาร	การใช้
เลตเตอร์ออฟ้เครดิต	การทำาประกันลูกหนี้การค้า	รวมถึง 
การประเมินความน่าเชื่อถือของลูกหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ

 ■ ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง	เพื�อให้มั�นใจว่ากลุ่มบริษัท
ปนูซเีมนต์นครหลวงมสีภาพคล่องเพยีงพอ	ฝ่�ายบรหิารการเงิน 
ของบริษัทฯ	มีการติดตามและประเมินสภาพคล่องของ 
กลุ่มบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อรักษาระดับเงินสำารองรวมถึง
การจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งวงเงินแบบ	
Committed	และ	Uncommitted	ให้เพยีงพอต่อการชำาระเงิน
ตามภาระผกูพนัต่างๆ	และป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวน
ของกระแสเงินสดที่อาจจะเกิดขึ้น

สำาหรับพลังงานและวัตถุดิบอื่นๆ	กลุ่มบริษัทฯ	สามารถเข้าถึงแหล่ง
วัตถุดิบผ่านบริษัท	สยาม	ซิตี้	เทรดดิ�ง	จำากัด	และหน่วยงานจัดซื้อ
จดัหาในแต่ละประเทศและในระดบักลุม่บริษทัฯ	ซึง่ได้ทำางานในเชิงรกุ
เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทฯ	มีทางเลือกในการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้
ในกระบวนการผลิต	สามารถคาดการณ์	และลดความผันผวนของ
ราคา	รวมถึงการที่บริษัทฯ	ถือหุ้นในบริษัทถ่านหินในประเทศไทย	
จึงสามารถทำาให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานของ
กลุ่มบริษัทฯ	อยู่ในเกณฑ์์ตำ�า

ถงึแม้ว่าราคาสินค้าในตลาดมกีารปรับตวัลดลงในปี	2563	ทีผ่่านมา	
แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี	2564	กลับส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้้อ
และความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดที่มีแนวโน้มปรับตัวสูง
มากขึ้น	ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ	จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหา	
โดยการทำาสัญญาจัดซื้อจัดหาในระยะยาว	รวมถึงการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคู่ค้า	นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่น
พัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์และปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้สามารถรองรับการใช้วัตถุดิบได้หลากหลายมากขึ้นใน
กระบวนการผลิด	เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านวัตถุดิบและเพิ�มทางเลือก
ของแหล่งวัตถุดิบต่างๆ	อีกด้วย	

4. ค์วิามเสั่�ยงดี้าน์การเงิน์
บริษทัฯ	ดำาเนนิธรุกจิทัว่ไปในหลายประเทศและพึง่พาการจัดสดัส่วน
ของหนี้สินและทุนในรูปแบบต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ	
ส่งผลให้บริษัทฯ	มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนใข 
ในการกู้ยืม

 ■ ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน	บริษัทฯ	มีการดำาเนินธุรกิจ 
ทีเ่ก่ียวข้องกบักจิกรรมทัง้การนำาเข้าและส่งออก	ดงันัน้บริษทัฯ	
จึงดำาเนินการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธี	Natural	Hedge	
ระหว่างมูลค่าของวัตถุดิบและเครื่องจักรนำาเข้าและรายได้จาก
การส่งออกเป็นนโยบายหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน	ขณะที่ความเสี่ยงส่วนที่เหลือบริหาร
ด้วยการตกลงกับคู่ค้าเพื่อรับหรือจ่ายเงินเป็นเงินสกุลท้องถิ�น	
รวมถึงใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ	อาทิ	การซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีเงินกู้เป็นสกุลบาท 
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในปี	2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ที่รุนแรง
มากขึ้นเกือบตลอดทั้งปี	2564	และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก
จากเหตุการณ์ดังกล่าว	กลุ่มบริษัทฯ	คาดว่าสภาพเศรษฐกิจและ
ตลาดอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จะมีการเติบโตอย่างจำากัดต่อเนื่อง
จนถงึปี	2566	จึงจะมแีนวโน้มการฟ้้�นตัวของกจิกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาในระดับเดียวกันกับปี	2562	

การระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19	อย่างต่อเนือ่ง	และความเป็นไปได้
ของการปิดเมอืงทีจ่ะตามมา	ยงัคงเป็นปัจจยัความเสีย่งเชิงลบทีม่อียู่	
ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการฉีดวัคซีนเพิ�มขึ้น	และเริ�มมีการเปิดเมือง 
เพิ�มขึ้นเรื่อยๆ

กลุ่มบริษัท	ฯ	คาดหวังว่า

 ■ โครงการโครงสร้างพื�นฐานภาครัฐยังคงมีแนวโน้มสดใส	 
การสร้างถนน	โครงสร้างพื้นฐานทางราง	และโครงการพัฒนา
สนามบนิจะยงัคงเป็นแรงสนบัสนนุทีต่่อเนือ่งต่อการเตบิโตของ 
ผู้ค้าปูนซีเมนต์และคอนกรีต

 ■ การก่อสร้างเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะยังคงซบเซา	 
ในขณะทีค่วามต้องการของตลาดปลายทางฟ้้�นตวั	และเครอืข่าย
อุปทานทรงตัว	ผู้ประกอบการธุรกิจในหลายภาคส่วนตั้งแต่
การท่องเที่ยวไปจนถึงอุตสาหรรมการผลิตรถยนต์ยังคงอยู่ใน
ระยะฟ้้�นตวั	และมุง่เน้นในการเปิดดำาเนินการสถานประกอบการ
ที่มีอยู่แล้วอย่างน้อยในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2565

 ■ ความต้องการของผูบ้ริโภคที�อั�นไว้มแีนวโน้มที�อาจส่งผลให้
ตลาดที่อยู่อาศัยกลับมาสดใส	แต่เนื่องจากอุปทานในหลาย
ภาคส่วนยังคงมีมากกว่าความต้องการ	กลุ่มบริษัทฯ	 
จึงคาดการณ์ว่าธุรกิจก่อสร้างน่าจะเริ�มฟ้้�นตัวต่อจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

 ■ อัตราการฟ้้�นตัวทางเศรษฐกิจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ตลาด	การที่ประเทศไทยมีการพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมาก	
และภาวะอุปทานล้นตลาดในภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย	จะทำาให้
แนวโน้มการเติบโตถูกจำากัด	ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ	คาดการณ์
การฟ้้�นตัวเป็นตัวเลขหลักเดียวในระดับกลาง	(Mid-Single	

Digit)	ในประเทศศรีลังกาที่ยังคงมีความเสี่ยงเชิงลบอันเนื่อง
มาจากความท้าทายในส่วนของเงนิสำารองต่างประเทศและอตัรา 
แลกเปลี่ยน	ตลาดในประเทศบังกลาเทศ	เวียดนาม	และ
กัมพูชาที่มีจำานวนการฉีดวัคซีนเพิ�มขึ้นตามด้วยการฉีด 
เข็มกระตุ้น	คาดว่าจะมีการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ภูมิภาค	ทั้งนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
ในระยะยาว	และเกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรมขึ้น

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมยังคงมีภาวะอุปทานล้นตลาด	 
และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง	เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโต
ของตลาด	และเป็นตัวผลักดันราคาและอัตรากำาไรในระยะยาว	ทั้งนี้	
ผู้แข่งขันที่มีโครงสร้างต้นทุนที่ดีและมีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งวตัถดุบิและตลาดของสนิค้าทีด่กีว่าจะมผีลประกอบการดกีว่า 
ค่าเฉลี่ยของตลาด

สำาหรับความต้องการปูนซีเมนต์ของประเทศไทยในปี	2565	 
กลุ่มบริษัทฯ	คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตลดลงอยู่ที่ร้อยละ	2	 
จากปี	2564	อย่างไรก็ตาม	กลุม่บริษทัฯ	ยังคงตัง้เป้าทีจ่ะรกัษา 
ส่วนแบ่งการตลาดเช่นเดิม	ในขณะที่ตลาดส่งออกจะยังคงมีความ
ผันผวนสูง	สำาหรับความเสี่ยงที่สำาคัญที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
กำาลังเผชิญในปีหน้านี้	อาทิ	การเพิ�มกำาลังการผลิตของคู่แข่งจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน	ราคาพลังงานที่เพิ�มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึ 
ข้อกำาหนดทีค่วบคมุการประกอบธรุกจิทีเ่ข้มงวดมากขึน้โดยเฉพาะ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
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สิ่งแวดล้อม	สังคม	ธรรมาภิบาล

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.  เป้าห้มายการพััฒน์าดี้าน์ค์วิามยั�งยืน์
การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	ยึดมั่นภารกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	รวมถึง 
ค่านิยมองค์กรทั้งสี่ข้อเป็นเสาหลักโดยเฉพาะในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กลุ่มบริษัทฯ	 
มุ่งเน้นค่านิยม	ห่วงใย...ใส่ใจอนาคต	ที่มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่่สดใสเพื่่อคนรุ่นต่อไป	เรามุ่งมั่นที่จะปฏิิบัติ
ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	อยู่บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดี	และด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน	สังคม	และสิ�งแวดล้อม

อีกทั้งยังปฏิิบัติตามมาตรฐาน	(ISO14001)	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการด้านสิ�งแวดล้อม	 
โดยบริษัทฯ	ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม	(ISO14001)	มาต่อเนื่องมากกว่า	20	ป ี
ปัจจุบันบริษัทฯ	ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม	(ISO14001:2015)	โดยขอบข่าย
ครอบคลุมทุกกระบวนการสำาคัญขององค์กร

ในปี	2564	คณะกรรมการบริษัท	ได้กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน	ปี	2573	 
ในสามด้านหลัก	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำางานด้านสังคม	สิ�งแวดล้อม	และธรรมาภิบาลที่ดีของ 
กลุ่มบริษัทฯ	อันประกอบไปด้วย	การดำาเนินงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน	
เศรษฐกิจหมุนเวียน	ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรนำ�า	ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการทำางานโดยมี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี	และมีการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	
ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

เป้าห้มายการพััฒน์าดี้าน์ค์วิามยั�งยืน์ ปี 2573

คณะผู้บริหารกลุ่มได้รับมอบหมายเรื่องธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาด้าน 
ความยั่งยืน	ปี	2573	โดยการดำาเนินการตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	และมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการการพัฒนาด้านความยั่งยืน	และกำาหนดให้แต่ละประเทศมีเป้าหมายการทำางานด้าน 
ความยั่งยืน	อีกทั้ง	มีทีมทำางานและผู้ประสานงาน	เพื่อดำาเนินการและติดตามให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แต่ละด้านนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ	

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	และนโยบายสิ�งแวดล้อมฉบับเต็ม	กรุณาดูเพิ�มเติมที่เว็บไซต ์
ของบริษัทฯ	https://www.siamcitycement.com

Occupational Health & Safety (OH&S)

Circular
Economy

Climate
& Energy

Biodiversity
& Water

Community &
Stakeholder
Engagement

หัวข�อที� 2 เร�่อง การสร�างความมีส�วนร�วมของชุมชน
และกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย (Community and 
Stakeholder Engagement)

สร�างความมีส�วนร�วมของชุมชนและกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย
อย�างต�อเนื�อง ซึ�งรวมไปถึงพนักงานของเราทุกคน 
คู�ค�า ลูกค�า และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

หัวข�อที� 1 เร�่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety)

ตั�งเป�าที�จะเป�นสถานประกอบการที�ภัยอันตราย
เป�นศูนย� (Zero Harm)

การดำเนินงานเร�่องที� 3: ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทร�พยากรน้ำ (Biodiversity and Water) 

สร�างผลกระทบเชิงบวกสุทธ� (Net Positive Impact)

ควบคุมการใช�น้ำในกระบวนการผลิต
ให�มีประสิทธ�ภาพมากที�สุด

การดำเนินงานเร�่องที� 2: เศรษฐกิจหมุนเว�ยน 
(Circular Economy)

เพ��มการใช�เชื�อเพลิงขยะให�มากขึ�นเป�นสองเท�า 
โดยจากการใช�งานป�จจ�บันประมาณ 500,000 ตัน 
ให�กลายเป�น 1,000,000 ตัน

เพ��มการใช�งาน by-product อาทิ เถ�าลอย (Fly Ash) 
และสแลค (Slag) ให�อยู�ที�ประมาณร�อยละ 65 และ
ผลักดันให�มีการใช�งาน by-product ให�ได�ถึง 1.4 ล�านตัน

การดำเนินงานเร�่องที� 1: การเปลี�ยนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน 
(Climate and Energy)

ลดอัตราการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 
ให�ลดลงต่ำกว�า 530 กิโลกร�มคาร�บอนไดออกไซด�ต�อตัน 

ลดปร�มาณการใช�พลังงานไฟฟ�าให�ได�มากกว�าร�อยละ 10 

ใช�พลังงานไฟฟ�าที�มาจากแหล�งพลังงานไฟฟ�าทางเลือก
ให�ได�อย�างน�อยร�อยละ 20 
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2.  ห้่วิงโซึ่่ค์ุณค์่าธุรกิจของกลุ่มบริษัทัฯ 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ครหลวง	นำาการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการพัฒนา 
ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดี		รวมถึงการลดผลกระทบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียและเพิ�มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตตามแนวปฏิิบัติและมาตรฐานสากล	ตลอดจน
เรายังมีดำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาด้านความย่ังยืน	ปี	2573	เพือ่ดแูลสขุภาพและความปลอดภยั
ของพนักงานและคู่ธุรกิจ	ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ�มประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน	สร้างผลกระทบเชิงบวกสุทธิ	ควบคุมการใช้นำ�าในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	
และประสานความร่วมมือกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ		

ผลิตภัณฑ�ที�มีประสิทธิภาพภาพสูงสุด เพื�อนำไปสร�างสรรค�
และประกอบเป�นชิ้นงาน

ผลิตภัณฑ�ที�ส�งเสริมอายุการใช�งานของอาคารและโครงสร�าง

การสนับสนุนทักษะการทำงานของทีมช�างและผู�รับเหมา

เพิ่มการคัดแยกวัสดุจากของเสียเพื�อนำกลับมาใช�
ประโยชน�ใหม� (Material Recovery) ด�วยกระบวนการ
ที�เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

สร�างมาตราฐานสูงสุดในการบริหารจัดการและกำจัด
ของเสียอันตรายอย�างปลอดภัย

บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง 
จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

คู�ค�าทางธุรกิจ

ลดปริมาณของเสีย
สู�หลุมฝ�งกลบ

รื�อร�อนหลุมฝ�งกลบ
เพื�อคัดแยกขยะที�มีค�า
นำกลับมาใช�ประโยชน�ได�

กระบวนการกำจัด

เพิ่มสัดส�วนของพลังงานที�ได�จากของเสีย

นำของเสียกลับมาใช�เป�นพลังงานในกระบวนการผลิต

เพิ่มการใช�พลังงานหมุนเวียน

ขั�นตอนการทำเหมืองที�มีประสิทธิภาพ การปกป�องดูแลสมดุลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการฟ��นฟูพื�นที�ปฏิบัติงาน

เพิ่มการใช�วัตถุดิบที�ยั�งยืนอย�างต�อเนื�อง

เพิ่มการใช�วัตถุดิบที�มาจากการรีไซเคิล

การกำกับดูแลและปกป�อง
สุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน

การสร�างผลกระทบเชิงบวก
ให�กับสังคมและชุมชน

การลดการปล�อยก�าซ
คาร�บอนไดออกไซต�
อย�างต�อเนื�อง

สร�างความสัมพันธ�กับ
ตัวแทนขายและผู�จำหน�าย 
เพื�อความสำเร็จของธุรกิจ

กระบวนการขาย

กระบวนการผลิต

กระบวนการนำ
ผลิตภัณฑ�ไปใช�งาน

กระบวนการรีไซเคิล

กระบวนการวิเคราะห� /
การเตรียม / การคัดแยก

การนำพลังงานกลับมาใช�
ด�วยการเผาร�วมในเตา

ปูนซีเมนต�

กระบวนการจัดเก็บ

วัตถุดิบบริสุทธ�
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เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	กลุ่มบริษัทฯ	ได้จัดทำา 
เป้าหมายระยะกลาง	ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและ
พลังงาน	ทั้งในระดับภาพรวมของกลุ่มและระดับแต่ละประเทศ 
ในกลุ่ม	กำาหนดกลยุทธ์และความคิดริเริ�มที่สอดคล้องกันตาม
แนวทางขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ	กลุ่มบริษัทฯ	เล็งเห็น
ถึงความสำาคัญในการมีส่วนร่วมจากทั้งภายในและภายนอก	รวมถึง
การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของพันธกิจนี้
ในวงกว้าง	

เป้าหมายการดำาเนนิงานด้านเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและพลงังาน	
เพื่อบรรลุผลในปี	2573	มีดังนี้

ขอบเขต่ทั่� 1:	ลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ	 
ให้เหลือน้อยกว่า	530	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันวัสดุ
ประสานในซีเมนต์	เทียบเท่ากับลดลงร้อยละ	30	จากปี	2533	 
หรือลดลงร้อยละ	15	จากปี	2563

ขอบเขต่ทั่� 2:	ลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ	 
ให้ลดลงตำ�ากว่า	37	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันวัสดุ
ประสานในซีเมนต์	ซึ่งหมายถึงการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟ้ฟ้้า
ลงร้อยละ	10	เมื่อเทียบกับปี	2563	และอย่างน้อยร้อยละ	20	ของ
การใช้ไฟ้ฟ้้ามาจากแหล่งพลังงานทางเลือก

ทั้งนี้	มาตการของ	Global	Cement	and	Concrete	Association	
(GCCA)	ได้ถูกนำามาใช้เพื่อกำาหนดเป้าหมายและติดตามผลลัพธ์
เป็นประจำาทุกปี

3. การดีำาเน์ิน์งาน์เพัื�อให้้บรรลุเป้าห้มาย 
 การพััฒน์าดี้าน์ค์วิามยั�งยืน์ 

3.1  การบริห้ารการเปล่�ยน์แปลงสัภูาพัภูมิูอากาศ 
  และพัลังงาน์

3.1.1 เป้าห้มายการดีำาเน์ิน์งาน์

ภาวะโลกร้อนเป็นหนึ่งในความท้าทายเร่งด่วนที่สุดที่โลกกำาลัง
เผชิญ	หากปล่อยไว้โดยไม่ถูกแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบ
สภาพภูมิอากาศและประชากรบนโลกของเรา	ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
มีทั้งอุณหภูมิพื้นโลกและมหาสมุทรที่มีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ	
เกิดคลื่นความร้อน	เกิดภาวะภัยแล้ง	หรือเกิดอุทกภัย	รวมไปถึง
ผลกระทบเชิงลบต่อห่วงโซ่อาหาร

กลุ่มบริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาเหล่านี้	 
และตระหนักถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีการดำาเนินงานทางด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน

กลุ่มบริษัทฯ	ได้ตั้งเป้าหมายการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นได้จริง	 
โดยมีหลักการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางขององค์กร
พลังงานระหว่างประเทศ	(International	Energy	Agency	หรือ	
IEA)	โดยตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับการควบคุมการเพิ�มขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ตำ�ากว่าสององศาเซลเซียส	ในการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ยุคแห่งการปล่อยคาร์บอนตำ�าของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
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3.1.2 กลยุทัธ์ใน์การดีำาเน์ิน์งาน์เพัื�อบรรลุเป้าห้มาย

กลยุทธ์ที่ถูกนำามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำาเนินงานดังกล่าว	
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของซีเมนต์ในผลิตภัณฑ์์อินทรี		 
โดยการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาไปสู่
ปูนซีเมนต์คอมโพสิต	ซึ่งมีการเพิ�มส่วนผสมทดแทนปูนเม็ดลงไป	
เพื่อให้สามารถลดอัตราการใช้ปูนเม็ดลงได้	นอกจากนี้	การลงทุน
ในเทคโนโลยีใหม่ๆ	เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน	 
การใช้เชื้อเพลิงทดแทนในส่วนผสมพลังงานความร้อนและการใช้
วัตถุดิบทางเลือก	ตลอดจนความเข้มงวดในการตรวจสอบการวัด
ประสิทธิภาพและผลการปฏิิบัติงานล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญในการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่มบริษัทฯ	

3.1.3 ภูาพัรวิมและผูลการดีำาเน์ิน์งาน์

การดีำาเน์ิน์งาน์สั่วิน์ของซึ่่เมน์ต่์และปูน์เม็ดี

กลุม่บริษทัฯ	มคีวามมุง่มัน่ลดสดัส่วนปนูเมด็ในซเีมนต์จากร้อยละ	74	
ในปี	2563	ลงเหลือร้อยละ	65	ในปี	2573	ตามแนวทางของ 
กลุ่มซีเมนต์เทคโนโลยีองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ	(IEA)	 
ที่ตั้งเป้าลดสัดส่วนปูนเม็ดในซีเมนต์ลงเป็นร้อยละ	64	ในปี	2573	
โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะดำาเนินการดังนี้

 ■ การลดผลิตภัณฑ์์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาลง	คงไว้ 
ในระดับน้อยสุดที่ตลาดต้องการ	เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การใช้ 
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกและปูนซีเมนต์คอมโพสิต	ที่มีสัดส่วน 
การใช้ปูนเม็ดที่ตำ�ากว่ามาก	(ปูนเม็ดเป็นแหล่งกำาเนิดหลักของ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงงานปูนซีเมนต์)	 
ซึ่งทำาได้โดยการพัฒนาปูนซีเมนต์สูตรใหม่	และปรับสัดส่วน
ของคอนกรีตผสมให้ได้คุณภาพคงที่	ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า

 ■ สัดส่วนของปูนเม็ดในปูนทั�งชนิดไฮดรอลิกและคอมโพสิต	 
จะถูกลดลงด้วยการนำาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาปรับใช้ใน
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ	การใช้วัสดุเชื่อม
ประสานเสริม	(Supplementary	Cementitious	Materials)	
อาทิ	กากแร่	จากอุตสาหกรรมเหล็ก	(Slag)	และเถ้าลอย	(Fly	
Ash)	จากโรงไฟ้ฟ้้าพลังความร้อน			

การดีำาเน์ิน์งาน์สั่วิน์ของพัลังงาน์

 ■ กลุ่มบริษัทฯ	จะเพิ�มการใช้พลังงานทางเลือกให้ได้ร้อยละ	20	
ภายในปี	2573	เปรียบเทียบกับสัดส่วนการใช้ร้อยละ	11	 
ในปี	2563	ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก
ร้อยละ	18	ตามแนวทางขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ	
และกลุ่มบริษัทฯ	ได้นำาแนวทางการจัดการห่วงโซ่ของเสีย	 
ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม	การเตรียม	และการนำาของเสีย 
กลับมาใช้ใหม่	เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และการดำาเนิน
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ	ส่งผลให้เราสามารถพัฒนาการจัดลำาดับ
ความสำาคัญของการจัดการขยะ	(Waste	Management	
Hierarchy)	ภายในประเทศได้

 ■ กลุ่มบริษัทฯ	จะลดอัตราการใช้พลังงานไฟ้ฟ้้าให้อยู่ที�	 
80	กิโลวัตต์ชั่งโมงต่อตันซีเมนต์	ในปี	2573	เปรียบเทียบกับ
อัตราการใช้ที่	88	กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตันซีเมนต์	ในปี	2563	
โดยการนำาเทคโนโลยีใหม่รวมถึงการยกระดับเทคโนโลยีที่ใช้
อยู่ปัจจุบันให้ดีขึ้นซึ่งมากกว่าแนวทางที่องค์กรพลังงาน
ระหว่างประเทศซ่ึงตัง้เป้าไว้ที	่87	กิโลวตัต์ช่ัวโมงต่อตนัซเีมนต์	
ในปี	2573	ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ	มีการติดตั้งระบบนำาพลังงาน
ความร้อนเหลือใช้จากเตาเผาปูนซีเมนต์กลับมาใช้ใหม่	
(Waste	Heat	Recovery)	ซึ่งครอบคลุมกว่าร้อยละ	95	 
ในกระบวนการผลิตปูนเม็ดทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ	

รายละเอยีดเก่ียวกบัผลการดำาเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพอากาศและพลงังานเพิ�มเติม	กรุณาดทูี	่Sustainability 
Performance Index 2021 และรายละเอ่ยดีบน์เวิ็บไซึ่ต่ ์
ของบริษัทัฯ  
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

3.1.4 ต่ัวิอย่างกิจกรรมการดีำาเน์ิน์งาน์ดี้าน์การเปล่�ยน์แปลง 
 สัภูาพัอากาศและพัลังงาน์

โครงการผลิตไฟ้ฟ้้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	ในพื้นที่โรงงานของ	
บริษัท	ชิป	มง	อินทรี	ซีเมนต์	คอร์ปอเรชั่น

ระบบการผลิตไฟ้ฟ้้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	ประกอบไปด้วยการ
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดกำาลังผลิต	2.8	เมกะวัตต์ในอ่างเก็บนำ�า
ของบริษัทฯ	และแผงโซลาร์เซลล์ขนาดกำาลังผลิต	7	เมกะวัตต์	 
บนหลังคาอาคาร	ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ในอ่างเก็บนำ�าสามารถช่วย
ปกป้องอ่างเก็บนำ�าจากลมและแสงแดด	ซึ่งคาดว่าจะลดการสูญเสีย
การระเหยของนำ�า	และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความพยายาม 
ในการอนุรักษ์นำ�าของบริษัทฯ	

โครงการนี้	ตั้งเป้าที่จะผลิตพลังงานสะอาดให้ได้	297	กิกะวัตต์
ชั่วโมง	และจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	
197,000	ตันตลอดอายุของโครงการ	เป้าหมายการทำางาน 
ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ	ขับเคลื่อนไปได้ด้วยการใช้พลังงาน
ทดแทนจากโครงการนี้	

3.2.1 เป้าห้มายการดีำาเน์ิน์งาน์

เป้าหมายการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน	ปี	2573	ของ
กลุม่บริษทัฯ	คอื	การดำาเนนิธรุกจิแบบทีไ่ม่มีขยะเหลอื	(Zero	Waste)	
เพิ�มกำาลังการนำาวัสดุกลับมาใช้ซำ�า	(Reuse)	และเพิ�มกระบวนการ
รีไซเคิลตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ	เรายังมุ่งหวังที่จะยกระดับ 
และขับเคลื่อนกลไลของเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพที่กว้างขึ้นของ
กลุ่มธุรกิจ	ด้วยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์์ที่ลดผลกระทบมลพิษ 
และลดการสร้างขยะเหลือใช้	ในกระบวนการก่อสร้างและติดตั้ง 
ของทั้งกับลูกค้าและคู่ค้า	รวมถึงสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ด้านอายุการใช้งานของตัวอาคารและโครงสร้างอีกด้วย	

ทัง้นี	้ธรุกจิอนิทร	ีอโีคไซเคลิ	ของกลุม่บรษิทัฯ	ยังสร้างความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม	ภาคสินค้าอุปโภคบริโภค	ภาคธุรกิจนำ�ามัน
และก๊าซเชื้อเพลิง	ในการจัดการขยะของเสียไม่ให้เหลือไปฝ่ังกลบ
หรือส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม	และยังสนับสนุนหลายธุรกิจ 
ในการจัดการขยะอันตรายได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

โดยเราตั้งเป้าที่จะเพิ�มการใช้เชื้อเพลิงขยะและวัตถุดิบให้มากขึ้น
เป็นสองเท่าในกระบวนการผลิตปูนเม็ด	โดยเพิ�มจากการใช้งาน
ปัจจุบันประมาณ	500,000	ตัน	ให้เป็น	1,000,000	ตัน	 
และยังตั้งเป้าที่จะเพิ�มการใช้งานผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์์หลัก	
(by-product)	อาทิ	เถ้าลอย	(Fly	Ash)	และกากแร่หรือขี้โลหะ	
(Slag)	ให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ	65	และผลักดันให้มีการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์์พลอยได้ให้ได้ถึง	1.4	ล้านตัน

3.2  เศรษฐกิจห้มุน์เวิ่ยน์
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3.2.2 กลยุทัธ์ใน์การดีำาเน์ิน์งาน์เพัื�อบรรลุเป้าห้มาย

กลยุทธ์ในการดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำาเนินงาน 
ด้านเศรษฐกจิหมนุเวยีน	คอื	การมุง่เน้นการเสริมสร้างประสิทธภิาพ
ในการบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบ	การยกระดับขีดความสามารถ 
ที่มีอยู่ของการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์	(Co-Processing)	ให้
สอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จำากัด	 
ด้วยการนำาเสนอแนวทางการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกลุ่มพลาสติก	กลุ่มบริษัทฯ	วางแผนที่ 
จะจับมือร่วมกันกับองค์กรชั้นนำา	ที่ขับเคลื่อนหลักการลำาดับ 
ความสำาคญัของการจดัการขยะ	(Waste	Management	Hierarchy)	
ให้มีศกัยภาพมากขึน้	ด้วยการนำาเสนอทางเลอืกใหม่ของการรีไซเคลิ
และรูปแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน	

ในส่วนกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	ยังมีการใช้ของเสียที่มาจากหีบห่อ
บรรจุภัณฑ์์ในการสร้างความทนต่อแรงดึงและการโค้งงอใน
ผลิตภัณฑ์์กลุ่มคอนวูด	อีกทั้งในส่วนกลุ่มธุรกิจคอนกรีต	หิน	และ
ทราย	ยงัมกีารพจิารณาแนวทางในการใช้ของเหลือจากกระบวนการ
ทำาเหมือง	ทดแทนการใช้ทรายจากแหล่งทรายธรรมชาติอีกด้วย	

3.2.3 ภูาพัรวิมและผูลการดีำาเน์ิน์งาน์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ส่งผลให ้
กลุ่มบริษัทฯ	ต้องมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายรอบด้าน	ทำาให ้
ในปี	2564	ทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	มุ่งเน้นไปที่การมองหา
โอกาสทางธุรกิจในอนาคต	โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจของ
บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จำากัด	ให้เติบโตรวมไปถึงเน้นส่งเสริม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของเสียให้มากยิ�งขึ้น	 
อีกทั้งยังมองหาศักยภาพอื่นๆ	ทางธุรกิจ	ที่จะสามารถเติมเต็ม
ธุรกิจของบริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จำากัด	ให้ครบวงจรมากยิ�งขึ้น	

ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีการดำาเนินการทดสอบโครงการใหม่ๆ	 
ที่จะนำาเสนอเทคโนโลยีและบริการด้านการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับ
ของเสีย	และการทำางานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตและแหล่งผลิต 
ของเสียเพื่อให้เกิดกลไกการหมุนเวียนที่รัดกุม	และมีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง	

3.3.1 เป้าห้มายการดีำาเน์ิน์งาน์

เป้าหมายการดำาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรนำ�าปี	2573	ของกลุ่มบริษัทฯ	คือ	การสร้างสมดุลนิเวศ 
เชิงบวก	(Net	Positive	Impact)	และการดูแลรักษาทรัพยากรนำ�า
ให้ได้มากทีสุ่ดโดยมคีวามตระหนกัดถีงึความสำาคญัของการส่งเสรมิ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยเฉพาะในพื้นที่ทำาเหมืองวัตถุดิบ
ของกลุ่มบริษัทฯ	ด้วยการดำาเนินงานโดยคำานึงถึงการป้องกันและ
ลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	ตามลำาดับขั้นของ
การลดผลกระทบ	(Mitigation	Hierarchy)	อาทิ	การหลีกเลี่ยง	
(Avoidance)	การลดผลกระทบ	(Minimize)	ตลอดจนการชดเชย	
(Offset)	ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมการฟ้้�นฟู้
ธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ	อาทิ	การฟ้้�นฟู้แนวปะการังและ 
การฟ้้�นฟู้ป�าชายเลน	ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกทางอ้อมให้กับ 
เป้าหมายการดำาเนนิงานด้านเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและพลงังาน
อีกด้วย	

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยังตระหนักดีถึงความสำาคัญกับ
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์นำ�า	โดยการใช้นำ�าอย่างรู้คุณค่า	
และรักษาแหล่งนำ�าให้บริสุทธิ�และปลอดภัยสำาหรับคนรุ่นต่อไป	 
โดยยังเป็นการบริหารความเสี่ยงต่อการขาดแคลนนำ�าขององค์กร	
และจัดการประสิทธิภาพของต้นทุนการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ	

รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
หมนุเวยีนเพิ�มเตมิ	กรณุาดูที	่Sustainability	Performance	
Index	2021	และรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ		

3.3  ค์วิามห้ลากห้ลายทัางชื่ว่ิภูาพัและทัรพััยากรน์ำ�า
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ด้วยการกำาหนดเป้าหมายการลดอัตราการใช้นำ�าต่อการผลิต
ปูนซีเมนต์อย่างน้อยร้อยละ	20	และส่งเสริมการใช้นำ�าผิวดินให้ได้
มากกว่าร้อยละ	40	ในกระบวนการผลิตภายในปี	2573	

3.3.2 กลยุทัธ์ใน์การดีำาเน์ิน์งาน์เพัื�อบรรลุเป้าห้มาย

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงต้องการสร้างความสมดุลนิเวศ 
เชิงบวกเริ�มจากการหลกีเลีย่งกระบวนการทำางานทีจ่ะส่งผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้มากที่สุด	แล้วตามด้วย 
การจัดทำาแผนป้องกันและฟ้้�นฟู้ให้สอดคล้องกัน	หรือการทดแทน
ความหลากหลายทางชีวภาพ	(Biodiversity	Offset)	เพื่อให้มั่นใจ
ว่าไม่มีผลกระทบหลงเหลือต่อระบบนิเวศ	โดยกลุ่มบริษัทฯ	ได้รับ
การชี้แนะ	สนับสนุน	และคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ	ตามแนวทางทีไ่ด้ลงนาม
บนัทกึความเข้าใจ	(MoU)	ไว้ในระดบัภมูภิาคถึงความร่วมมือในการ
วางแผนและกำาหนดแผนงานของทกุบริษัทฯ	ในกลุม่บริษทัฯ	ทางด้าน 
การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ทางด้านการจัดการทรัพยากรนำ�า	กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งมั่นบริหารพัฒนา
ระบบการจัดการนำ�าให้มีประสิทธิภาพ	เราใช้แนวทางการทำางานและ
เคร่ืองมอืวเิคราะห์จาก	Global	Cement	and	Concrete	Association	
(GCCA)	ในการชี้จุดและติดตามความเป็นไปได้ของการสูญเสียนำ�า	
เพือ่หาโอกาสในการใช้นำ�าให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	อกีทัง้	ยังมกีารสร้าง
แหล่งเก็บนำ�าเพื่อเก็บกักนำ�าผิวดินจากทั้งบ่อนำ�าขุดและบ่อจาก 
การทำาเหมืองไว้ใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้มากกว่าร้อยละ	40	
ในปี	2573	โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีการประเมินผลการทำางานด้านการ
จัดการทรัพยากรนำ�า	ทั้งภายในองค์กรและเปรียบเทียบกับบริษัท 
ชั้นนำา	เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และสามารถ
บรรลุเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้	

3.3.3 ภูาพัรวิมและผูลการดีำาเน์ิน์งาน์

ในปี	2564	กลุม่บริษทัฯ	ได้ดำาเนนิการอย่างใกล้ชิดร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ตามแนวทางและเครื่องมือ
วิเคราะห์ของ	Global	Cement	and	Concrete	Association	 
เพื่อตรวจสอบพื้นฐานของคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ	 
โดยได้มีการประเมิน	การคาดการณ์	และการวิเคราะห ์

ช่องว่างเพื่อการพัฒนา	และนำาไปสู่แผนการทำางานด้านการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัทฯ	ในกลุ่มบริษัทฯ	 
แผนการทำางานนี้เอื้อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดเฉพาะเจาะจงกับ
แต่ละสถานที่	ในการพิจารณาผลกระทบจากกระบวนการผลิต	 
และสามารถออกแบบแผนฟ้้�นฟู้ได้เหมาะสม	และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับพื้นที่นั้นๆ	รวมถึงโอกาสในการสร้างโครงการออฟ้เซ็ต
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่ได้อีกด้วย

กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้พิจารณาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในทุก
ขั้นตอนของการสร้างความยั่งยืนระยะยาว	ด้วยเหตุผลสำาคัญ	คือ
การให้คุณค่าของความร่วมมือจากหลายฝ่�าย	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	
ภาคอตุสาหกรรม	องค์การระหว่างประเทศเพือ่การอนรุกัษ์ธรรมชาติ	
(IUCN)	องค์การที่ไม่แสวงผลกำาไร	(NGO)	และชุมชน	เพื่อให้เกิด
กลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับทุกแผนที่เกี่ยวข้อง

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนำ�า	ในปี	2564	เราให้ความสำาคัญ
กับการเพิ�มประสิทธิภาพในการใช้นำ�า	โดยการลดการใช้นำ�าจาก
แหล่งนำ�าใต้ดินและการติดตั้งเครื่องตรวจจับนำ�ารั่วซึม	ตลอดจน 
การบำาบัดนำ�าเสียให้กลับมาใช้งานได้ใหม่	ด้วยกระบวนการ	Waste	
Heat	Recovery	อีกทั้งยังมีการใช้นำ�าฝ่นที่กักเก็บไว้ในกระบวนการ
ผลิตที่เพิ�มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	และการสร้างบ่อนำ�า
ใหม่อีกด้วย	

รายละเอยีดเก่ียวกับผลการดำาเนนิงานด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและทรัพยากรนำ�าเพิ�มเติม	กรุณาดูที่	
Sustainability Performance Index 2021  
และรายละเอ่ยดีบน์เว็ิบไซึ่ต์่ของบริษทััฯ  
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.3.4 ต่ัวิอย่างกิจกรรมการดีำาเน์ิน์งาน์ดี้าน์ค์วิามห้ลากห้ลาย 
 ทัางชื่่วิภูาพัและทัรัพัยากรน์ำ�า

โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มนำ�าในเขต	Phú	My~    
ของบริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด

หลายปีที่ผ่านมา	กลุ่มบริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะวางแผนเสริมสร้าง
และอนุรักษ์ระบบนิเวศให้อยู่ในแผนการทำางานด้านสิ�งแวดล้อม
ระยะยาวของบริษัทฯ	โดยได้มีการสนับสนุนการบริหารจัดการใน
เขตพื้นที่ชุ่มนำ�า	Phú	My~			ในประเทศเวียดนาม	ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ 
เขตชายแดนกับจังหวัด	Kampot	และเป็นหนึ่งในพื้นที่ปกคลุม 
ด้วยหญ้าธรรมชาติ	ที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แหล่งในลุ่มแม่นำ�าโขง 
และที่สำาคัญคือเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระเรียน	ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการบุกรุกระบบนิเวศ	โดยมีสาเหตุมาจากการทำาเกษตรกรรม
ของชาวนาและฟ้าร์มกุ้ง

การอนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่	Phú	My~			เกิดจากความตั้งใจของ 
บริษัทฯ	ที่จะทดแทน	(Offset)	ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการทำา
เหมืองดินเหนียวจากแหล่งธรรมชาติของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์	
โดยในช่วงแรกของการอนุรักษ์ระบบนิเวศของ	Phú	My~			บริษัทฯ	
ทำางานร่วมกับมูลนิธินกกระเรียนสากล	(International	Crane	
Foundation)	ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อคนในชุมชน	
อาทิ	การตรวจสุขภาพประจำาปี	การสร้างแหล่งกักเก็บนำ�าไว้ใช้
อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง	การสนับสนุนโครงการงานฝ่ีมือที่ผลิต
จากต้นกระจูด	รวมถึงการสำารวจจำานวนประชากรของนกกระเรียน
ทุกปี	ซึ่งปัจจุบันโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มนำ�าในเขต	
Phú	My~			ของบริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด	ได้อยู่
ภายใต้การดูแลของหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
เวียดนาม	(DONRE)	และดำาเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน
อย่างใกล้ชิดในการปกป้องพื้นที่ชุ่มนำ�า	ดูแลและสำารวจประชากร 
นกกระเรียนเป็นประจำา	รวมถึงมีการจำากัดอาณาเขตที่ประชาชนจะ
เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ได้	

3.4.1 เป้าห้มายการดีำาเน์ิน์งาน์

เป้าหมายที่สำาคัญที่สุดของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	ในการ
ดำาเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	คือ	เป้าหมาย
อุบัติเหตุเป็นศูนย์	โดยจัดให้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเป้าหมาย
การทำางานด้านความยั่งยืน	ปี	2573	ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือ 
คู่ธุรกิจในพื้นที่ทำางาน	กลุ่มบริษัทฯ	ต้องให้ความสำาคัญและปกป้อง
ดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	ทั้งเรื่องสุขภาพและสภาพ
การทำางาน

3.4  อาชื่่วิอน์ามัยและค์วิามปลอดีภูัย
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โดยเป้าหมายนี้	นอกจากพนักงานและคู่ธุรกิจในพื้นที่ทำางาน	ยัง
รวมไปถึงชุมชนในบริเวณพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจอยู่	โดย
การลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	(LTI)	ให้ตำ�าลงอย่างน้อยร้อยละ	10	
ในแต่ละปี	เพื่อที่จะขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทฯ	ให้มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์
อย่างแท้จริงในปี	2573	ซึ่งจะรวมไปถึงการปลอดเหตุการณ์ 
ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและก่อให้เกิดความพิการด้วย		

ทั้งนี้	เรายังมุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บและความเจ็บป�วย	ด้วย
การวางแผนและความเป็นผู้นำาแบบเชิงรุก	ในการสร้างสถานที่
ทำางานที่ปลอดภัยและน่าทำางาน	ใช้เครื่องมือและระบบการทำางานที่
คำานึงถึงความปลอดภัยเป็นสำาคัญ	การอบรมให้ความรู้และ
กระบวนการทำางานที่ปลอดภัย	รวมถึงการกำากับดูแลให้มีการวาง
ระเบียบงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เข้มงวดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด	

3.4.2 กลยุทัธ์ใน์การดีำาเน์ิน์งาน์เพัื�อบรรลุเป้าห้มาย

การกำากับดูแลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของกลุ่มบริษัทฯ	กำาหนดความรับผิดชอบในการดำาเนินงานให้
ครอบคลุมในทุกการดำาเนินธุรกิจมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน	สำาหรับคณะผู้
บริหารในทุกประเทศ	เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ	หัวหน้างาน	ตลอด
จนพนักงานในการให้ความสำาคัญทางด้าน

 ■ ตรวจสอบกระบวนการทำางานทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของทุกหน่วยธุรกิจให้อยู่ในระดับสากล

 ■ นำากระบวนการมาปรับใช้	โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ที�มีประสิทธิภาพ
เกินกว่าข้อกำาหนด

 ■ จัดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยแบบบูรณาการ

 ■ ใช้ความเป็นผู้นำาที�มีประสิทธิภาพและแสดงออกอย่างเห็น 
ได้ชัด	ในการดแูลอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน
และคู่ธุรกิจในพื้นที่ทำางาน

 ■ จัดการดูแลให้พนักงานและคู่ธุรกิจในพื�นที�ทำางาน	ได้รับการ
ตรวจสุขภาพและสภาพการทำางานอย่างเป็นประจำา	เพื่อให้มี
ความพร้อมสำาหรับการทำางานในสวัสดิการที่เหมาะสม	

นอกเหนือจากการติดตามผลการทำางาน	และการศึกษากลยุทธ์การ
ดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากองค์กร
ภายนอกแล้ว	กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ	ยังรวมไปถึงการอบรมให้
ความรู้และพฒันาศกัยภาพของบคุลากร	และการให้ใบประกาศนียบตัร
รับรองแก่บุคลากรที่ผ่านการอบรมด้วย	อีกทั้ง	ยังมีการสร้าง 
เครือข่ายของบริษัทฯ	ภายในกลุ่ม	เพื่อยกระดับและพัฒนา
มาตรฐานการทำางานให้มีคุณภาพสอดคล้องกัน	และเอื้อให้เกิด
วัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กระบวนการทำางานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ	

3.4.3 ภูาพัรวิมและผูลการดีำาเน์ิน์งาน์

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ส่งผลให้เกิดความ
ท้าทายต่อการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	โดยเราได้รับความ 
ร่วมมืออย่างดีจากพนักงานและบุคลากรในองค์กร	ในการสร้าง
แนวทางการทำางานรูปแบบใหม่และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
แนวทางนั้นได้	เพื่อปกป้องทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน	อีกทั้งยังสนับสนุนชุมชนใกล้เคียงให้
ฟ้ันฝ่�าวิกฤติทางสุขภาพนี้ไปได้	ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือ	 
การสนบัสนนุอปุกรณ์ทางการแพทย์	และเคร่ืองใช้จำาเป็นต่างๆ	ด้วย	
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การดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่ม
บริษัทฯ	อยู่ภายใต้การกำากับดูแลโดยตรงของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม	โดยมีหน้าที่ให้นโยบายภาพรวมและดูแลการพัฒนา
ของระบบและกระบวนการทำางานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยให้เทียบได้กับระดับสากล	และให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ผ่านการใช้ความเป็นผู้นำาที่มี
ประสทิธภิาพและแสดงออกอย่างเห็นได้ชดั	ในการดแูลอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยของบุคลากรด้วยการเสริมแรงทางบวก	 
และการบริหารจัดการที่เหมาะสม	ในกรณีที่มีการละเมิดระเบียบ
หรือข้อบังคับที่กำาหนดไว้	

และเนื่องด้วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	มีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ 
การขนส่ง	ทำาให้มาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอีกหนึ่ง
หัวข้อหลักที่เราให้ความสำาคัญอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด	บุคลากร
ของเราจึงได้รับการอบรมเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย	ระเบียบ
และพฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสม	ตลอดจนการได้รับความรู้ 
ด้านการตรวจสอบความพร้อมของพาหนะจากผู้เชี่ยวชาญ	ทั้งใน
และต่างประเทศเป็นประจำา	

รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภยั	กรณุาดทูี	่Sustainability Performance 
Index 2021 และรายละเอ่ยดีบน์เวิ็บไซึ่ต่์ของบริษัทัฯ  

นโยบายการจัดการด้านคุณภาพ	สิ�งแวดล้อม	อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยฉบับเต็ม	กรุณาดูเพิ�มเติมที่เว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ	

3.4.4 ต่ัวิอย่างกิจกรรมการดีำาเน์ิน์งาน์ดี้าน์อาชื่่วิอน์ามัย 
 และค์วิามปลอดีภูัย

การดูแลสุขภาพของพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19

ตลอดเวลาที่ผ่านมา	กลุ่มบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการปกป้อง
และดูแลสุขภาพของพนักงานด้วยการจัดหาการบริการของ 
สถานพยาบาลชั้นนำาให้กับพนักงานทั้งในสำานักงานและในโรงงาน	
อกีทัง้	ยังมุง่เน้นการสร้างความตระหนักถงึความสำาคญัของการตรวจ

คัดกรองและความพร้อมของสุขภาพในการทำางาน	โดยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19	เข้ามามส่ีวนกระตุน้ให้พวกเรา
เน้นยำ�าและยกระดับมาตรการการดูแลสขุภาพและความปลอดภยั
ของพนกังานให้เข้มข้นมากยิ�งขึน้	

มาตรการการรักษาระยะห่าง	หรือการรักษาสุขอนามัยส่วนตัว	อาทิ	
การสวมหน้ากาก	ได้มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด	ทั้งนี้	ยังได้มีการจัดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19	
แบบ	ATK	(Antigen	Test	Kits)	ในทุกโรงงาน	รวมไปถึงการจัดการ
การทำางานในโรงงานแบบ	Bubble	and	Seal	และแบบการจัดสลับ
วันเข้าทำางานสำาหรับพนักงานในสำานักงาน	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	
ยังได้จัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19	ให้กับพนักงาน	เพื่อให้
มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนและเข้าถึงความปลอดภัยจาก
เชื้อไวรัสโควิด-19	ได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน	

กลุ่มบริษัทฯ	ยังดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานด้วยการจัดหา 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้คำาแนะนำาจากภายนอกองค์กร	สำาหรับ
พนักงานที่ต้องทำางานอยู่ที่บ้านคนเดียว	และเกิดความเครียดจาก
การถูกตัดขาด	ทำาให้ไม่ได้พบปะหรือเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงาน
หรือบุคคลอื่น	หรือพนักงานที่อาจจะมีความเครียดจากเรื่องส่วนตัว
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำางานได้		
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3.5  การสัร้างค์วิามผููกพััน์ของชืุ่มชื่น์และ 
  กลุ่มผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ย

3.5.1 เป้าห้มายการดีำาเน์ิน์งาน์

กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงดำาเนินการสร้างความผูกพันของชุมชนและ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งรวมไปถึงพนักงานของเรา 
ทุกคน	คู่ค้า	ลูกค้า	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กลุ่มบริษัทฯ	ได้สร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน	ปี	2573	ของเรา
ร่วมกัน	โดยมีการวางแผนงานการสร้างความผูกพันกับชุมชน 
และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ครอบคลมุทกุหน่วยผลติของกลุม่บรษิทัฯ	
และมีการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมที่ดำาเนินการตามแผนงาน
นั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	

ทัง้นี	้กจิกรรมการสร้างความผูกพนักบัชุมชนจะมุง่เน้นทีก่ารสือ่สาร	
ให้ความรู้และสนับสนุนการศึกษาแก่คนในชุมชน	ไม่ว่าจะเป็น 
ความรู้ทางวิชาชีพ	อาทิ	ทักษะงานช่าง	ซึ่งเป็นที่ต้องการในภูมิภาค	
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมกับชุมชน	ที่เกี่ยวข้อง	และสนับสนุน 
การดำาเนินการด้านอื่นๆ	ของเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน	 
ปี	2573	

กลุม่บริษทัฯ	ยังมเีป้าหมายทีจ่ะเข้าร่วมกรอบความร่วมมือการพฒันา
เพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ	(UN	Global	Compact	หรือ	
UNGC)	เพื่อยืนยันพันธกิจในการดำาเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาด้านความยั่งยืน	ปี	2573	ของกลุ่มบริษัทฯ	

3.5.2 กลยุทัธ์ใน์การดีำาเน์ิน์งาน์เพัื�อบรรลุเป้าห้มาย

บริษัทฯ	คำานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ได้มีการวิเคราะห์และกำาหนดกลุ่มของ 
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและให้ 
ความสำาคัญต่อข้อมูล	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์และกจิกรรมทางธรุกจิให้เหมาะสม
และตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีได้อย่างเหมาะสม	
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ผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ย เป้าห้มาย/ค์วิามค์าดีห้วิัง กลยุทัธ์ใน์การสัร้างค์วิามผููกพััน์  

พัน์ักงาน์ ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อม 
และความปลอดภัยที่ดีในการทำางาน
รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจน
โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้า 
ในการทำางาน

 ■ การพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นำา	ใส่ใจดูแลพนักงาน

 ■ การส่งเสริมการมส่ีวนร่วม	และการสื�อสารแบบสองทางภายในองค์กร

 ■ พัฒนาสภาพแวดล้อม	และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำางาน

 ■ สำารวจความคิดเห็นพนักงานเป็นประจำา

ลูกค์้า ตอบสนองทุกความต้องการเพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงของความสำาเร็จลูกค้า

 ■ การจัดการประชุมพบปะและเยี�ยมลูกค้าอย่างสมำ�าเสมอ	ทั�งแบบ 
เจอตัวและผ่านช่องทางออนไลน์

 ■ การพัฒนาช่องทางการสื�อสาร	การทำาธุรกิจย่อยด้วยระบบออนไลน์
เพื่่อความสะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพมากขึ้้น

 ■ การจัดการอบรมให้ความรู้ลูกค้าและแลกเปลี�ยนความรู้เกี�ยวกับ
ผลิตภัณฑ์์และบริการของกลุ่มบริษัทฯ

 ■ การสำารวจความคิดเห็นลูกค้าอย่างสมำ�าเสมอ

ชืุ่มชื่น์ ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชนทั้ง	CSR-In	Process	คือ
การป้องกันหรือลดผลกระทบจาก
การดำาเนินงานที่มีต่อชุมชนรวมถึง
การทำาโครงการสนับสนุนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่างๆ	ของชุมชน	หรือ 
ที่เรียกว่า	CSR-After	Process	 
อย่างต่อเนื่อง

 ■ การสำารวจความคิดเห็นชุมชนเป็นประจำา	

 ■ การพัฒนาช่องทางสื�อสาร	ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 ■ การเปิดให้ผู้นำาชุมชน	และประชาชนเข้าเยี�ยมชมโรงงาน

 ■ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารโครงการ
สำาคัญต่างๆ	

 ■ การจัดตั�งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ�งแวดล้อม	ตลอดจน 
คณะกรรมการที่ป่รึกษา	(Advisory	Panel)	ด้านการสร้างสมัพนัธภาพ
ที่่ดีกับชุ�มชน

โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ	ดังนี้	
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ผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ย เป้าห้มาย/ค์วิามค์าดีห้วิัง กลยุทัธ์ใน์การสัร้างค์วิามผููกพััน์  

ผูู้จัดีห้าสัิน์ค์้า 
และบริการ

ส่งเสริมความร่วมมือ	และให้การ
สนับสนุนที่ดีต่อกันเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ	และความเจริญก้าวหน้า
เติบโตไปด้วยกัน

 ■ การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผู้จัดหาสินค้าและบริการ	
(Supplier	Code	of	Conduct)

 ■ การประกาศนโยบายการจัดหาอย่างยั�งยืน	และการนำาไปปฏิิบัติ	
(Sustainable	Procurement	&	Guidelines)

 ■ การจัดประชุมเพื�อการสื�อสารที�ดีและการฝ่ึกอบรมพัฒนาด้านต่างๆ

ผูู้ถูือหุ้้น์ ดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
พร้อมไปกับการสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างย่ังยืนให้กับองค์กร

 ■ การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี

 ■ การสื�อสาร	และการดูแลสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น

 ■ การพิจารณาเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

 ■ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม	CSR	หรือด้านอนุุรักษ์สิ��งแวดล้อมต่างๆ	
อย่่างสมำ�าเสมอ

ภูาค์ราชื่การและ
องค์์กรภูายน์อก

การปฏิิบัติตามกฎหมาย	และการให้
ความร่วมมือกับทางราชการ	 
ตลอดจนมองหาโอกาสในการ 
มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม	และประเทศชาติ

 ■ ศกึษากฎหมาย	และการดำาเนนิงานทกุด้านให้สอดคล้องกับข้อกำาหนด
ของกฎหมาย	

 ■ การเข้าร่วมประชุม	สัมมนา	แลกเปลี�ยนข้อคิดเห็นกับทางราชการ
พร้อมกบัการให้การสนับสนนุในการจดันทิรรศการ	หรอืสมัมนาต่างๆ	

 ■ การมีส่วนร่วมสนับสนุน	หรือดำาเนินโครงการเพื�อสังคม	ประเทศชาติ
ของทางราชการ	หรือองค์กรภายนอกต่างๆ	

สัื�อมวิลชื่น์ เพื่อให้สื่อมวลชนต่างๆ	มีความเข้าใจ
ทีด่ต่ีอการดำาเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ	
รวมถึงนโยบายและโครงการสำาคัญ
ต่างๆ	ทำาให้สามารถสือ่สารได้ถูกต้อง
และเหมาะสมต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	
และสังคมโดยทั่วไป

 ■ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร	ผลการดำาเนินงาน	และความก้าวหน้าใน
โครงการสำาคัญต่างๆ	ให้กับสื่อมวลชนอย่างสมำ�าเสมอ	

 ■ การเปิดโอกาสให้สื�อมวลชนเข้าพบผู้บริหาร	เยี�ยมชมโรงงาน	รวมถึง
การทำากิจกรรมเพื่่อสังคม	และสิ�งแวดล้อมร่วมกันอยู่เสมอ
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.5.3 ภูาพัรวิมและผูลการดีำาเน์ิน์งาน์

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 
ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ	และชุมชนใกล้เคียง	เรายังคงยึดมั่น
ในพนัธกจิของเราในการดำาเนนิแนวทางการดำาเนินงานตามนโยบาย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยมีมาตรการด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นแนวทางประกอบการ 
ดำาเนินงานในวิกฤตการณ์ครั้งนี้	

การสัร้างค์วิามผููกพััน์ทั่�ดี่กับลูกค์้า

การจัดีการลูกค์้าสััมพััน์ธ์

กลุ่มบริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ในระยะยาวจึงดำาเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างความ
พงึพอใจสงูสุดและช่วยขบัเคลือ่นธรุกจิของลกูค้าให้เตบิโตอย่างย่ังยืน	
กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย	การฝ่ึกอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหา 
ทุกด้าน	ตลอดจนการพัฒนาลูกค้าตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า	 
เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจของเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เพื่อสร้างความสำาเร็จให้กับธุรกิจ	นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้
ดำาเนนิการสำารวจความพึงพอใจและรวบรวมความคิดเห็นของลกูค้า
เป็นประจำา	เพื่อทำาการปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

การฝัึกอบรมลูกค์้าและการแบ่งปัน์องค์์ค์วิามรู้

กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินการจัดฝ่ึกอบรมที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้จัด
จำาหน่ายและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์์ของทางกลุ่มบริษัทฯ	รวมไปถึงบุคลากร
ด้านการออกแบบและวิศวกรการก่อสร้าง	

การฝ่ึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อความสำาเร็จของช่างก่อสร้าง
และผู้รับเหมา	ถือเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญ
เป็นอย่างมากในทกุประเทศ	โดยในแต่ละสปัดาห์จะมกีารจัดกจิกรรม
มากมายทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ	เพื่อนำาเสนอข้อมูล	สาธิตผลิตภัณฑ์์	
และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิิบัติที่ดีที่สุดในการก่อสร้างรวมไปถึง
การฝ่ึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ครอบคลุมถึง 
การป้องกันส่วนบคุคลในช่วงการระบาดใหญ่ของเช้ือไวรัสโควดิ-19	
นอกจากนี้เพื่อพัฒนาความรู้ของช่างก่อสร้าง	ทางกลุ่มบริษัทฯ	 

ยังได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านการศึกษา	อาทิ	สถาบันโปลีเทคนิค
แห่งชาติของประเทศกัมพูชา	เพื่อฝ่ึกอบรมและให้การรับรอง 
ช่างก่อสร้างที่ผ่านการฝ่ึกอบรมวิชาชีพ

ทางกลุม่บริษทัฯ	ได้ให้การสนบัสนนุการจดัฝึ่กอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ทางเทคนิคของกลุ่มบริษัทฯ	แก่	วิศวกร	สถาปนิก	และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบทัว่เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ทัง้จากหน่วยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชน	และรัฐวิสาหกิจ	ในการนำาเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ
การออกแบบ	การบริหารจัดการโครงการ	การเพิ�มประสิทธิภาพ
ต้นทุน	การทดสอบ	และประสิทธิภาพการทำางานของผลิตภัณฑ์์	
โดยเนื้อหาหลักของการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้	คือ	ประสิทธิภาพทาง
เทคนิค	ข้อบังคับ	ตลอดจนองค์ประกอบของวัสดุใหม่ทดแทนเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม

ในประเทศศรีลังกา	ภายได้โครงการ	INSEE	i2i	Collaboration	
Space	ซึ่งเป็นพื้นที่ทำางานร่วมกันของทางบริษัทฯ	มกีารจดัสมัมนา
ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์เพือ่แบ่งปันความรู้	ในทกุๆ	เดอืนตั้งแต่เริ�ม
โครงการในปี	2561	โดยการนำาทีมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรม
และนักวิชาการจากทั่วโลกมานำาเสนอความรู้ในหัวข้อต่างๆ	อาทิ	
แนวทางปฏิิบัติในการก่อสร้าง	นวัตกรรมวัสดุ	และการออกแบบ
อาคารที่ยั่งยืน

ในส่วนของคู่ค้าด้านการจัดจำาหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ	นั้น	ก็ได้รับ
การศึกษาและพัฒนาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	อาทิ	การฝ่ึกอบรม
การขายสำาหรบัผูแ้ทนขายและการฝึ่กอบรมทางธรุกจิสำาหรบัผูจั้ดการ	
เพือ่เป็นการสนบัสนนุการเตบิโตทางธุรกจิของคูค้่า	ทมีงานภาคสนาม
ของทางกลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการทำาการสาธิตผลิตภัณฑ์์ในสถานที่ของ
ลูกค้าเพื่อให้คำาแนะนำาเพิ�มเติมกับลูกค้า	โดยในประเทศไทยนั้น	
เพือ่ให้การพัฒนาความรู้ของคูค้่าเป็นไปอย่างต่อเนือ่งในช่วงการแพร่
ระบาดใหญ่ของเช้ือไวรัสโควิด-19	ทางบริษทัฯ	จงึได้จัดอบรมออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์เพื่อต่อยอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์์และการขายอย่าง 
มืออาชีพกับกลุ่มคู่ค้า	
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การสัำารวิจค์วิามพั่งพัอใจของลูกค์้าและการปรับปรุงการบริการ
อย่างต่่อเน์ื�อง

กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าโดยใช้ดัชนีชี้วัด
ความภักดีของลูกค้า	(Net	Promoter	Score	หรือ	NPS)	เป็น 
ส่วนสำาคญัของการรบัฟั้งเสียงจากลกูค้า	NPS	เป็นเคร่ืองมอืทีส่ำาคญั
ในการประเมินความภักดี	ความพึงพอใจ	และประสบการณ์การซื้อ
ของลูกค้า	โดยในปี	2564	นี้	คะแนน	NPS	โดยรวมสำาหรับธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ	ในประเทศไทยอยู่ที่	72.1	คะแนน	ซึ่งเป็นผลลัพธ์
ที่ยอดเยี่ยม	ซึ่งคะแนนดังกล่าวประกอบกับดัชนีความพึงพอใจของ
ลูกค้า	(Customer	Satisfaction	Index	หรือ	CSI)	ที่ร้อยละ	93.6	
นั้นเป็นผลลัพธ์จากการทุ่มเทเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
อย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการรวมถึงไขข้อกังวล
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

การสัร้างค์วิามผููกพััน์ทั่�ดี่กับพัน์ักงาน์

การจัดีทัำาแบบสัำารวิจค์วิามผููกพััน์ของพัน์ักงาน์ทัั�งกลุ่มบริษัทัฯ 

กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการจัดทำาแบบสำารวจความผูกพันของพนักงาน	
ประจำาปี	2564	เพือ่รับฟั้งเสยีงและความคดิเหน็โดยตรงจากพนกังาน
ทั้งกลุ่มบริษัทฯ	โดยได้มีการจัดทำาแผนพัฒนาความผูกพันตามมา	
ทั้งในระดับบริษัทฯ	และระดับสายงาน	

การค์ุ้มค์รองสัิทัธิมน์ุษยชื่น์ใน์สัถูาน์ประกอบการ

ตามแนวทางของการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ	(UNGP)	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	 
(มหาชน)	มีความเชื่อมั่นว่า	ธุรกิจจะสามารถดำารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ 
มีการให้ความเคารพและให้ความสำาคัญทางด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างสูง	โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องยึดถือและ
ปฏิิบัติตามแนวทางของหลักการเดียวกัน

1. การค์ุ้มค์รองสัิทัธิของพัน์ักงาน์

สิทธิของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงาน 
จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านแรงงานทั้งภายในประเทศ
และระดับนานาชาติในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจอยู่	 
ซึ่งรวมถึงการปลูกฝ่ังวัฒนธรรมในการทำางานที่ให้ความเคารพต่อ
สิทธิในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม	โดยไม่ปิดกั้นสถานะของ
ร่างกายและจิตใจ	เชื้อชาติและสัญชาติ	ประเทศต้นกำาเนิด	และ
ชาติพันธุ์	ศาสนา	เพศ	ภาษา	อายุ	สีผิว	การศึกษา	สถานะทางสังคม	
รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี	หรือสถานะอื่น	ที่ระบุไว้ในข้อกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ

1.1 การสัรรห้าและค์ัดีเลือกพัน์ักงาน์ 

กลุม่บริษทัฯ	เปิดโอกาสให้กบัผูส้มัครงานทกุคนอย่างเท่าเทยีม	
โดยไม่คำานึงถึงเพศสภาพ	ความแตกต่างของรสนิยมทางเพศ	
ความพิการ	การศึกษา	เชื้อชาติ	อายุ	หรือศาสนา	โดยมั่นใจว่า
ทางกลุ่มบริษัทฯ	ได้มีขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกที่
ยุติธรรมและโปร่งใส

1.2  การสั่งเสัริมการเร่ยน์รู้และพััฒน์าศักยภูาพัพัน์ักงาน์  

พนกังานทกุคนจะได้รบัโอกาสในการเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพ
ของตนเองอย่างเท่าเทียมกันตลอดการว่าจ้างในการทำางาน	
รวมถึงได้รับการสนับสนุนให้มีการพูดคุยกับหัวหน้างาน 
อย่างสมำ�าเสมอเกี่ยวกับเส้นทางในการพัฒนาการทำางานและ
การเติบโตในตำาแหน่งงานของตนเอง
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1.3 การจัดีการค์่าต่อบแทัน์อย่างยุต่ิธรรม 

กลุ่มบริษัทฯ	มีการบริหารค่าตอบแทนตรงกับคุณสมบัติและ
ความสามารถของผูส้มคัรงาน	ทัง้นี	้ยังดแูลพนกังานทกุคน	 
ให้ได้รับค่าตอบแทนการทำางานที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ 
ในตลาดแรงงาน

1.4 การประเมิน์ผูลการปฏิิบัต่ิงาน์ 

กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะปลูกฝ่ังให้พนักงานมีวัฒนธรรมใน 
การทำางานทีข่บัเคลือ่นด้วยการส่งมอบผลงานทีม่ปีระสิทธิภาพ	
โดยมกีระบวนการประเมินผลงานทีย่ตุธิรรม	รัดกมุ	และโปร่งใส	

1.5 การเลิกจ้างห้รือยกเลิกสััญญาจ้าง                                                                                                                                 

กลุ่มบริษัทฯ	ให้ความมั่นใจในความยุติธรรมและความโปร่งใส
ของกระบวนการการเลิกจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง	โดยคำานึง
ถึงความต้องการขององค์กรอย่างเหมาะสม	มีการดำาเนินการ
ด้วยขั้นตอนที่โปร่งใสและถูกต้องตามกฏิหมาย	เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางของการปฏิิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
สำาหรับพนักงาน	

1.6 การสัร้างวิัฒน์ธรรมแห้่งค์วิามห้ลากห้ลายและการอยู่ร่วิมกัน์ 

กลุ่มบริษัทฯ	ส่งเสริมวัฒนธรรมของการทำางานร่วมกัน 
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	โดยการให้ความสำาคัญกับ 
ความโปร่งใส	ความเป็นมืออาชีพ	และโอกาสที่เท่าเทียมกัน 
ในทุกกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินการ	รวมทั้งมีการจัด 
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อส่งผ่านข้อมูลจาก 
ฝ่�ายบริหาร	เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน	 
รวมถึงการจัดการรับฟ้ังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนักงานด้วย	

2. การจัดีการให้้พัน์ักงาน์ปฏิิบัต่ิต่ามแน์วิทัางการค์ุ้มค์รอง 
 สัิทัธิมน์ุษยชื่น์ 

คณะกรรมการบริษัท	คณะผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้ง
บุคคลหรือนิติบุคคล	ที่เป็นตัวแทนหรือคณะทำางาน	ทั้งในนามหรือ
ภายใต้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	ต้องปฏิิบัติตามแนวทาง
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเดียวกันนี้	

หากมีการกระทำาใดที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน	บริษัทฯ	 
จะพิจารณาลงโทษทางด้านวินัย	ตามนโยบายของบริษัทฯ	และ 
อาจจะต้องถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย	หากการกระทำาดังกล่าว
เป็นการกระทำาที่ผิดต่อกฎหมาย	โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	ไม่มี
เร่ืองร้องเรียนและ/หรอืกรณทีีเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธมินษุยชน



87

รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

การสัร้างค์วิามผููกพััน์ทั่�ดี่กับชืุ่มชื่น์

ทกุหน่วยผลติของกลุม่บรษิทัฯ	ได้จดัทำาแผนงานการสร้างความผูกพัน
กับชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำาทุกปี	เพื่อดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนทั้ง	CSR-In	Process	คือ	การป้องกัน
หรือลดผลกระทบจากการดำาเนินงานที่มีต่อชุมชนรวมถึงการทำา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ	ของชุมชน	หรือ 
ที่เรียกว่า	CSR-After	Process	อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนส่งเสริม 
ให้มีการสื่่อสารที่่ดีกับชุ�มชน	และเปิดกว้างให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนและดำาเนินกิจกรรมเพื่่อการพัฒนาชุ�มชนต่างๆ	 
โดยอาศัยความรู้	ความชำานาญ	และทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ	 
เป็นเครื่่องมือสำาคัญในการสนับสนุ�นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
ชุ�มชนและสังคม

รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานด้านการสร้างความ
ผูกพันของชมุชนและกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีเพิ�มเติม	กรณุาดทูี่	
Sustainability Performance Index 2021 และ 
รายละเอ่ยดีบน์เวิ็บไซึ่ต่์ของบริษัทัฯ  

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับเต็ม	กรุณาดูที่
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ:	ข้อมูลพนักงาน	ปี	2564	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในประเทศไทย

เพศ 
สัดส�วนของพนักงานตามตำแหน�ง (คน)

การศึกษา
คน

ผู�บริหารระดับสูง
และอาวุโส 

พนักงานระดับอื�นๆ

108 27

1,396 145

ผู�บริหารระดับกลาง

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

ไทย ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีป
ออสเตรเลีย

ทวีป
อเมริกาเหนือ

ปริญญาตรี สูงกว�า
ปริญญาตรี

อื�นๆ

793 495

อายุ 
ป�

สัญชาติ
คน

เจเนอเรชัน Z
อายุไม�เกิน 25 ป�

48%46%2% 4%

เจเนอเรชัน Y
อายุ 26 - 40 ป�

เจเนอเรชัน X
อายุ 41 - 55 ป� 

เจเนอเรชัน B
อายุ 56 ป�ขึ�นไป

1,142 2,936

19

4 4

1

1,023

425 374
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3.5.4 ต่ัวิอย่างกิจกรรมการดีำาเน์ิน์งาน์ดี้าน์การสัร้างค์วิามผููกพััน์ 
 ของชืุ่มชื่น์และกลุ่มผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ย

 ■ โค์รงการโรงเร่ยน์สั่เข่ยวิ (INSEE Green School)

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับบริษัท	อินทรี	
อโีคไซเคลิ	จำากดั	บรษัิท	กรงุเทพโทรทศัน์และวทิย	ุจำากดั	(ช่อง	7HD)	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	และกองบัญชาการตำารวจ
ตระเวนชายแดน	หน่วยงานในสังกัดของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	
เพือ่สนบัสนุนการพฒันาอย่างย่ังยืนด้านการศึกษาให้กับสงัคมไทย	
โดยในปี	2564	ได้ร่วมกันสร้างที่พักสำาหรับคุณครูอาสาให้กับ 
ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	อินทรีอาสา	ณ	บ้านห้วยปุ้ม	
ตำาบลร่มเย็น	อำาเภอเชียงคำา	จังหวัดพะเยา

 ■ โค์รงการ INSEE Construction 4.0

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับกรมพัฒนา
ฝ่ีมือแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	จัดโครงการฝ่ึกอบรมอาชีพ 
ช่างก่อสร้าง	โดยให้พนักงานของบริษัทฯ	ที่มีความรู้	ความสามารถ	
เช่ียวชาญเฉพาะทางในแต่ละผลติภณัฑ์์	เป็นวิทยากรในการฝึ่กอบรม
ภาคปฏิิบัติให้กับแรงงานนอกระบบ	แรงงานในชุมชน	ผู้ว่างงาน	
และผู้สนใจในงานก่อสร้าง	เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีอาชีพ	 
อันเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว	
นอกจากนี้	ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	
บริษัทฯ	จึงจัดการฝ่ึกอบรมทางออนไลน์บนแพลตฟ้อร์มของ 
กรมพัฒนาฝ่ีมือแรงงานเป็นการฝ่ึกอบรมแบบ	New	Normal	 
และรักษาระยะห่าง	ในหลักสูตรการติดตั้งผนัง-พื้นคอนวูดเป็น
หลักสูตรนำาร่องอีกด้วย

 ■ โค์รงการชื่่วิยเห้ลือชืุ่มชื่น์ สัถูาน์พัยาบาล และสัน์ับสัน์ุน์ 
ภูาค์รัฐ ใน์สัถูาน์การณ์การแพัร่ระบาดีของเชื่ื�อไวิรัสัโค์วิิดี-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่งของเช้ือไวรสัโควดิ-19	
ในปี	2564	กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงช่วยเหลือชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย	
ด้วยการบริจาคเงิน	สิ�งของจำาเป็น	แก่บุคลากรทางการแพทย์		
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ�น	เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาขนในพื้นที่
ใกล้เคียงกับโรงงานของเรา	โดยในประเทศไทย	บริษัท	ปูนซีเมนต์
นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	ได้มีการจัดทำาโรงพยาบาลสนามใน
สถานประกอบการ	(Factory	Accommodation	Isolation	หรือ	FAI)	
ตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข	
เพื่อควบคุมและเฝ่้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่โรงงาน	
จังหวัดสระบุรีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถติดตามกิจกรรมการดำาเนินงานด้านการสร้าง 
ความผู�กพันของชุ�มชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพิ�มเติมได้ที่	
Facebook	Page:	INSEE	Care	และ	INSEE	Community	
Team



กลุ่มบริษัทฯ	ยึดมั่น 
ในการดำาเนินธุรกิจบน 
พ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลท่ีดี	 
รวมถึงการลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม
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การควบคุมภายใน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	กำาหนดให้มีระบบ 
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้การดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และสอดคล้องกับ
กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่ดีและถือเป็นหน้าที่ที่สำาคัญเพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	เหมาะสมและเพียงพอ

หน่วยงานตรวจสอบภายในและกำากับดูแลถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ครอบคลุมการปฏิิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ	ในประเทศไทยรวมถึง
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	รับผิดชอบกิจกรรมการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน	ระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ดำาเนินงานด้านธรรมาภิบาลของกลุ่มบริษัทฯ	โดยนำาเทคโนโลยีและ
แนวปฏิิบัติที่ดีที่สุดในโลกมาปรับใช้	หน่วยงานนี้มีวัตถุประสงค์
หลักในการพัฒนาและเพิ�มมูลคค่าขององค์กรภายใต้การให้ 
คำาแนะนำาเชิงลึกและอยู่บนพื้นฐานการควบคุมความเสี่ยงที่ดี	 
ระบบการควบคุมภายในได้ถูกออกแบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง	 
รวมถึงลดความเสี่ยงจากการดำาเนินงานและสร้างความมั่นใจว่ามี
มาตรการป้องกันการทุจริตอย่างสมเหตุสมผล

ยิ�งไปกว่านัน้	คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่และหน่วยงาน	Group	Strategy	Transformation	and	
Performance	เป็นผู้ดูแลการประเมินความเสี่ยงเชิงธุรกิจและ
ติดตามผลตามแผนการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยง	ซึ่งหน่วยงานนี้ 
มีการทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ดำาเนินงานทางธุรกิจขององค์กรและลดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และ
การดำาเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ประเมินการควบคุมภายใน	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรอง
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ในด้านต่างๆ	ห้าองค์ประกอบ	
อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ	COSO	(The	Committee	of	
Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	
และแนวทางปฏิิบัติงานที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัหลกัทรัพย์	(“ก.ล.ต”)	คณะกรรมการบรษิทั

มคีวามเห็นว่าระบบการควบคุมของบรษิทัเพยีงพอและสมเหตสุมผล	
บริษัทฯ	จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่จะดำาเนินกิจการควบคุมตาม
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยบริษัทฯ	ได้จัดทำาระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อติดตามการดำาเนินธุรกิจและปกป้องทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมิให้ถูกนำาไปใช้โดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ได้รับอนุญาต	นอกจากนี้	ระบบการควบคุมภายในยังรวมถึงการ
สอบทานรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับุคคลที่
เกี่ยวข้อง	อีกทั้งยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทำาขึ้นเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในทันที	อย่างไรก็ตาม 
ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญในระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ

1. การค์วิบค์ุมภูายใน์องค์์กร: บริษัทฯ	แสดงถึงความมุ่งมันที�จะ
ส่งเสริมการควบคุมภายในองค์กรตามกรอบโครงสร้างการ
ควบคุมภายใน	โดยการทบทวนภาพรวมนโยบาย	(Policy	
landscape)	ปรับปรุงวิธีการทำางานให้ทันสมัย	และสื่อสาร 
ไปยังพนักงานของบริษัทฯ	ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้ทบทวนและ
ปรับปรุงเอกสารหลักด้านธรรมาภิบาล	เช่น	ระเบียบปฏิิบัติ
ขององค์กร	Manual	of	Authorities	กฎบัตรคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ	รวมถึงการควบคุมภายในขั้นพื้นฐาน	(INSEE	
Minimum	Controls	:	IMC)	เพือ่ความโปร่งใสและพฒันาการ
กำากับดูแลองค์กรให้ดียิ�งขึ้น

1)  ทับทัวิน์และปรับปรุงน์โยบาย	ขั้นตอนและวิธีการ 
ปฏิิบัติงานต่างๆ	อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ธุรกิจและการดำาเนินงานที่เป็นปัจจุบัน	รวมทั้งสอดคล้อง
กับกฎหมาย	ข้อบังคับและข้อกำาหนดต่างๆ	โดยนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและการกำากับดูแลองค์กรจะ
ผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	
ส่วนนโยบายทีเ่ก่ียวกับการดำาเนนิงานจะผ่านการพจิารณา
และอนมุตัโิดยฝ่�ายจดัการ	และสือ่สารให้พนกังานรบัทราบ
และเข้าใจอย่างทั่วถึงและผ่านช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ	ซึ่งรวมถึงการอบรมออนไลน์ด้วย



93

รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2)  สัร้างจิต่สัำาน์่กของพัน์ักงาน์ให้้ต่ระห้น์ักถู่งค์วิามสัำาค์ัญ
ของการค์วิบค์ุมภูายใน์ขั�น์พัื�น์ฐาน์อย่างต่่อเน์ื�อง	โดยเริ�ม
จากการสร้างความเข้าใจในความหมายของความเสีย่ง 
ในการดำาเนนิการ	วิธีการประเมินความเสี่ยงและวิธีการ
จัดการความเสี่ยง	ซึ่งผู้ปฏิิบัติงานจะสามารถออกแบบ
การควบคุมภายในเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้รเิริ�มเพือ่สร้าง
วฒันธรรมการปฏิบิตัติามกฎระเบียบผ่าน	e-learning	
สำาหรบัพนกังาน	ผูบ้รหิารและกรรมการทุกท่าน

3)  น์โยบายการรับเรื�องร้องเร่ยน์และแจ้งเบาะแสั บริษัทฯ	 
จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	
โดยได้จัดทำานโยบาย	และจัดให้มีช่องทางการรายงานชื่อ
ว่า	INSEE	Speak	Up	โดยช่องทางนี้มีการบริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพจากหน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใสและยุติธรรม	ช่องทางนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้
พนักงานในกลุม่บริษทัฯ	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถ
แจ้งรายงานและแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทำาผิดที่
สงสยัว่าเกดิขึน้ทั้งในด้านการฝ่�าฝ่้นกฎหมาย	ระเบียบ	 
ข้อบังคับ	และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ 
การดำาเนินงาน	เช่น	การทจุรติเกีย่วกบัการคอร์รปัชนั	 
การใช้ข้อมลูและทรพัย์สนิของบรษัิทฯ	ในทางทีผ่ดิ	เป็นต้น	
ทั้งนี้เรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาทางช่องทางนี้จะได้รับการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและนำามาสู่การสอบสวนตาม
กระบวนการ	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นระยะ

4)  ค์วิามขัดีแย้งทัางผูลประโยชื่น์์ บริษัทฯ	เน้นการดำาเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	โดยที่บุคลากร
ทุกคนดำาเนินงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 
สิ�งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียและการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า	 
คู่ค้าทางธุรกิจ	และสาธารณชน	บริษัทฯ	มีการจัดกิจกรรม
ตลอดทั้งปี	เช่น	หลักสูตร	e-learning	ความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์และให้มีการเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของผูบ้รหิาร	คณะกรรมการ	และพนักงานใหม่
ทุกคนก่อนเริ�มงาน	บริษัทฯ	ยังได้จัดทำาแนวปฏิิบัติเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่เป็นแนวทางให้พนกังาน
ปฏิิบัติในการทำางาน

2. การค์วิบค์ุมการปฏิิบัต่ิงาน์	กิจกรรมที�เกี�ยวกับการควบคุมการ
ดำาเนินงานแบ่งเป็นสองระดับ	คือ	ระดับกลุ่มบริษัทฯ	และ 
ระดับบริษัทฯ	โดยในระดับกลุ่มบริษัทฯ	คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มจะทำาการทบทวนผลการปฏิิบัติงานและผลการดำาเนินงาน
ด้านการเงินร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัท
เป็นรายเดือน	ส่วนในระดับบริษัทฯ	จะมีการกระทำาในลักษณะ
เดียวกัน	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัททำาการ
ทบทวนผลการปฏิิบัติงานและผลการดำาเนินงานด้านการเงิน
ร่วมกับฝ่�ายจัดการของบริษัท	แล้วนำาเสนอให้คณะเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มทราบ	การประเมินผลการดำาเนินงานด้านการเงิน
ทำาโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติไว้	รวมทั้งเปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงานของปี 
ที่ผ่านมา

	 หน่วยงานด้านการวางแผนกลยุทธ์และประสทิธภิาพองค์กร	และ
สายงานด้านการเงินและการควบคมุมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการลงทุนอย่างใกล้ชิด	
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ�าเสมอ

	 บริษัทฯ	มีการควบคุมให้การดำาเนินงานทางธุรกิจเป็นไป 
ตามนโยบาย	ระเบียบปฏิิบัติและการอนุมัติสอดคล้องกับ	
Manual	of	Authorities	และฝ่�ายจัดการจะต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ	หากมีการดำาเนินงานที ่
ไม่สอดคล้องกับหลักการข้างต้น
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	 บริษัทฯ	มีการทบทวนการเข้าถึงระบบสารสนเทศหลัก	(SAP)	
ของบริษทัอย่างเคร่งครดัและสมำ�าเสนอตลอดปี	เพือ่ให้แน่ใจว่า 
การอนุมัติธุรกรรมบนระบบมีการกำาหนดแบ่งแยกตามหน้าที่	
(Segregation	of	Duties)	ของพนักงานอย่างเหมาะสม	 
และจำากัดการอนุมัติธุรกรรมที่อยู่ในการเฝ่้าระวังอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. การประเมิน์ค์วิามเสั่�ยง	บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อการประเมิน
ความเสี่ยงหลัก	ได้แก่	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การดำาเนินงาน	
การเงิน	และข้อกฎหมาย	ซึ่งความเสี่ยงจากการประเมินจะถูก
นำาไปแสดงผลให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึง
ความสำาคัญ	ความรุนแรง	และผลกระทบกับบริษัทฯ	ประธาน 
ผู้บริหารกลุ่ม	จะเป็นผู้กำากับดูแลและทบทวนกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่า 
ได้มีการปฏิิบัติตามแผนการบรรเทาความเสี่ยงที่กำาหนดไว้	
ในปี	2564	มีการยกระดับกระบวนการบริหารความเสีย่ง 
โดยรายงานความเสีย่งใหม่ทีเ่กิดขึน้จากสถานการณ์เช้ือไวรัส 
โควดิ-19	ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ทราบเป็นระยะ

4. ระบบสัารสัน์เทัศและการสัื�อสัารข้อมูล บริษัทฯ	ได้ลงทุน 
ในระบบประมวลข้อมูลและรายงานใหม่ล่าสุดทั้งระบบ	 
เพื่อรองรับการเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	 
การประมวลข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
ได้ตลอดเวลา	สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา	ภายใต้
ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม	เพื่อการวางแผนงาน
และตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างฉับไว	อันจะนำามาซึ่งความ 
ได้เปรียบทางธุรกิจ	นอกจากนี้	ระบบดังกล่าวยังสามารถ
เปลี่ยนกระบวนการทำางานเป็นระบบอัตโนมัติ	เพื่อลดความ
ผิดพลาดที่เกิดจากบุคคลและเพิ�มความถูกต้องของข้อมูล 
และสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ�งขึ้น	
ในปี	2564	บริษัทฯ	มีกระบวนการควบคุมภายในที่ดีสำาหรับ
ระบบสารสนเทศโดยมีการยกระดับการประเมินความเสี่ยง	
จากความมั่นคงปลอยภัยทางไซเบอร์	การกำาหนดแผนการ
บรรเทาความเสี่ยงและการเฝ่้าระวัง	เพื่อให้ครอบคลุมและ
รองรับนโยบายการทำางานจากบ้าน	(Work	From	Home)

การแต่่งต่ั�งห้ัวิห้น์้างาน์ต่รวิจสัอบภูายใน์และ
งาน์กำากับดีูแลการปฏิิบัต่ิงาน์ของบริษัทัฯ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายรานจัน	ซาชาเดอวา	ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำารงตำาแหน่ง	Head	of	Group	
Internal	Audit	and	Compliance	ของบริษัทฯ	โดยนายรานจัน	
ซาชาเดอวา	จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจการเงิน
ระหว่างประเทศและองค์กร	และเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล	รัฐฟ้ลอริด้า	สหรัฐอเมริกา	 
อกีทัง้ยังเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการปฏิบัิตงิานด้านการตรวจสอบ
ภายในจากหลายหน่วยงานช้ันนำา	และมคีวามเข้าใจในการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ	จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ	นอกเหนือจากการพิจารณาและอนุมัติแล้ว	
การแต่งตั้ง	ถอดถอน	หรือโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวจะต้อง
ผ่านการอนมุตัหิรอืได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
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หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำากับ
ดูแลการปฏิิบัติงานของบริษัท	มีดังนี้

 ■ เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี	และงบประมาณของ
กลุ่มบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ

 ■ เป็นผู้นำาและดูแลกิจกรรมของฝ่�ายตรวจสอบภายใน	และ 
ฝ่�าย	Business	Process	and	Compliance	Advisory	เพื่อให้
สอดคล้องกบัแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของกลุม่บรษิทั	
รวมถึงงานตรวจสอบภายในเพิ�มเติมอื่นๆ	ตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ■ รายงานให้คณะเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทราบเป็นประจำาทุกเดือนเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
และกิจกรรมการตรวจสอบภายในของฝ่�ายตรวจสอบภายใน

 ■ ดำาเนินงานให้มั�นใจว่าบริษัทฯ	แต่งตั�งผู้สอบบัญชีอิสระที�มี
ความรู้	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ	และ
สามารถปฏิิบัติงานได้ตามที่กำาหนดในกฎบัตรฝ่�ายตรวจสอบ
ภายใน

 ■ รวบรวมและรายงานให้คณะเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มและ 
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำาทุกไตรมาสเกี่ยวกับ
ผลการดำาเนินงานตามข้อกฎหมายของกลุ่มบริษัทและ 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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การกำากับดูแลกิจการ

1. น์โยบายการกำากับดีูแลกิจการ

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	(บริษัทฯ)	ตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิิบัติตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ในทุกด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว	และเพิ�มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ	ทบทวนกรอบการกำากับดูแลกิจการ	นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิิบัติที่ดี	รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	และมีดำาเนินการให้แน่ใจว่ากรรมการ	ฝ่�ายจัดการ
และพนักงานทุกคนรับทราบผ่านการสื่อสารภายในองค์กร	และกลไกทางการเรียนรู้แบบออนไลน์

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

 ■ Whistleblower: INSEE Speak Up

 ■ INSEE Minimum Controls (IMC)

Regulators

 ■ Investors

 ■ Society at large

 ■ NGO’s

 ■ Customers

 ■ Vendors

 ■ Employees

Compliance  Framework 
People, Culture, Reporting/Certification

Auditors 
Internal and External 

Board of Committees 
Audit, NCC, GC 

Group Companies EXCO

Group EXCO

Board of 
Directors

Share-
holders
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บริษัทฯ	ยังคงถือหลักการและแนวปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลดำาเนินการ 
ตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี	เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำาหลักการและ 
แนวปฏิิบัติดังกล่าวมาใช้	ซึ่งรวมทั้งแนวทางของการกำากับดูแล 
ของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ด้วย	เช่น	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ภูาพัรวิมของน์โยบายและแน์วิปฏิิบัต่ิทั่�เก่�ยวิกับค์ณะกรรมการ  
และค์ณะกรรมการชืุ่ดีย่อย รวิมถู่งผูู้บริห้าร 

บริษัทฯ	มีระเบียบปฏิิบัติองค์กรเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
องค์กรที่กำาหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	
ประธานและรองประธานกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	(ได้แก่	
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน	และคณะกรรมการธรรมาภิบาล)	คณะเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	และมีการทบทวน
ระเบียบปฏิิบัติองค์กร	และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย	 
รวมทั้งกฎบัตรของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นประจำาทุกปี 
เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	

การกำากับดีูแลและสัรรห้ากรรมการและผูู้บริห้ารระดีับสัูง  
ของบริษัทัย่อยและบริษัทัร่วิม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการกำากับ
ดูแลทุกบริษัทในกลุ่ม	จึงได้กำาหนดโครงสร้างของการกำากับดูแล 
ให้ชัดเจน	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	(Group	CEO)	เป็น
ผู้รับผิดชอบในการเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม	เพือ่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสม	และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ	ซึ่งโครงสร้างการกำากับ
ดแูลของกลุม่บรษิทัฯ	ได้สะท้อนให้เหน็ถงึการตรวจสอบและถ่วงดุล	
ระหว่างการบริหารงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมและผู้บริหาร
ระดับกลุ่ม

อาทิ	CFO	ของบริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานต่อทั้ง	CEO	ของ 
บริษัทย่อยและต่อ	Group	CFO	อีกทั้ง	CEO	ของบริษัทย่อยก็ม ี
หน้าที่รายงานต่อ	Group	CEO	นอกจากนี้มีการจัดให้หน่วยงาน
ส่วนกลางที่สำาคัญ	อาทิ	หน่วยงานกลยุทธ์	หน่วยงานด้านที่ปรึกษา
การผลิต	และหน่วยงานด้านการกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน	
ทำาหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท

ภูาพัรวิมของน์โยบายและแน์วิปฏิิบัต่ิทั่�เก่�ยวิกับผูู้ถูือหุ้้น์และผูู้ม ่
สั่วิน์ไดี้เสั่ย 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายหลายรายการที่จัดทำาขึ้น
สำาหรับการดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กร	ในเรื่องต่อไปนี้

 ■ ดังที�กำาหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ	กรรมการ	ผู้บริหาร	 
และพนักงานของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งหมด	 
ต้องปฏิิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และปฏิิบัติตาม
นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง	ภาพลักษณ์	ความเชื่อมั่น
ขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุน	

 ■ สำาหรับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี	ครอบคลุมถึง 
การกำาหนดนโยบายการดูแลสิทธิและการปฏิิบัติต่อผู้ถือหุ้น
โดยเท่าเทยีม	การส่งเสริมการใช้สิทธิของผูถ้อืหุน้	ความรับผดิชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	รวมถึงการป้องกันการใช้
ข้อมลูภายใน	การป้องกนัการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์		
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 ■ นอกเหนือไปจากนโยบายการกำากับดูแลกิจการและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น	คณะกรรมการ
บริษทัยงัได้อนมุตันิโยบายทีเ่ก่ียวโยงกับจรรยาบรรณทางธุรกจิ	
และระเบียบปฏิิบัติในแต่ละเรื่อง	อาทิ	นโยบายการรับเรื่อง 
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
นโยบายสิ�งแวดล้อม	นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	
นโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รัปชนั	ทัง้นี	้บริษัทฯ	ได้รับ
การรบัรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั	(Collective	Action	Coalition	
Against	Corruption	หรือ	“CAC”)	เป็นครั้งที่สองในปี	2563	

การเปล่�ยน์แปลงและพััฒน์าทั่�สัำาค์ัญของน์โยบาย แน์วิปฏิิบัต่ิ  
และระบบการกำากับดีูแลกิจการใน์รอบปีทั่�ผู่าน์มา

ฝ่�ายจัดการได้ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลต่างๆ	เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับระเบียบปฏิิบัติภายในที่เกี่ยวข้อง	และเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	นอกจากนี้มีการตั้งหน่วยงาน
สนบัสนุนด้านการกำากบัดแูลกจิการของกลุม่บริษทัฯ	จงึทำาให้เกิด
การพฒันาด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลในงานด้านต่างๆ		 
มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่สำาคัญหลายด้านสำาหรับการสนับสนุนงาน
ของกลุม่บริษัทฯ	ในช่วงทีบ่ริษทัฯ	อยู่ในสถานการณ์ทีท้่าทายจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19	ซึง่ต่อเนือ่งจาก 
ปีที่แล้ว

บริษทัฯ	มกีารใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมอืในการสร้างความตระหนักรู้
และการให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน	โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ
นโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการ	ด้านการบริหารความเสี่ยง	 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต

รายละเอียดของแนวปฏิิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
รวมทัง้นโยบายทีเ่ก่ียวข้องฉบบัเตม็	ปรากฏิในเอกสารแนบ	5
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

1. โค์รงสัร้างการกำากับดีูแลกิจการ

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	มีโครงสร้างการจัดการที่มีการแบ่งแยกบทบาท	หน้าที่	
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่�ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน	เพื่อเป็น 
การถ่วงดุลอำานาจ	มีความอิสระ	และเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	โดยมีแผนภาพ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ดังนี้

2. ข้อมูลเก่�ยวิกับค์ณะกรรมการบริษัทั

2.1  องค์์ประกอบของค์ณะกรรมการบริษัทั

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	กรรมการที่มีคุณสมบัติ	ความสามารถ	ความเป็นอิสระ	และ 
ความหลากหลายด้านอายุ	เพศ	ทักษะความชำานาญ	และประสบการณ์	และมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ
ที่เหมาะสม	มีจำานวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่ง	คณะกรรมการมีความเห็นว่า	ขนาดและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะกับขนาด	ประเภท	และความซบัซ้อนของธรุกจิกลุม่บริษทัฯ	
และสอดคล้องกับหลักการกำากับกิจการที่ดี

ค์ณะกรรมการบริษัทั

ค์ณะกรรมการต่รวิจสัอบ ค์ณะกรรมการสัรรห้า
และพัิจารณาค์่าต่อบแทัน์

ห้น์่วิยงาน์ต่รวิจสัอบภูายใน์และ
กำากับดีูแลของกลุ่มบริษัทัฯ ค์ณะกรรมการธรรมาภูิบาล

ค์ณะเจ้าห้น์้าทั่�บริห้ารกลุ่ม
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ข้อบังคับของบริษัทฯ	กำาหนดว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน	และไม่เกิน	13	คน		

ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจำานวน	10	คน	ดังนี้

 ■ กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร	(รวมกรรมการอิสระ)	แปดคน	 
ทำาหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปนี้	

• 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีกรรมการกรรมการอิสระ 
สามคน	

• 	 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	มีกรรมการอิสระหนึ�งคน	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหนึ่งคน	และสมาชิกที่ไม่ได้
เป็นกรรมการบริษัทอีกหนึ่งคน

• 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 
มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารห้าคน	โดยเป็นกรรมการ
อิสระหนึ่งคน

 ■ กรรมการที�เป็นผู้บริหารสองคน	ทำาหน้าที�ในคณะเจ้าหน้าที�
บริหารกลุ่ม	

 ■ รายชื�อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ	ดังที�ปรากฏิ 
ในหนังสือรับรอง	ได้แก่	นายพอล	ไฮนซ์	ฮูเกนโทเบลอร์	 
นายวันชัย	โตสมบุญ	นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม	และนายศิวะ	
มหาสันทนะ	สองในสี่คนลงลายชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำาคัญของบริษัทฯ	

2.2  รายชื่ื�อค์ณะกรรมการบริษัทั

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1.	 นายพอล	ไฮนซ์	ฮูเกนโทเบลอร์		
ประธานกรรมการ

2.	 นายวันชัย	โตสมบุญ	
กรรมการ

3.	 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล	
กรรมการ

4.	 นายสตีเฟ้น	แพทริก	กอร์	
กรรมการ

5.	 ดร.	สุภัค	ศิวะรักษ์	
กรรมการ

6.	 ดร.	สุนีย์	ศรไชยธนะสุข	
กรรมการอิสระ

7.	 นายชรินทร์	สัจจญาณ	
กรรมการอิสระ

8.	 นายโรเบิร์ต	เอ็กเบิร์ต	โจฮานเนส	แวน	เดอ	เฟ้ลต์ซ	 
แวน	เดอ	สลอท	
กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

9.	 นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม	
กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

10.	 นายศิวะ	มหาสันทนะ		
กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

เลขานุการบริษัท	ได้แก่	นางภัชฎา	หมื่นทอง
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2.3  บทับาทัห้น์้าทั่�ของค์ณะกรรมการบริษัทั 

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการเป็นอย่างดี	มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที ่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร	
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มที่ชัดเจน	โดยแยกบุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม	เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำานาจและเป็นการบริหาร 
อย่างโปร่งใส	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการ	มีระบุรายละเอียดชัดเจนในระเบียบปฏิิบัติองค์กร		

หน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัท	ได้แก่	การปฏิิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	ตั้งมั่นอยู่กับหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อ
การกำาหนดทิศทางของธุรกิจ	ตลอดจนควบคุมดูแลและติดตาม
ให้การดำาเนนิงานของบรษัิทฯ	เป็นไปอย่างโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ
และระเบียบปฏิิบัติองค์กรได้ระบุหน้าที่เฉพาะเจาะจงของ 
คณะกรรมการบริษัทและระบุหน้าที่ของประธานกรรมการ	ได้แก่	
ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และเป็นผู้นำา
ของคณะกรรมการบริษัท	ทำาให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกัน
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่อง
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการและของกลุ่มบริษัทฯ	ทำาหน้าที่เป็น
ตวัแทนของคณะกรรมการบริษัทในการกำากบัดแูล	และให้คำาแนะนำา
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ของ
กลุ่มบริษัทฯ	และการจัดการโครงสร้างการบริหาร

3. ค์ณะกรรมการชืุ่ดีย่อย

ค์ณะกรรมการต่รวิจสัอบ

1.	 ดร.	สุนีย์	ศรไชยธนะสุข	
ประธาน

2.	 นายชรินทร์	สัจจญาณ	
กรรมการอิสระ

3.	 นายโรเบิร์ต	เอ็กเบิร์ต	โจฮานเนส	แวน	เดอ	เฟ้ลต์ซ	 
แวน	เดอ	สลอท	
กรรมการอิสระ

โดยมีนางชฎาภรณ์	ฐิติสวัสดิ�		Head	of	Internal	Audit	เป็น
เลขานุการ

ปัจจุบัน	สมาชิกกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน	และมีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯ	ทั้งนี้มีกรรมการสองท่านที่มีการศึกษาด้านบัญชี	ได้แก่	
ดร.	สนุย์ี	ศรไชยธนะสขุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และ	นายโรเบิร์ต	
เอ็กเบิร์ต	โจฮานเนส	แวน	เดอ	เฟ้ลต์ซ	แวน	เดอ	สลอท	กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

1.	 นายชรินทร์	สัจจญาณ	
ประธาน	

2.	 ดร.	สุภัค	ศิวะรักษ์	
กรรมการ

3.	 นางภัชฎา	หมื่นทอง	
สมาชิก

โดยมีนางภัชฎา	หมื่นทอง	เลขานุการบริษัท	เป็นเลขานุการ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.	 นายพอล	ไฮนซ์	ฮูเกนโทเบลอร์	
ประธาน	

2.	 นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล	
กรรมการ

3.	 นายวันชัย	โตสมบุญ	
กรรมการ

4.	 นายสตีเฟ้น	แพทริก	กอร์	
กรรมการ

5.	 นายโรเบิร์ต	เอ็กเบิร์ต	โจฮานเนส	แวน	เดอ	เฟ้ลต์ซ	 
แวน	เดอ	สลอท	
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาว	สมฤทัย	รัตนมณี	ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส	สายงาน
บริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร	เป็นเลขานุการ

บทับาทัห้น์้าทั่�ของค์ณะกรรมการชืุ่ดีย่อย

เพื่อให้เรื่องสำาคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ	
ในการปฏิิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท
จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย	เพื่อกลั่นกรองงานต่างๆ	ซึ่ง
เป็นการเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อการปฏิิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท	โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุด	กำาหนดบทบาท	หน้าที่	รับผิดชอบ	กระบวนการทำางาน	
การประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน	

4. ผูู้บริห้าร

4.1 รายชื่ื�อและต่ำาแห้น์่งของผูู้บริห้าร

รายนามผู้บริหารจำานวนห้าคน	ซึ่งเป็นสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	มีดังต่อไปนี้	

1.	 นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	(Group	CEO)*

สมาชิก	ประกอบด้วย

2.	 นายศิวะ	มหาสันทนะ	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	

3.	 นายเอมอน	จอห์น	จินลีย์ 
(แทนนายฟิ้ลลปิ	เบอนาร์ด	รชิาร์ท	ตัง้แต่วันที	่1	ตลุาคม	2564)	
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	บริษทั	สยาม	ซติี	้ซีเมนต์	(เวยีดนาม)	
จำากัด

4.		 นายมาร์ก	อนาโตล	ชมิดต์	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลุ่มงานการเงิน	

5.			 นายเบนจามิน	วิลเลี่ยม	พินนีย์	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลุ่มงาน	Strategy	
Transformation	and	Performance	

หมายเหตุ	*ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้ดูแลด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ
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โค์รงสัร้างค์ณะเจ้าห้น์้าทั่�บริห้ารกลุ่ม

ประธาน์เจ้าห้น์้าทั่�บริห้ารกลุ่ม
นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม

สัมาชื่ิก
(CEO SCCC-TH)

นายศิวะ	มหาสันทนะ

สัมาชื่ิก
(CEO SCCVN)

นายเอมอน	จอห์น	จินลีย์

สัมาชื่ิก
(Group CFO)

นายมาร์ก	อนาโตล	ชมิดต์

สัมาชื่ิก
(Group Strategy, 
Transformation

 and Performance)
นายเบนจามิน	วิลเลี่ยม	พินนีย์

ตามที่หลักเกณฑ์์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนดให้ผู้บริหารหมายถึง	
ผู้บริหารสูงสุด	และผู้บริหารสี่รายแรกในลำาดับต่อไปรวมถึงผู้ที่อยู่
ในลำาดับเดียวกัน	(หากมี)		ดังนั้นผู้บริหารสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	
หมายถึงห้าคนที่อยู่ในแผนภูมิข้างต้น		

ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ		คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	 
ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
ธุรกิจให้เป็นแนวทางเดียวกัน	โดยรวมศูนย์การทำางานด้านเดียวกัน
ของทุกบริษัทย่อยเข้าด้วยกัน	รวมทั้งใช้ประสบการณ์และ 
ความสนับสนุนในเรื่องสิ�งอำานวยความสะดวกในการทำางานจาก
บริษัทที่มีขนาดใหญ่และดึงจุดเด่นของแต่ละบริษัทย่อยมาขยายผล
ใช้กับกลุ่มบริษัทฯ	ทำาให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพของ 
กลุ่มบร้ษัทฯ	อย่างยั่งยืน	แม้ในช่วงวิกฤตใหญ่ๆ	ซึ่งส่งผลกระทบ 
ทั่วโลก	เช่น	ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19	

สำาหรับการพัฒนาความเป็นเลิศของกลุ่มบริษัทฯ	หรือ	INSEE		
Group	Excellence	มีการพัฒนาในหลายทิศทางอย่างต่อเนื่อง 
ในเรื่องต่อไปนี้	ความเป็นเลิศด้านกระบวนการผลิต	(INSEE	
Operation)	ความเป็นเลิศด้านการตลาดและการขาย	(INSEE	
Commercial	Excellence)	ความเป็นเลิศด้านบุคลากรและองค์กร	
(INSEE	People	Excellence)	ความเป็นเลิศด้านการเงิน	(INSEE	
Finance	Excellence)	โดยเน้นการทำางานแบบคณะทำางานเพื่อ
ความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ	และแบ่งปันประสบการณ ์
ด้านการทำางานตามแบบอย่างที่ดีทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ

4.2  น์โยบายการจ่ายค์่าต่อบแทัน์กรรมการบริห้าร และผูู้บริห้าร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	 
อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในธุรกิจปูนซีเมนต์ชั้นนำา	และได้รับ 
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้การทบทวนและแนะนำา
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ส่วนการให้โบนัสประจำาปีหรือเป้าหมายระยะสั้น	จะขึ้นอยู่กับ 
ผลการปฏิิบัติหน้าที่	ผ่านตัวชี้วัดผลการทำางานประจำาปีที่เป็น 
รูปธรรม	และสอดคล้องทั้งด้านผลการดำาเนินงานทางธุรกิจและ
ศักยภาพความเป็นผู้นำา	

ทั้งนี้นโยบายเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจะอยู่ภายใต้
แนวทางที่ได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างชัดเจน	

4.3  จำาน์วิน์ค์่าต่อบแทัน์รวิมของกรรมการบริห้ารและผูู้บริห้าร 
ทั่�ไดี้รับจากบริษัทัและบริษัทัย่อย

สำาหรับปี	2564	ผูบ้ริหารของกลุม่บริษัทฯ	ภายใต้นิยามของประกาศ
สำานกังาน	ก.ล.ต.	ได้รบัค่าตอบแทนรวมจำานวน	150,649,210.75	บาท	
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ	
คิดเป็นร้อยละ	3.75	องค์ประกอบหลักของค่าตอบแทนผู้บริหารคือ	
เงินเดือนพนักงาน	โบนัสสำาหรับผลประกอบการปีที่ผ่านมา	 
ค่าตอบแทนอื่น	อาทิ	เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพจำานวน	
2,277,066	บาท	และรถยนต์เพือ่ใช้ในการปฎบิตัหิน้าที	่และผูบ้ริหาร
ไม่ได้รบัค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยแต่อย่างใด	

ในกลุ่มผู้บริหารนี้	มีสองคนเป็นกรรมการบริหาร	และได้รับ 
ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำานวน	
2,700,000	บาทอีกส่วนหนึ่งด้วย

ค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์ค้างจ่าย	คอื	โบนสัสำาหรบัผลประกอบการ
ปีที่ผ่านมา	สำาหรับผู้บริหารและกรรมการ	โดยบริษัทฯ	จ่ายใน
ไตรมาสแรกของปีถัดไป	หลังจากเสนอให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท	(กรณีโบนัสกรรมการ)	หรืออนุมัติ	(กรณีโบนัสผู้บริหาร)	
แล้วแต่กรณี	ซึ่งมีจำานวนค้างจ่ายประมาณ	15,340,543.24	บาท	

5. บุค์ลากร 

ณ	สิ�นปี	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีพนักงานทั้งหมด	4,678	คน	บริษัทฯ	
ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจำานวนทัง้สิ�น	4,014,745,227	บาท	
ซึ่งผลตอบแทน	ได้แก่	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	เงินโบนัส	เงินสมทบ
ประกนัสงัคม	และกองทนุสำารองเลีย้งชีพ	โดยมอัีตราส่วนค่าตอบแทน
เงินเดือนพนักงานหญิงต่อพนักงานชายอยู่ที่	22:78*

*	ข้อมูลเฉพาะบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในประเทศไทย
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กลุ่มธุรกิจ จำาน์วิน์พัน์ักงาน์ (ค์น์)

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ 3,148

กลุ่มธุรกิจคอนเกรีต	หิน	และทราย	 691

กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างมวลเบา 621

ธุรกิจการค้า 10

ธุรกิจอื่นๆ 208

รวิม 4,678

จำานวนพนักงานของบริษัทฯ	ตามกลุ่มธุรกิจ

กองทัุน์สัำารองเล่�ยงชื่่พั

บริษัทฯ	มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ	ปฏิิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาลการลงทุนสำาหรับผู้ลงทุนสถาบัน	(Investment	Governance	Code:	“I	Code”)	และ
สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุน 
อย่างรับผิดชอบโดยคำานึงถึงปัจจัยสิ�งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(Environmental,	Social,	
and	Governance:	“ESG”)	และใช้หลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นแนวทางการลงทุนที่นำาไปสู่
ประโยชน์ที่ดีที่สุดในระยะยาวสำาหรับสมาชิกกองทุนหรือพนักงานของบริษัทฯ	เนื่องจากกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน	โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	และ 
บริษัทย่อยในประเทศไทยมีสัดส่วนของพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ร้อยละ	91.76	
นอกจากนี้	ยังสนับสนุนให้กองทุนให้สิทธิพนักงานในการเลือกรูปแบบการออมให้ตรงกับวัตถุประสงค์
การออมของพนักงานแต่ละคน	(INSEE	Choice)
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น์โยบายและแน์วิทัางใน์การพััฒน์าบุค์ลากร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับบุคลากร	ด้วยความเชื่อว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานที่สำาคัญที่สุด 
ของความยั่งยืนและการดำาเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	เชื่อมั่นว่าความสำาเร็จ
และการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีค่านิยมและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทาง	เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษทัฯ	ในทกุภาคส่วน	และการสนบัสนุนจากบริษัทฯ	ในการเตบิโต
ตามสายอาชีพของพนักงาน	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำา	
ความรู้	ความสามารถ	ตลอดจนทักษะการปฏิิบัติงาน	การคิดริเริ�ม
และการจัดการที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากลที่สอดคล้องกับ
งานในปัจจุบันและอนาคต	รวมถึงเตรียมพร้อมสำาหรับการเติบโต
ของพนักงานเพื่อนำาพาองค์กรสู่การเป็นผู้นำาด้านธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเชียน	

ฝ่�ายจัดการยังได้ส่งเสริมการทำางานเป็นทีมและมุ่งเน้นให้พนักงาน
เป็นคนด	ีมคีณุธรรม	จริยธรรม	อยู่ร่วมกันในชมุชนด้วยความช่วยเหลอื
เกื้อกูล	ใส่ใจในความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ 
สิ�งแวดล้อม	และสังคมโดยรวม	ทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	และเป็นกลไกสำาคัญในการขับ
เคลื่อนองค์กรสู่การแข่งขัน	สร้างสิ�งที่ดีที่สุดและอนาคตที่ยั่งยืน 
ให้กับพนักงานทุกคน	องค์กร	และสังคม	

ในปี	2564	คณะกรรมการบริษัทได้เพิ�มความสำาคัญกับบุคลากร 
ในหลายด้าน	อาท	ิอนมุติัการเปลีย่นแปลงกฎบตัรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ครอบคลุมการติดตามดูแล	 
การกำาหนดหลักเกณฑ์์การประเมินผลการทำางานสำาหรับผู้บริหาร
ระดับสูงขึ้นไปทุกตำาแหน่ง	รวมทั้งแผนสืบทอดตำาแหน่งและวิธี 
การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม	

นอกจากนี้นโยบายทรัพยากรบุคคลสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	มีการ 
จัดทำาขึ้นโดยมีมาตรฐานระดับสากล	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นว่านโยบายด้านบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม	จึงอนุมัติตาม
ที่ฝ่�ายจัดการนำาเสนอ

บริษัทฯ	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อินทรี	(INSEE	Academy)	เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรของ
กลุ่มบริษัทฯ	โดยการพัฒนามีการวางแผนให้ครอบคลุมแผน 
ระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายธุรกิจ	อาทิ	
กลุ่มธุรกิจคอนกรีต	หิน	และทรายเพื่อการก่อสร้าง	ธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้าง	ธุรกิจด้านการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรม
อินทรีอีโคไซเคิล	และธุรกิจการค้า	เป็นต้น	โดยศูนย์การเรียนรู้
อินทรีมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรที่หลากหลายและ
วางแผนโครงสร้างการเรียนรู้ที่สนับสนุนการฝ่ึกฝ่นพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรอย่างยั่งยืน

ด้านรูปแบบการพัฒนาบุคลากร	ด้วยบริษัทฯ	มีความเชื่อมั่นว่าควร
มุ่งเน้นให้เกิดจิตสำานึก	ความรู้	และมีความเข้าใจอย่างแท้จริงใน
การนำาองค์ความรู้	ไปสู่การพัฒนาการปฏิิบัติงานและมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน	เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงให้
ความสำาคัญในการพัฒนาระบบและมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
ทีท่นัสมยั	โดยใช้หลักการเรียนรู้ตามรูปแบบ	70-20-10	ซ่ึงสอดคล้อง
กบัทศิทางของธรุกจิและเหมาะกบักลุม่พนักงาน	คอื	ให้มกีารพฒันา	
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
ที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร	
ร้อยละ	70	และมีการสอนงานร้อยละ	20	และเป็นการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกร้อยละ	10	ในการนี้บริษัทฯ	
จึงส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่	ทุกเวลา	
ที่ต้องการให้มากที่สุดผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ทันสมัย	
ซ่ึงพนกังานสามารถเข้าระบบเพือ่ค้นหาและเลือกหลกัสตูรทีต้่องการ
ฝ่ึกอบรมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟ้น	ซึ่งมีการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ	อาทิ	การเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียน	การฝ่ึก
ปฏิิบัติ	บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	
และการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงสำาหรับเรียนรู้ร่วมกันใน
ระดับภูมิภาค	นอกจากนี้บริษัทฯ	จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ
ความรู้ในระดับกลุ่มบริษัทฯ	รวมถึงการแลกเปลี่ยน	แบ่งปัน	และ 
จัดเก็บความรู้ที่สำาคัญภายในองค์กรเพื่อการนำาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	ซึ่งเป็นรากฐานของการนำาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
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บริษัทฯ	ต้องการให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะ 
ที่จำาเป็นต่อการปฏิิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย	และมีประสิทธิภาพ	ตามกระบวนการและมาตรฐานที่
กำาหนด	เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์์และการบริการส่งมอบถึงมือลูกค้า	 
คู่ค้าทางธุรกิจ	บุคคล	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว	 
มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

การบริห้ารจัดีการแผูน์สัืบทัอดีต่ำาแห้น์่ง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญในการสร้างผู้นำา
อินทรีโดยคำานึงถึงการสร้างและพัฒนาจากพนักงานภายในบริษัทฯ	
เป็นอันดับแรก	มีการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งต่างๆ	โดยมุ่งเน้น
ตำาแหน่งงานที่มีความสำาคัญกับธุรกิจ	ซึ่งแผนดังกล่าวมีประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารในแต่ละบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบและนำาการขบัเคลือ่น	
และมีการนำาเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพือ่รับรองแผนงาน	นอกจากนี้ 
กลุม่บรษิทัฯยังมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล	
เพื่อเตรียมความพร้อมในสายอาชีพกับกลุ่มผู้สืบทอดตำาแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ข้อมูลการฝัึกอบรมพัน์ักงาน์ 

ในปี	2564	ที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้อินทรี	ได้จัดการฝ่ึกอบรมและ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ	ให้กับพนักงาน	ในกลุ่มต่างๆ	อาทิ

1.	 กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้นำา	(Leadership	Development	
Program)	และ	หลักสูตรพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 
ผู้บริหารระดับสูง	(Transitional	Development	Program)	

2.	 กลุ่มหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิคและสายวิชาชีพ	(Technical/
Functional	Development	Program)	

3.	 กลุม่หลกัสตูรพฒันาพนกังานใหม่	(Induction	&	On-boarding	
Program)	

4.	 กลุม่หลกัสตูรด้านความปลอดภยัและการพัฒนาเพือ่ความย่ังยืน	
(OH&S	and	Sustainable	Development	Program)	

5.	 กลุ่มหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ	(English	Proficiency	
Development	Program)	

6.	 กลุ่มหลักสูตรการเรียนรู้ด้านนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	
และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ	
Digital	Learning	Programs

7.	 กลุ่มหลักสูตรด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	
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ธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

การฝ่ึกอบรม	(จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี) 15.18 22.55 25.51

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ค่าใช้จ่ายการอบรมและพัฒนา	(จำานวนเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี) 5,069.27 6,630.58 6,548.82

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี	(โดยไม่รวมค่าท่ีพัก	ค่าเดินทาง	และค่าใช้จ่ายอ่ืน	ๆ ) 23.7 30.9 23.9

ห้มายเห้ตุ่: 

1.		 ปี	2562	ข้อมูลเฉพาะบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในประเทศไทย	ปี	2563	ข้อมูลรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ

2.		 ศูนย์การเรียนรู้อินทรีมุ่งเน้นสร้างความสามารถของ	“People	Developer”	หรือการฝ่ึกสอนให้หัวหน้างาน	หรือ
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญภายในเป็นผู้สอนงานหรือผู้ฝ่ึกสอนภายใน	จึงทำาให้บริษัทฯ	สามารถลดการพึ่งพา 
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัทฯ	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาพนักงานลดลงอย่างเป็นลำาดับ		

การส่ังเสัริมการเรย่น์รูแ้ละพััฒน์าศักยภูาพัพันั์กงาน์ พนักงานทุกคน
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง 
เท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาการว่าจ้างในการทำางาน	และมีระบบ
การสนับสนุนให้มีการพูดคุยกับหัวหน้างานอย่างสมำ�าเสมอเกี่ยวกับ
เส้นทางในการพัฒนาการทำางานและการเติบโตในตำาแหน่งงานของ
ตนเอง	โดยเป็นส่วนหนึง่ของระบบ	Dialogue	ทีร่วมทัง้การประเมนิ
ผลการปฏิิบัติงาน	และการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน

การค์ุ้มค์รองสัิทัธิมน์ุษยชื่น์ทั่�ปูน์อิน์ทัร่

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีความเชื่อสอดคล้องกับแนวทาง
ของหลักการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	
(UNGP)	ว่าธุรกิจจะสามารถดำารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการให ้
ความเคารพและให้ความสำาคัญทางด้านสิทธิมนุษยชน	เราจึงยึดมั่น
ในค่านิยมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ	คือ	ทำาสิ�งถูกต้อง	เป็นหัวใจหลัก
ในการทำาธุรกิจมาโดยตลอด	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหลักการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนนี้จะได้รับการปฏิิบัติอย่างแท้จริง	เราขอความ
ร่วมมือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา	ให้ความเคารพ
และสนับสนุนหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่
อุปทาน	

รายละเอียดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สามารถอ่าน 
เพิ�มเติมได้ที่หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
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6. ข้อมูลสัำาค์ัญอื�น์ๆ 

เลขาน์ุการบริษัทั 

คณะกรรมการแต่งตั้งนางภัชฎา	หมื่นทอง	เป็นเลขานุการบริษัท	
ทำาหน้าที่ตามที่ได้กำาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ด้วยความรับผิดชอบ	
ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัทฯ	มติคณะกรรมการ	
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถื้อหุน้	โดยนางภชัฎา	หมืน่ทอง	จบการศกึษา
ระดับปริญญาโททางกฎหมาย	และเคยปฏิิบัติหน้าที่ด้านกฎหมาย
และเลขานุการบริษัทให้แก่บริษัทฯ	มาเป็นเวลานานกว่า	10	ปี	จึง
ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
และข้อพึงปฏิิบัติด้านการกำากับดูแลในการดำาเนินกิจกรรมของ 
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย	การดำาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายในบริษัทฯ	ให้ปฏิบิตัติามมตคิณะกรรมการบริษทัและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำากับดูแล	
อาทิ	สำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และดแูลการเปิดเผยข้อมลูและ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลและสาธารณชนให้ 
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย	จัดให้มีการปฐมนิเทศ	ให้คำาแนะนำา
แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	และปฏิิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ผูู้ค์วิบค์ุมดีูแลการทัำาบัญชื่่

บริษัทฯ	แต่งตั้ง	นายเกษม	มาไกรเลิศ	ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อกำาหนดของสำานักงาน	ก.ล.ต.	ให้ทำาหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลบัญชี	
โดยปฏิิบัติหน้าที่จัดทำาบัญชีแสดงผลการดำาเนินงานและฐานะ 
การเงิน	จัดทำางบการเงินและจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินโดย 
ผูต้รวจบัญชทีีไ่ด้รับอนญุาต	จดัส่งรายงานทางบญัชีให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	และปฏิิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่�ายการเงินและบัญชี	

ห้ัวิห้น์้างาน์ต่รวิจสัอบภูายใน์และห้ัวิห้น์้างาน์กำากับดีูแล

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายรานจัน	ซาชาเดอวา	ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำารงตำาแหน่ง	Head	of	Group	
Internal	Audit	and	Compliance	โดยนายรานจัน	ซาชาเดอวา	
จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจการเงินระหว่าง
ประเทศและองค์กรและเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจาก
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล	รัฐฟ้ลอริด้า	สหรัฐอเมริกา	อีกทั้ง
ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในจากหลายหน่วยงานช้ันนำา	และมคีวามเข้าใจในการดำาเนนิงาน
ของบริษัทฯ	จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ	นอกเหนือจากการพิจารณาและอนุมัติ
แล้ว	การแต่งตั้ง	ถอดถอน	หรือโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว 
จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	

ผูู้สัอบบัญชื่่

ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	สำานักงาน	 
อีวาย	จำากัด		ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ได้แก่

1.	 นางสาวศิริวรรณ	นิตย์ดำารง	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	5906

2.	 นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	4377

3.	 นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	4799

สถานที่ติดต่อ	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	193/136-137	 
ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
10110	ประเทศไทย	โทรศัพท์	+66	2	264	9090	 
โทรสาร	+66	2	264	0789	-	90
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ในปี	2564		บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	ได้รับเงินค่าตอบแทน
จากการสอบบัญชี	(audit	fee)	จากบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเป็นเงิน
จำานวน	11,598,727	บาท	นอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าบริการอื่น	
(non-audit	fee)	จำานวน	300,000	บาท	สำาหรับงานค่าบริการ 
ด้านการจดัทำางบการเงินสำาหรบักิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุ	
และจำานวน	582,762		บาท	สำาหรบัค่าบริการทีป่รึกษาอืน่ๆ

ในปี	2564		บรษัิท	เคพเีอม็จ	ีจำากดั	ได้รบัเงินค่าตอบแทนจากการ 
สอบบัญช	ี(audit	fee)	จากบรษิทัย่อยเป็นเงนิจำานวน	365,911	บาท	
นอกจากนียั้งได้รบัเงินค่าบรกิารอืน่	(non-audit	fee)	จำานวน	
102,290	บาท	สำาหรับงานค่าบริการด้านทีป่รกึษา	Transfer	Pricing	
และจำานวน	1,485,258	บาท	สำาหรบัค่าบริการทีป่รึกษาอืน่ๆ

ในปี	2564		บรษัิท	ดลีอยท์	จำากดั	ได้รบัเงินค่าบรกิารอืน่	(non-audit	
fee)	จากบรษัิทย่อยเป็นเงนิจำานวน	571,094	บาท	สำาหรบัค่าบริการ 
ทีป่รกึษาอืน่ๆ

บริษทัฯ	ไม่มค่ีาบริการอืน่ทีจ่ะต้องจ่ายจากบริการทียั่งได้รบัไม่ครบถ้วน
ในรอบปีบญัชีทีผ่่านมา

ทัง้นี	้บุคคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกบัผูส้อบบัญชแีละบริษทั	สำานกังาน	
อีวาย	จำากัด	ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
เป็นการส่วนตัว

รายงาน์ผูลการดีำาเน์ิน์งาน์สัำาค์ัญ 
ดี้าน์การกำากับดีูแลกิจการ

สัรุปผูลการปฏิิบัต่ิห้น์้าทั่�ของค์ณะกรรมการใน์รอบปีทั่�ผู่าน์มา

ปี	2564	คณะกรรมการบริษัท	ต้องการปรับตัวการทำางานภายใต้
ปัจจยัการเปลีย่นแปลงซ่ึงเกดิจากผลกระทบของเช้ือไวรสัโควดิ-19	
อย่างมากอีกปีหนึ่ง		

สำาหรับการปฏิิบัติหน้าที่ด้านการสรรหา	พัฒนา	และประเมินผล 
การปฏิิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	การเข้าประชุมและการจ่าย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล	การกำากับดูแลบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม	การติดตามให้มีการปฏิิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิิบัติในการกำากับดูแลกิจการ	ในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	การใช้ข้อมูลภายใน	การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน	และการแจ้งเบาะแส	ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที ่
สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	รายงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน	และรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล	

รายละเอียดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและผู้ควบคุม
ดูแลการทำาบัญชี	ปรากฏิในเอกสารแนบ	1

รายละเอียดคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน	ปรากฏิใน 
เอกสารแนบ	3

รายละเอียดบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่	รายละเอยีดค่าตอบแทน
กรรมการรายบุคคล	การเข้าร่วมประชุมในปี	2564	รวมถึง
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการโปรดดู 
เพิ�มเติมในเอกสารแนบ	5	
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท่ ปู้นซีีเมนต์์นคริหุ้ลวง จำำากััด (มหุ้าชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิสระ 3 ท่่าน 
ซึ่่�งเป็นผู้้้ท่รงคุณวุฒิิด้้านบัญชีีการเงิน กฏหมายและธุุรกิจ  
คณะกรรมการตรวจสอบทุ่กท่่านมีคุณสมบัติครบถ้้วนตามท่ี�
กำาหนด้ไว้ในข้้อกำาหนด้ข้องสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักท่รัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด้หลักท่รัพย์แห่งประเท่ศไท่ย (ตลท่.)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ี�อย่างเป็นอิสระ เท่ี�ยงธุรรม
ตามข้อบเข้ตในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งได้้รับ 
การท่บท่วนให้สอด้คล้องกับสถ้านการณ์ปัจจุบันและผู้่าน 
การอนุมัติโด้ยคณะกรรมการบริษััท่เป็นประจำาทุ่กปี นอกจากนี� 
คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้มีวัฒินธุรรมองค์กรท่ี�เข้้มแข้็ง
ในเร่�องหลักธุรรมาภิิบาล จริยธุรรม ความซึ่่�อสัตย์ ความรับผู้ิด้ชีอบ
และความโปร่งใสเพ่�อความยั�งย่นข้ององค์กรในระยะยาว

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชีุมท่ั�งสิ�น 11 ครั�ง 
โด้ยมีกรรมการตรวจสอบเข้้าประชีุมครบองค์ประชีุมทุ่กครั�ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ท่ำาการประเมินผู้ลการปฏิบัติงาน 
ข้องกรรมการตรวจสอบประจำาปี ท่ั�งเป็นรายบุคคลและรายคณะ 
รวมถ่้งมปีระเมนิความเสี�ยงข้องสถ้านการณ์เช่ี�อไวรัสโควดิ้-19 และ
ความมั�นคงปลอด้ภิยัท่างไซึ่เบอร์ ซึ่่�งได้้นำาไปพิจารณาในแผู้นงาน 
ปี 2565

หน้าท่ี�หลักข้องคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำาคัญได้้ด้ังนี�

(1) กัาริสอบท่านริายงานท่างกัาริเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้้สอบท่าน และพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและ 
งบการเงินรวมประจำาปี 2564 ข้องบริษััท่ ป้นซึ่ีเมนต์
นครหลวง จำากัด้ (มหาชีน) และบริษััท่ย่อย ร่วมกับฝ่่ายบริหาร
และผู้้้สอบบัญชีีข้องบริษััท่ฯ ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้
สอบถ้ามผู้้ส้อบบัญชีีเร่�องความถ้้กต้องครบถ้้วนข้องงบการเงนิ 
การปรับปรุงรายการบัญชีีท่ี�สาระสำาคัญซึ่่�งมีผู้ลกระท่บต่อ 
งบการเงิน ข้อบเข้ตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสม
ข้องวิธุีการบันท่่กบัญชีี การประเมินการควบคุมภิายใน และ
ความเพียงพอ ถ้้กต้องและครบถ้้วนข้องการเปิด้เผู้ยข้้อม้ลใน
งบการเงิน นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชีุม 
ร่วมกับผู้้้สอบบัญชีีโด้ยไม่มีฝ่่ายบริหารข้องบริษััท่หน่�งครั�ง  
เพ่�อพิจารณาข้อบเข้ต แนวท่างและแผู้นการสอบบัญชีี 
รายไตรมาสและประจำาปีข้องผู้้้สอบบัญชีีและสอบถ้ามถ้่ง 
ความเสี�ยงข้องรายการผู้ิด้ปกติท่ี�อาจเกิด้ข้่�นหร่อท่ี�ผู้้้สอบบัญชีี
อาจพบระหว่างการตรวจสอบ ตลอด้จนพิจารณาว่ามีข้้อม้ล 
ท่ี�น่าสงสยัซ่ึ่�งบ่งชีี�ว่าอาจมีการท่จุรติหร่อไม่ โด้ยสรปุผู้้ส้อบบญัชีี 
ไม่มีข้้อสังเกตและไม่พบข้้อบ่งชีี�ใด้ๆ ท่ี�เกี�ยวกับเหตุการณ ์
ท่ี�น่าสงสัย

(2) กัาริสอบท่านริายกัาริท่ี�เกัี�ยวโยงกััน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบท่านการเปิด้เผู้ยรายการท่ี�เกี�ยวโยงกันและรายการท่ี�มี
ความเป็นไปได้้ว่าอาจจะข้ัด้แย้งท่างผู้ลประโยชีน์ โด้ยย่ด้หลัก
ความสมเหตุสมผู้ลตามปกติธุุรกิจ ความโปร่งใส การเปิด้เผู้ย
ข้้อม้ลอย่างเพียงพอ ด้ังเชี่นท่ี�ท่ำากับบุคคลภิายนอกท่ั�วไป ซึ่่�ง
ข้้อม้ลเหล่านี�ได้้รับการตรวจสอบและเปิด้เผู้ยต่อ ตลท่. อย่าง
ถ้้กต้องในเวลาท่ี�เหมาะสม
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(3) การสัอบทัาน์การบริห้ารค์วิามเสั่�ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธภาพของกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ	ซึ่งมีความรัดกุมยิ�งขี้น	 
ปี	2564	โดยได้รวมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	อาทิ	ความเสี่ยง
ทางการตลาดจากการเพิ�มกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศ
เพื่อนบ้าน	Cyber	Security	ต้นทุนการผลิตที่เพิ�มขึ้น	ฯลฯ	 
ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญและมีผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ

(4) การสัอบทัาน์ประสัิทัธิภูาพัของระบบการค์วิบค์ุมภูายใน์และ
การกำากับดีูแลงาน์ฝั่ายต่รวิจสัอบภูายใน์	คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ร่วมกับฝ่�ายตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน	และร่วมกับฝ่�าย
บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการ 
จดัทำาระบบการควบคุมภายในให้มีประสทิธภิาพและรดักมุยิ�งขึน้	
โดยมีการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของตนเองแก่พนักงาน	และผู้บริหารผ่านระบบ 
การควบคุมภายใน	(INSEE	Minimum	Control)	เพือ่ให้นำาไป
ใช้อย่างเป็นระบบ	นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้
สอบทานภารกิจการตรวจสอบภายในแผนงาน	3	ปี	ซึ่งนำา
แนวทางปฏิิบัติสากลที่ดีที่สุดมาปรับใช้และสนับสนุนให้ 
หน่วยงานตรวจสอบเภายในเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือ
ได้	โดยสรุป	องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
ผูส้อบบัญชีว่าไม่มีข้อบกพร่องทีม่สีาระสำาคญัทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่องบการเงินของบรษิทัฯ	ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบพอใจ
ในการดำาเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ 
ฝ่�ายบริหาร	ท้ายที่สุด	คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน 
และอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำาปี	2565	รวมทั้ง 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำาเนินการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามแผนงานดังกล่าว

(5) การสัอบทัาน์การปฏิิบัต่ิต่ามระบบและการกำากับดีูแลกิจการ 
ทั่�ดี่ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิิบัติตาม 
ข้อกำาหนดของก.ล.ต.	และตลท.	รวมทั้งกฎหมาย	กฎระเบียบ	
ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ	โดยได้ทบทวนรายงานสรุปการปฏิิบัติตามกฎระเบียบ
เป็นรายไตรมาส	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะ 
เพิ�มเติมให้เสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิิบัติตามระบบและ 
การกำากบัดแูลกจิการทีดี่ผ่านการฝึ่กอบรมเก่ียวกับจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ	ข้อมูลภายใน	การขัดแย้งทางผลประโยชน์	ฯลฯ	
นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนผลการ
สอบสวนผ่านข้อร้องเรียน	(INSEE	Speak	Up)	และให้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ�มประสิทธิภาพ
ให้สอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(6) การพัิจารณาแต่่งต่ั�งผูู้สัอบบัญชื่่ประจำาปี 2565	คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ	 
นิตย์ดำารง	และ/หรือ	นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	 
และ/หรือ	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	แห่งบริษัท	สำานักงาน	
อีวาย	จำากัด	ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับปี	2565	 
รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและจะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	
2565	ต่อไป
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ดีร. สัุน์่ย์ ศรไชื่ยธน์ะสัุข

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของ 
บริษัทฯ	ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามหลักความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ	
ความโปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	การบริหารความ
เสี่ยง	และระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	 
และมีการปฏิิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

วันที่	3	กุมภาพันธ์	2565
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ธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ

น์ายพัอล ไฮน์ซึ่์ ฮูเกน์โทัเบลอร์   

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

เร่ยน์ ทั่าน์ผูู้ถูือหุ้้น์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(“คณะกรรมการฯ”)	
ประกอบด้วยกรรมการห้าท่าน	โดยนายสตีเฟ้น	แพทริค	กอร์	 
เป็นสมาชิกใหม่เข้ารับตำาแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม	2564	แทน 
คุณเบนจามิน	เบิร์กส	

ในปี	2564	ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ยังคงปฏิิบัติหน้าที่ในขอบเขตรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
กฎบัตร	โดยมีการประชุมหารือรวมทั้งสิ�นหกครั้ง	เพื่อให้คำาแนะนำา
และสานต่อบทบาทตามนโยบายสำาคัญ	รวมถึงการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ	เพื่อสร้างผลประโยชน์เชิงบวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
และกลุ่มบริษัทฯ	โดยรวม	

กจิกรรมทีส่ำาคญัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ในปี	2564	ได้แก่

1. การสัรรห้าและค์ัดีเลือกผูู้บริห้ารระดีับสัูง

คณะกรรมการฯ	ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก
ผู้บริหารสำาหรับตำาแหน่งสำาคัญ	ทั้งในระดับกลุ่มและสำาหรับบริษัทฯ	
ที่อยู่ในกลุ่ม	ได้แก่	ประธานเจ้าหน้าทิ�บริหารและสมาชิกของ 
คณะผูบ้ริหารกลุม่	ผูบ้รหิารสายการผลิต	และผูบ้ริหารสายการตลาด	
ของบริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จำากัด	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารสายการเงิน	ของบริษัท	ชิป	มง	อินทรี	ซีเมนต์	
คอร์ปอเรชัน	ผู้บริหารสายการเงิน	ของบริษัท	บริษัท	สยาม	ซิตี้	
ซีเมนต์	(ลังกา)	จำากัด	และผู้บริหารสสายงานบริหารบุคลากรและ
ประสิทธภิาพองค์กร	ของบริษทั	ปนูซเีมนต์นครหลวง	จำากดั	(มหาชน)	

2. น์โยบายวิัค์ซึ่่น์โค์วิิดี-19 สัำาห้รับกลุ่มบริษัทัฯ

คณะกรรมการฯ	เน้นยำ�าเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน
เป็นสำาคญัท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19	
โดยการสนับสนุนการดำาเนินการตามนโยบายวัคซีนโควิด-19	
สำาหรับกลุม่บรษิทัฯ	เพือ่สร้างสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม
การทำางานที่ปลอดภัยไร้โควิดให้กับพนักงานทุกคน

3. การสัร้างค์วิามม่สั่วิน์ร่วิมและค์วิามผููกพััน์ของพัน์ักงาน์ทั่�ม่ต่่อ 
 องค์์กร

คณะกรรมการฯ	ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ�ง	ในเรื่องการสร้างความ
ผกูพนัของพนกังานกบัองค์กร	และได้สนบัสนนุการทำาแบบสอบถาม
ไปยังพนักงานทั้งกลุ่มบริษัทฯ	รวมไปถึงการวางกลยุทธ์และ 
การสื่อสารของแผนพัฒนาความผูกพันให้มีประสิทธิภาพ	

4. การพััฒน์าผูู้น์ำาใน์องค์์กร 

คณะกรรมการฯ	ได้มีคำาสัง่ให้ยกระดับการบริหารจดัการการสบืทอด
ตำาแหน่ง	ในตำาแหน่งสำาคัญของทั้งกลุ่มบริษัทฯ	ให้แข็งแกร่งมาก 
ยิ�งขึ้น	รวมไปถึงการดำาเนินงานของโครงการ	INSEE	Developing	
Leadership	Quality	Program	(DLQ)	ด้วย	

ทั้งนี้	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยึดมั่นที่จะ
ทำางานเพื่อคงไว้ซึ่งการสร้างองค์กรที่มีศักยภาพและขับเคลื่อนด้วย
วัฒนธรรมองค์กรที่ผลักดันให้พนักงานเข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้	
ผ่านการคัดสรรผู้นำาองค์กร	ที่มุ่งสร้างพันธสัญญาต่อเป้าหมายของ
องค์กร	และดำารงตนเป็นผูน้ำาของกลุม่บริษทัฯ	ในอนาคตอย่างแท้จรงิ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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น์ายชื่ริน์ทัร์ สััจจญาณ

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เร่ยน์ ทั่าน์ผูู้ถูือหุ้้น์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประกอบด้วยสมาชิกสามท่านซ่ึงแต่งตัง้
จากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมกีรรมการอิสระ
เป็นประธาน	ปฏิิบัติหน้าที่โดยอิสระและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ	ยกระดับ
การเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีเทียบเท่าระดับสากล	ตาม
วัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ในกฎบัตรของ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คอื	เพือ่กำากบัดแูลนโยบายและขอบข่าย
งานในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลตามความเหมาะสม	และเพื่อ
ปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

สำาหรับการดำาเนินงานและความเห็นของคณะธรรมาภิบาล	ประจำาปี	
2564	สรุปได้ดังนี้

 ■ คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมทั�งสิ�นสองครั�ง	โดยมี
กรรมการเข้าประชุมครบทั้งสามท่านทุกครั้ง	มีการทำาการ
ประเมินตนเองประจำาปี	และพอใจในการปฏิิบัติงานของตน	

 ■ คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการทบทวนนโยบายด้าน 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีฉบับหลักของบริษัทฯ	เช่น	นโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณทางธุรกิจ	ซึ่งกฎบัตร 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	และคณะกรรมการธรรมาภิบาลให้
ความเห็นว่า	ปี	2564	นโยบายดงักล่าวยังมคีวามสอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ	

 ■ คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการทบทวนความสอดคล้องกับ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่างๆ	ซึ่งเป็นรายการหลักของ 
บริษัทฯ	เช่น	ความสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของ	กลต.	ฉบับปี	2560		ความสอดคล้องกับรายงานการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย	(IOD)	
ความสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำาปีโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ซึ่งคณะ
กรรมการธรรมาภิบาลให้ความเห็นว่า	ปี	2564	บริษัทฯ	มีการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการเพิ�มความเชื่อมั่นให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียในภาคส่วนต่างๆ	อย่างครอบคลุม	มีผลลัพท์ที่เป็น

รูปธรรม	กล่าวคือ	ได้อยู่ในระดับดีเลิศเป็นปีที่หกในโครงการ
สำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ	IOD	
ได้คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำาปี	2564	ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ได้ถูก
คัดเลือกเป็นบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อเนื่อง	และได้รับการรับรองการต่ออายุ
สมาชิกแนวร่วมปฏิิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันของ	CAC	

 ■ การให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ	ด้านการกำากับดูแลกิจการที�ดี	
เช่น	การตรียมความพร้อมสำาหรับการปรับแบบประเมินของ
โครงการสำารวจการกำากบัดแูลกจิการบริษทัจดทะเบยีนไทยทีจ่ะ
มีในปี	2566	ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจึงมีความเห็นว่า
เป็นการส่งเสริมด้านการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ

ดังนั้น	เมื่อพิจารณารวมกับผลงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ในด้านต่างๆ	ของกลุ่มบริษัทฯ	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจึงมี
ความเห็นโดยสรุปว่า	ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ	
สามารถเชื่อมั่นในธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของ 
กลุม่บริษทัฯ	อนัจะนำาพาให้บริษทัฯ	ของเราเตบิโตต่อไปอย่างย่ังยืนได้
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

ในประเทศ ต�างประเทศ

บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทย�อย การร�วมค�า

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

98.95%

65%

40%
บริษัท นครหลวงคอนกรีต
จำกัด

บริษัท อินทรี 
ซุปเปอร�บล�อก จำกัด

บริษัท อินทรี 
อีโคไซเคิล จำกัด

บริษัท สยามซิตี� 
พาวเวอร� จำกัด

บริษัท อินทรี ดิจิตอล 
จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต� 
ตราลูกโลก จำกัด

บริษัท สยาม ซิตี� 
ซีเมนต� เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท อินทรี 
อีโคไซเคิล ลังกา 
(ไพรเวท) จำกัด

บริษัท มหาเวลี 
มารีน ซีเมนต� 
(ไพรเวท) จำกัด

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� 
(บังกลาเทศ) จำกัด

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� 
(ลังกา) จำกัด

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต�
(เวียดนาม) จำกัด

บริษัท ชิป มง อินทรี
ซีเมนต� คอร�ปอเรชั�น

บริษัทร�วม

44.99%
บริษัท ลานนา 
รีซอร�สเซส
จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอร�ยี� จำกัด 
(มหาชน)

4.72%

บริษัท คอนวูด จำกัด

พีที คอนวูด
อินโดนีเซีย
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทัั�วิไป

1)	 ช่ือ		สถานทีต่ัง้สำานกังานใหญ่	ประเภทธรุกจิ	เลขทะเบยีนบริษทัฯ	โทรศพัท์	เว็บไซต์	จำานวนและชนดิ
ของหุน้ทีจ่ำาหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ	

ชื่ื�อบริษัทั:	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ชื่ื�อย่อ :	SCCC

ทัะเบ่ยน์เลขทั่�:	0107536001346	(เลขทะเบียนเดิม	บมจ.	208)

ประเภูทัธุรกิจ:	อุตสาหกรรมผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์	

สัำาน์ักงาน์ให้ญ่:	อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชั้น	3,	10,	12	เลขที่	199	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	ประเทศไทย

โรงงาน์ :

 ■ โรงงาน	1	และโรงงาน	3	เลขที�	99	หมู่ที�	9	ถนนมิตรภาพ	กิโลเมตรที�	129	ตำาบลทับกวาง	อำาเภอ
แก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย	

 ■ โรงงาน	2	เลขที�	219	หมู่ที�	5	ถนนมิตรภาพ	กิโลเมตรที�	131	ตำาบลทับกวาง	อำาเภอแก่งคอย	
จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย

 ■ โรงงานมอร์ตาร์	เลขที�	41/2	หมู่ที�	5	ถนนมิตรภาพ	กิโลเมตรที�	129		ตำาบลทับกวาง	อำาเภอ
แก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย

 ■ โรงเตรียมเชื�อเพลิงผสม	(AFR	Platform)	เลขที�	301	หมู่ที�	5	ถนนมิตรภาพ	กิโลเมตรที�	133	
ตำาบลทับกวาง	อำาเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260	ประเทศไทย

โทัรศัพัทั์: +	66	2	797	7000

เวิ็บไซึ่ต่์:	https://www.siamcitycement.com		

จำาน์วิน์และชื่น์ิดีของหุ้้น์ทั่�จำาห้น์่ายไดี้แล้วิทัั�งห้มดีของบริษัทัฯ : 	หุ้นสำามัญจำานวน	298,000,000	หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2)	 ชื่อ	สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	โทรศัพท์		จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ	ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ชื่ื�อและข้อมูลบริษัทัฯ ประเภูทัธุรกิจ /  
ผูลิต่ภูัณฑ์

ทัุน์จดีทัะเบ่ยน์/
ทัุน์ต่ามกฎห้มาย 
(ล้าน์บาทั)

จำาน์วิน์หุ้้น์สัามัญ   
ทั่�ออกจำาห้น์่าย  
(ล้าน์หุ้้น์)

สััดีสั่วิน์การถูือหุ้้น์
โดียต่รง (ร้อยละ)

ถูือหุ้้น์โดียบริษัทัฯ

บริษัทั น์ค์รห้ลวิงค์อน์กร่ต่ จำากัดี
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

บริษัทั อิน์ทัร่ ซึุ่ปเปอร์บล๊อก จำากัดี
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชั้น	3,	10,	12
เลขที่	199	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000	

ผลิตภัณฑ์์คอนกรีต 
มวลเบา

500 5.00 100.00

บริษัทั ค์อน์วิูดี จำากัดี
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		

วัสดุก่อสร้าง 300 3.00 100.00

บริษัทั อิน์ทัร่ อ่โค์ไซึ่เค์ิล จำากัดี
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชั้น	3,	10,	12
เลขที่	199	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000	

กำาจัดกากอุตสาหกรรม 
และจำาหน่ายเชื้อเพลิง	 
และวัสดุทดแทนและบริการ
ทำาความสะอาดสำาหรับ
อุตสาหกรรม

400 4.00 100.00

บริษัทั สัยามซึ่ิต่่� พัาวิเวิอร์ จำากัดี
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชั้น	3,	10,	12
เลขที่	199	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000	

ผลิตไฟ้ฟ้้าจากลมร้อนทิ�ง 2,000 20.00 100.00
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ชื่ื�อและข้อมูลบริษัทัฯ ประเภูทัธุรกิจ /  
ผูลิต่ภูัณฑ์

ทัุน์จดีทัะเบ่ยน์/
ทัุน์ต่ามกฎห้มาย    
(ล้าน์บาทั)

จำาน์วิน์หุ้้น์สัามัญ   
ทั่�ออกจำาห้น์่าย  
(ล้าน์หุ้้น์)

สััดีสั่วิน์การถูือหุ้้น์
โดียต่รง (ร้อยละ)

บริษัทั อิน์ทัร่ ดีิจิต่อล จำากัดี
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

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ เทัรดีดีิ�ง จำากัดี
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชั้น	3,	10,	12
เลขที่	199	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000	

นำาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์์
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์์ที่
เกี่ยวข้อง

10 1.00 100.00

บริษัทั ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ ต่ราลูกโลก จำากัดี
48/1หมู่ที่	5	ถนนทางหลวงหมายเลข	21	
ตำาบลหน้าพระลาน	อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสระบุรี	18240	ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	797	7000

ผลิตปูนซีเมนต์ 701 7.01 100.00

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (บังกลาเทัศ) จำากัดี
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

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (ลังกา) จำากัดี
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

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (เวิ่ยดีน์าม) จำากัดี
Etown	Central	-	11	Doan	Van	Bo,	Ward	12,	
District	4,	Ho	Chi	Minh	City,	Vietnam
โทรศัพท์	+	84	28	73	017	018	

ผลิตปูนซีเมนต์ 3,030.4	ล้าน 
ดอง

ไม่ได้แบ่งเป็นหุ้น 65.00

บริษัทั ลาน์น์า ร่ซึ่อร์สัเซึ่สั จำากัดี (มห้าชื่น์)
888/99	อาคารมหาทุนพลาซ่า	ชั้น	9
ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร	10330	ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	253	8080	

ถ่านหิน 525 525.00 44.99
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ชื่ื�อและข้อมูลบริษัทัฯ ประเภูทัธุรกิจ /  
ผูลิต่ภูัณฑ์

ทัุน์จดีทัะเบ่ยน์/
ทัุน์ต่ามกฎห้มาย    
(ล้าน์บาทั)

จำาน์วิน์หุ้้น์สัามัญ   
ทั่�ออกจำาห้น์่าย  
(ล้าน์หุ้้น์)

สััดีสั่วิน์การถูือหุ้้น์
โดียต่รง (ร้อยละ)

บริษัทั ไทัย อะโกร เอ็น์เน์อร์ย่� จำากัดี (มห้าชื่น์)
888/114	อาคารมหาทุนพลาซ่า	ชั้น	11	
ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร	10330	ประเทศไทย
โทรศัพท์	+	66	2	627	3890-94,	
+	66	2	255	4380-84

ผลิตและจำาหน่ายเอทานอล 1,000 1,000.00 4.72

บริษัทั ชื่ิป มง อิน์ทัร่ซึ่่เมน์ต่์ ค์อร์ปอเรชื่ั�น์
ANINA	Building,	No.	240,	Street	271,	
Sangkat	Boeung	Tumpun,	 
Khan	Mean	Chey,	Phnom	Penh,	
Cambodia
โทรศัพท์	+	855	23	216	380	

ผลิตปูนซีเมนต์ 150	ล้าน 
เหรียญสหรัฐ

0.075 40.00

ถูือหุ้้น์โดียบริษัทั ค์อน์วิูดี จำากัดี

พั่ทั่ ค์อน์วิูดี อิน์โดีน์่เซึ่่ย
North	Tower,	Menara	Jamsostek	14th	Floor
Jl.	Jenderal	Gatot	Subroto	No.	38
Kuningan	Barat,	Mampang	Prapatan
South	Jakarta	12710	Indonesia
โทรศัพท์	+	62	21	5296	2146	

วัสดุก่อสร้าง 78.3	ล้าน 
เหรียญสหรัฐ

78.30 100.00

ถูือหุ้้น์โดียบริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (ลังกา) จำากัดี

บรษิทัั อิน์ทัร ่อ่โค์ไซึ่เค์ลิ ลังกา (ไพัรเวิทั) จำากัดี
413,	R.A.	De	Mel	Mawatha	Colombo	03	
Sri	Lanka
โทรศัพท์	+	94	11	7	800800

บริการกำาจัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม

1,460 ล้าน 
ศรีลังการูปี

146.01 100.00

บริษัทั มห้าเวิล่ มาร่น์ ซึ่่เมน์ต่์ (ไพัรเวิทั) จำากัดี
413,	R.A.	De	Mel	Mawatha	Colombo	03	
Sri	Lanka
โทรศัพท์	+	94	11	7	800800

จำาหน่ายปูนซีเมนต์ 48	ล้าน 
ศรีลังการูปี

4.80 90.00

3)	 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	

น์ายทัะเบ่ยน์หุ้้น์ 
บริษัท	ศูนย์รับฝ่ากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด 
เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	
กรุงเทพมหานคร	10400	ประเทศไทย 
โทรศัพท์	+	66	2	009	9000	 
Call	Center	+	66	2	009	9999
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น์ายทัะเบ่ยน์หุ้้น์กู ้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 
1222	ถนนพระราม	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	10120	ประเทศไทย 
โทรศัพท์	+	66	2	296	3582

ผูู้แทัน์ผูู้ถูือหุ้้น์กู ้ 
การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ	ไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผูู้สัอบบัญชื่่

นางสาวศิริวรรณ	นิตย์ดำารง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	5906

นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	4377

นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒ ิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	4799

บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	(ได้รับการรับรองจากสำานักงาน	ก.ล.ต.) 
ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร	10110	ประเทศไทย	 
โทรศัพท์	+	66	2	264	9090

4)	 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ	5	 
ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันสิ�นปีบัญชีล่าสุด	รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมี 
นัยสำาคัญ	และไม่มีคดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

	 ทั้งนี้	สามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

5)			 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 
1222	ถนนพระราม	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	10120	ประเทศไทย	
โทรศัพท์	+	66	2	296	3582

ข้อมูลสัำาค์ัญอื�น์

1) จำาน์วิน์ทัุน์จดีทัะเบ่ยน์และผูู้ถูือหุ้้น์

(1)	 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	2,980,000,000	บาท	เรียกชำาระแล้ว	2,980,000,000	บาทเป็นหุ้นสามัญ		
298,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยไม่มีหุ้น
ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
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(2)	 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ	วันที่	25	กุมภาพันธ์	25641	มีดังนี้

เลขทั่� ชื่ื�อผูู้ถูือหุ้้น์ จำาน์วิน์หุ้้น์ทั่�ถูือ ร้อยละ2

1. บริษัท	ซันไรส์	อีคิวตี้	จำากัด3 106,612,288 35.78

2. Jardine	Cycle	&	Carriage	Limited3 76,107,368 25.54

3. บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด3 28,091,034 9.43

4. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด4 4,972,968 1.67

5. กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.	เอ็มเอฟ้ซี	จำากัด	(มหาชน) 2,920,399 0.98

6. กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.	กรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	 2,920,399 0.98

7. นางศศิธร	รัตนรักษ์ 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

สดัส่วนการถอืหุน้

เลขทั่� ชื่ื�อผูู้ถูือหุ้้น์ จำาน์วิน์หุ้้น์ทั่�ถูือ 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

หมายเหตุ	

1.	 บริษัทฯ	กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับเงินปันผลสำาหรับปี	2563	และรวบรวมรายชื่อ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	ในวันที่	25	กุมภาพันธ์	2564	และในระหว่างปีผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันได้จาก	https://investor.siamcitycement.com/th/shareholder-info/major-shareholders	หัวข้อ
ข้อมูลนักลงทุน

2.	 การคำานวณสัดส่วนของการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวคำานวณจากจำานวนหุ้นที่ออกและเรียกชำาระแล้วจำานวน	
298,000,000	หุน้มลูค่าทีต่ราไว้ต่อหุน้	10	บาท	โดยมข้ีอจำากดัการถอืหุน้ของบคุคลต่างด้าว	(Foreign	Limit)	ร้อยละ	49	
ซึ่ง	ณ	วันที่	25	กุมภาพันธ์	2564	มีสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ	29.93

3.	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย	การจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมี
นัยสำาคัญ

4.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	เป็นผู้ถือหุ้นทางทะเบียนและตามกฎหมาย	ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิง	(Non-Voting	Depository	Receipt	–	NDVR)	จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้เว้นแต่
เป็นกรณทีีเ่รียกประชุมเพือ่พจิารณาการเพิกถอนหลกัทรพัย์ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	
ข้อมูลนักลงทุนใน	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	สามารถดูได้ที่เว็บไซต์		www.set.or.th
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2)  ข้อมูลการออกห้ลักทัรัพัย์ของบริษัทัฯ

(1)			หลักทรัพย์ประเภททุน:

	 หุ้นจดทะเบียน	
หุ้นสามัญ	298	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

	 หุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว	
หุ้นสามัญ	298	ล้านหุ้น

	 หุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วและ	
หุ้นสามัญ	298	ล้านหุ้น 
ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น

(2)	 หลักทรัพย์ประเภทหนี้: 

ชืุ่ดีทั่� 3 
(ชืุ่ดีทั่� 1/2559)

ชืุ่ดีทั่� 4 
(ชืุ่ดีทั่� 2/2559)

ชืุ่ดีทั่� 6 
(ชืุ่ดีทั่� 2/2560)

ชืุ่ดีทั่� 7 
(ชืุ่ดีทั่� 3/2560)

ชืุ่ดีทั่� 8 
(ชืุ่ดีทั่� 4/2560)

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
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

จำานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 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

วันครบกำาหนดไถ่ถอน 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

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									 A A A A A

3) น์โยบายการจ่ายเงิน์ปัน์ผูลของบริษัทัฯ

“บริษัทฯ	จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ	60	ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวม	แต่ในกรณ ี
ที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี	คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ตำ�ากว่า	ตามที่เห็น
สมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้”	
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คำาอธิบาย:	

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้	ได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	17 
เมื่อ	9	เมษายน	2553	ซึ่งเป็นนโยบายที่กำาหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้น	อย่างไรก็ตามในการเสนอ
จำานวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้	บริษัทฯ	ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ซึ่งกฎหมาย 
ได้กำาหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำาไรสทุธขิองบรษิทัฯ	ตามงบการเงินเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ	
ดังนั้น	หากกำาไรสุทธิของบริษัทฯ	มีไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล	การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วย

ระหว่างปี	2562	-	2564	บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

ปี 2564 บริษัทัฯ จ่ายเงิน์ปัน์ผูล หุ้้น์ละ 9 บาทั

 ■ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี	2564	 
ในวันที่	24	มีนาคม	2565	จำานวน	9	บาทต่อหุ้น

 ■ บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลรวม	2,682	ล้านบาท	อยู่ที�ระดับร้อยละ	63

ปี 2563 บริษัทัจ่ายเงิน์ปัน์ผูล หุ้้น์ละ 9 บาทั

 ■ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี	2563	 
ในวันที่	25	มีนาคม	2564	จำานวน	9	บาทต่อหุ้น

 ■ บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลรวม	2,682	ล้านบาท	อยู่ที�ระดับร้อยละ	73

ปี 2562 บริษัทัฯ จ่ายเงิน์ปัน์ผูล หุ้้น์ละ 8 บาทั

 ■ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	เมื�อวันที�31	กรกฎาคม	2562	 
จำานวน	4	บาทต่อหุ้น

 ■ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับครึ�งหลังของ 
ปี	2562	ในวันที่	26	มีนาคม	2563	จำานวน	4	บาทต่อหุ้น

 ■ บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลรวม	2,384	ล้านบาท	อยู่ที�ระดับร้อยละ	76

4)  น์โยบายการจ่ายเงิน์ปัน์ผูลของบริษัทัย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบรษิทัย่อยต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ของบรษิทัย่อย	ซ่ึงจะพจิารณา
จากงบการเงินเฉพาะของบริษทันัน้	และต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง	
และบริษทัย่อยอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้ผูถ้อืหุน้เป็นคร้ังคราวเมือ่คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า 
มกีำาไรสมควรพอทีจ่ะทำาเช่นนัน้	

การจ่ายเงินปันผลทกุคร้ัง	บริษัทต้องจดัสรรเงินทนุสำารองไว้ตามกฎหมายอย่างน้อยหนึง่ในย่ีสบิของ 
เงินกำาไรสทุธ	ิซ่ึงบริษัททำามาหาได้จากกิจการของบริษทั	จนกว่าทนุสำารองนัน้จะมจีำานวนถงึหนึง่ในสบิ 
ของจำานวนทนุของบรษิทั	หรือมากกว่านัน้
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	(มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำาว่า	“รายการที่
เกี่ยวโยงกัน”)	หมายถึงการทำารายการระหว่างบริษัทหรือบริษัท
ย่อย	กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักว่า	ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันที่มี
ประสิทธิภาพ	และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ห้ลักเกณฑ์การพัิจารณารายการระห้วิ่างกัน์
และแน์วิโน์้มการทัำารายการระห้วิ่างกัน์ใน์
อน์าค์ต่

บริษัทได้กำาหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
สรุปดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการทั�วไป	ตามมาตรา	89/12	
พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อให้อำานาจ 
ฝ่�ายจัดการในการอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกันประเภท
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท	โดย 
หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์์ในการทำารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	
โดยสรุปคืออนุมัติพิจารณาบนผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
เป็นสำาคัญ	เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก

2.	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายการทำารายการระหว่าง
กัน	สำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	โดยวิธีปฏิิบัติสอดคล้องกับประกาศ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องหลักเกณฑ์์ในการทำารายการ
ระหว่างกันและการเปิดเผยข้อมูล

3.	 ฝ่�ายจัดการกำาหนดระบบการติดตามและตรวจสอบที�ทำาให้
มั่นใจว่า	การทำารายการระหว่างกันเป็นไปตามนโยบาย	 
และจัดทำารายงานสรุปเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส

4.	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื�อให้เกิดความมั�นใจว่า	
รายการดังกล่าวคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท	เสมือนการ
ทำารายการกับบุคคลภายนอก	และพิจารณาแนวโน้มการทำา
รายการในอนาคตให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่าง
กันและรายการที่มีความเป็นไปได้ว่าจะขัดแย้งทางผลประโยชน์	
และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามหลักความ 
สมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ	มีความโปร่งใส	และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ	ดังเช่นที่ทำากับคนภายนอกทั่วไป	เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท	ปรากฏิตามตารางสรุปต่อไปนี้

แน์วิโน์้มการทัำารายการระห้วิ่างกัน์ใน์อน์าค์ต่ 

หากมีความจำาเป็นต้องทำารายการระหว่างกันในอนาคต	 
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิิบัติตามกฏิข้อบังคับของพ.ร.บ.	 
หลักทรัพย์ฯ	และหลักเกณฑ์์การเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด	 
โดยจะมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	และเงื่อนไขการค้า 
โดยทั่วไป	นอกจากนั้น	ในกรณีที่รายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าว	จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือลงมติ
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

บริิษััทท่�เกี่่�ยวข้้อง/ 
ความสััมพัันธ์์กี่ับบริิษััทฯ

ปริะเภท/ 
ลัักี่ษัณะริายกี่าริ

มูลัค่าริายกี่าริริะหว่างกี่ัน 
(ลั้านบาท)

เหตุุผลัแลัะความจำำาเป็น
ข้องกี่าริทำาริายกี่าริ

2564 2563 2562

1.   บริษัทั ตู่รังกา ร่ซึ่อร์สัเซึ่สั พั่ทั่อ ่
      จำากัดี (ตู่รังกา)/

บริษัทย่อยทางอ้อมของ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่	(บริษัท	จาร์ดีน	ไซ
เคิล	แอนด์	แคริเอจ	จำากัด)

รายการธุรกจิปกต/ิ
บริษทัฯ	และบรษิทัย่อยซ้ือถ่านหนิ
เพือ่นำามาใช้ในการผลิตปนูซีเมนต์

	634.2	 	640.4	 	512.2	 ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการ
ผลิตปูนซีเมนต์	ซึ่งใช้ในปริมาณ
มาก	จงึต้องจดัซ้ือจากหลายบรษัิท
เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาด
เชื้อเพลิง	บริษัทย่อยซึ่งทำาธุรกิจ
นำาเข้าและส่งออกเป็นผู้จัดซื้อจาก
หลายบริษัทมาให้จำาหน่ายให้
บริษัทในกลุ่ม	และ/หรือ	ขายให้
แก่ผู้ซื้ออื่น

2.   ธน์าค์าร กรุงศร่อยุธยา จำากัดี  
      (มห้าชื่น์) (กรุงศร่)/

บริษัทย่อยทางตรงของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่	(บริษัท	กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด)	และมี
กรรมการร่วมกันคือ	 
นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุลล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
ดอกเบี้ยจ่ายโดยบริษัทย่อยจาก
การกู้ยืมเงินระยะสั้น

	1.3	 	8.5	 	7.6	 ธนาคารกรุงศรีประกอบธุรกิจ 
ให้กู้ยืม/รับฝ่ากเงิน	บริษัทย่อย
พิจารณาคัดเลือกโดยเทียบเคียง
กับธนาคารพาณิชย์อื่น

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
ดอกเบี้ยรับโดยบริษัทฯ	และ 
บริษทัย่อยจากการฝ่ากเงินระยะสัน้

	0.9	 	2.3	 	2.3	

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทซื้อบัตรของขวัญกรุงศรี
เพื่อนำามาใช้ทางการตลาดและ
การส่งเสริมการขาย	

	35.2	 	17.8	 	13.6	

3.   บริษัทั รักษาค์วิามปลอดีภูัย  
      เฮชื่อาร์ โปร แอน์ดี์ เซึ่อร์วิิสั  
      จำากัดี (เฮชื่อาร์ โปร)/

บริษัทย่อยทางอ้อมของ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่	(บริษัท	กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด)

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใช้บริการ
ในกิจกรรมบางประเภทที่ไม่ได้
ดำาเนินการโดยพนักงานประจำา

	46.2	 	142.1	 	210.8	 เฮชอาร์	โปรประกอบธุรกิจให้
บริการ	อาทิ	การขนส่งพนักงาน	
การจัดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	และ
กิจกรรมการผลิตและการบำารุง
รักษา	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย 
คัดเลือกโดยการประมูลร่วมกับ 
ผู้ให้บริการรายอื่น

4.   บริษัทั ลาน์น์าร่ซึ่อร์สัเซึ่สั จำากัดี 
      (มห้าชื่น์) (ลาน์น์า)/

บริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นโดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ	44.99	และมี
กรรมการบริษัทร่วมกันคือ
นายพอล	ไฮนซ์	ฮูเกนโทเบลอร์
นายวันชัย	โตสมบุญ
นายศิวะ	มหาสันทนะ

รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยซื้อถ่านหิน
เพื่อนำามาใช้ในการผลิต
ปูนซีเมนต์และเพื่อการค้า

	869.9	 	1,107.7	 	777.4	 ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการ
ผลติปนูซีเมนต์	ซ่ึงใช้ในปรมิาณมาก	
จึงต้องจัดซื้อจากหลายบริษัท 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาด
เชื้อเพลิงและเป็นสินค้าสำาหรับ
บริษัทย่อยซึ่งทำาธุรกิจนำาเข้าและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปูนซีเมนต์
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บริิษััทท่�เกี่่�ยวข้้อง/ 
ความสััมพัันธ์์กี่ับบริิษััทฯ

ปริะเภท/ 
ลัักี่ษัณะริายกี่าริ

มูลัค่าริายกี่าริริะหว่างกี่ัน 
(ลั้านบาท)

เหตุุผลัแลัะความจำำาเป็น
ข้องกี่าริทำาริายกี่าริ

2564 2563 2562

5.   บริษัทั ชื่ิป มง อิน์ทัร่ซึ่่เมน์ต่์ 
      ค์อร์ปอเรชื่ั�น์ (ซึ่่เอ็มไอซึ่่)/

บริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นโดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ	40	และมี
กรรมการบริษัทร่วมกันคือ
นายวันชัย	โตสมบุญ
นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม

รายการธุรกิจปกติ/ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัด
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปูนซีเมนต์

	654.5	 	509.1	 	1,534.1	 ซีเอ็มไอซีมีกำาลังการผลิต 
ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ในประเทศกัมพูชา	บริษัทฯ	และ
บริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของ 
ผู้จำาหน่ายสินค้าให้กับซีเอ็มไอซี

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยให้บริการด้านการ
บริหารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

	14.5	 	20.2	 	26.7	 ซีเอ็มไอซีมีความจำาเป็นในการใช้
บริการด้านการบริหารข้อมูลธุรกิจ
ปูนซีเมนต์จากกลุ่มบริษัท

รายการธุรกิจปกติ/ 
บริษัทใช้บริการเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางการตลาดในประเทศกัมพูชา

	14.5	 	16.8	 	12.0	 ซีเอ็มไอซีมีพนักงานซึ่งปฏิิบัติงาน
ด้านกิจกรรมทางการตลาด	เช่น	
การวิจัยและกลยุทธ์การขายสินค้า
ปูนซีเมนต์

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทขายและซื้อสินค้า 
ที่เกี่ยวข้อง

	0.6	 	9.8	 	2.3	 บริษัทสนับสนุนสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ให้กับบริษัทร่วมค้าในกรณีที่มี
การขาดแคลนสนิค้านัน้ๆ	ช่ัวคราว

6.   บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ 
      (เวิ่ยดีน์าม) จำากัดี  
      (เอสัซึ่่ซึ่่วิ่เอ็น์)/

บริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นโดยทางตรง
ในสัดส่วนร้อยละ	65	และมี
กรรมการบริษัทร่วมกันคือ	
นายเอเดน	จอห์น	ไลนัม	
นายศิวะ	มหาสันทนะ	และมีผู้
บริหารซ่ึงเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ	
คือ	นายมาร์ก	อนาโตล	ชมิดต์	 
(กรรมการ)	และ	นายฟ้ิลลิป	
เบอร์นาร์ด	ริชาร์ท	(CEO)

รายการธุรกิจปกติ/ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัด
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปูนซีเมนต์

	761.0	 	848.9	 	1,017.0	 เอสซีซีวีเอ็นซื้อผลิตภัณฑ์์จาก 
บริษัทฯ/บริษัทย่อย	รวมทั้งจาก 
ผู้จำาหน่ายรายอื่น

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/ 
บริษัทย่อยให้บริการด้านการ
บริหารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

	70.6	 	73.6	 	106.5	 เอสซีซีวีเอ็นมีความจำาเป็นในการ
ใช้บริการด้านการบริหารข้อมูล
ธุรกิจปูนซีเมนต์จากกลุ่มบริษัท

7.   บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ เญิน์ 
      แจ็ก จำากัดี (เอสัซึ่่ซึ่่เอ็น์ทั่)/

บริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม

รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์
ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์

	-			 	91.2	 	218.6	 เอสซีซีเอ็นทีซื้อผลิตภัณฑ์์จาก
บริษัทย่อย	รวมทั้งจากผู้จำาหน่าย
รายอื่น

8.   บริษัทั มห้าเวิล่ มาร่น์ ซึ่่เมน์ต่์  
      (เอ็มเอ็มซึ่่)/

บริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม

รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยจัดจำาหน่ายปูนซีเมนต์

	195.8	 	119.4	 	137.5	 เอ็มเอ็มซีซื้อผลิตภัณฑ์์จาก 
บริษัทย่อย	รวมทั้งจากผู้จำาหน่าย 
รายอื่น
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

บริิษััทท่�เกี่่�ยวข้้อง/ 
ความสััมพัันธ์์กี่ับบริิษััทฯ

ปริะเภท/ 
ลัักี่ษัณะริายกี่าริ

มูลัค่าริายกี่าริริะหว่างกี่ัน 
(ลั้านบาท)

เหตุุผลัแลัะความจำำาเป็น
ข้องกี่าริทำาริายกี่าริ

2564 2563 2562

9.   บริษัทั อ่สัเทัอร์น์ สัต่าร์ เร่ยล  
      เอสัเต่ทั จำากัดี (มห้าชื่น์)  
      (อ่สัต่าร์)/

บริษัทย่อยทางตรงของ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่	(บริษัท	กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ	จำากัด)	

รายการธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์
ผนังสำาเร็จรูป

	3.2	 	1.9	 	5.0	 บริษัทย่อยจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์
ผนังสำาเร็จรูปให้กับอีสตาร ์
ในราคาที่จัดจำาหน่ายให้กับลูกค้า
รายอื่น

10. บริษัทั ศร่วิิชื่ัยเวิชื่วิิวิัฒน์์ จำากัดี  
      (มห้าชื่น์)/

มีกรรมการร่วมกันคือ	นางสาว
นพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใช้บริการ
จากผู้ที่ให้บริการภายนอก

	4.3	 	5.9	 	5.9	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใช้บริการ
ตรวจสุขภาพพนักงานผ่าน 
การประมูลงานจัดซื้อจัดจ้าง

11. บริษัทั อลิอัน์ซึ่์ อยุธยา  
      ประกัน์ภูัย จำากัดี (มห้าชื่น์) 
      (เอเอจ่ไอ)/

เอเอจีไอถูกถือหุ้นร้อยละ	99.99	
โดยบริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	
แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	 
(อยุธ)	โดยอยุธและบริษัทฯ	 
มีกรรมการร่วมกันคือ	 
นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใช้บริการ
การทำาประกันทั่วไปจากผู้ให้
บริการภายนอก

	77.8	 	69.9	 	-			 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจัดทำา
ประกันต่างๆ	ตามนโยบายการทำา
ประกันเพื่อบริหารความเสี่ยง 
จากการดำาเนินธุรกิจ

12. บริษัทั อลิอัน์ซึ่์ อยุธยา  
      ประกัน์ชื่่วิิต่ จำากัดี (มห้าชื่น์)  
      (เอแซึ่ดีเอวิาย)/

เอแซดเอวายถูกถือหุ้นร้อยละ	
31.97	โดยบริษัท	อลิอันซ์	
อยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	 
(มหาชน)	(อยุธ)	โดยอยุธและ
บริษัทฯ	มีกรรมการร่วมกันคือ	
นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยใช้บริการการทำา
ประกันชีวิตจากผู้ให้บริการ
ภายนอก

	-			 	0.3	 	0.4	 บริษัทย่อยจัดทำาประกันชีวิตให้
กับพนักงาน	โดยนโยบายการทำา
ประกันนี้ได้ถูกยกเลิกในเดือน
พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	หลังจาก
บริษัทย่อยไม่ได้ดำาเนินธุรกิจในปี	
พ.ศ.	2563

13. บริษัทั ซึ่่เค์เอสั โฮลดีิ�ง จำากัดี/

มีกรรมการร่วมกันคือ	 
นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยทำาสัญญาเช่าพื้นที ่
เพื่อใช้เป็นหน่วยผลิต 
คอนกรีตผสมเสร็จ

	0.7	 	2.6	 	2.6	 บริษัทย่อยทำาสัญญาเช่าที่ดินจาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ผ่านกระบวนการปกติของ 
การจัดซื้อจัดจ้าง

14. บริษัทั ไทัยแป้งมัน์ผูลิต่กรรม  
      จำากัดี/

มีกรรมการร่วมกันคือ	 
นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยทำาสัญญาเช่าพื้นที ่
เพื่อใช้เป็นหน่วยผลิต 
คอนกรีตผสมเสร็จ

	1.7	 	1.6	 	1.6	 บริษัทย่อยทำาสัญญาเช่าที่ดินจาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ผ่านกระบวนการปกติของ 
การจัดซื้อจัดจ้าง
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น

บริิษััทท่�เกี่่�ยวข้้อง/ 
ความสััมพัันธ์์กี่ับบริิษััทฯ

ปริะเภท/ 
ลัักี่ษัณะริายกี่าริ

มูลัค่าริายกี่าริริะหว่างกี่ัน 
(ลั้านบาท)

เหตุุผลัแลัะความจำำาเป็น
ข้องกี่าริทำาริายกี่าริ

2564 2563 2562

14. บริษัทั ไทัยแป้งมัน์ผูลิต่กรรม  
      จำากัดี/

มีกรรมการร่วมกันคือ	 
นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยทำาสัญญาเช่าพื้นที ่
เพื่อใช้เป็นหน่วยผลิต 
คอนกรีตผสมเสร็จ

	1.7	 	1.6	 	1.6	 บริษัทย่อยทำาสัญญาเช่าที่ดินจาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ผ่านกระบวนการปกติของ 
การจัดซื้อจัดจ้าง

15. บริษัทั แอสัต่ร้า กราเฟียร์ จำากัดี  
      (มห้าชื่น์)/

บริษัทย่อยทางอ้อมของ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่	(บริษัท	จาร์ดีน	 
ไซเคิล	แอนด์	แคริเอจ	จำากัด)

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษัทย่อยใช้บริการเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสารจากผู้ให้บริการ
ภายนอก

	0.2	 	0.1	 	0.1	 บริษัทย่อยใช้บริการเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสารเพื่อสนับสนุน 
การดำาเนินธุรกิจและผ่าน
กระบวนการปกติของการจัดซื้อ
จัดจ้าง

16. บริษัทั บ่น์่า เปอร์ต่ิวิ่ จำากัดี/

บริษัทย่อยทางอ้อมของ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่	(บริษัท	จาร์ดีน	 
ไซเคิล	แอนด์	แคริเอจ	จำากัด)

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ/
บริษทัย่อยซ้ืออะไหล่รถฟ้อร์คลฟิ้ท์
ยี่ห้อโคมัตสุมาใช้ภายในโรงงาน

	0.0	 	0.2	 	0.0	 บริษัทย่อยใช้รถฟ้อร์คลิฟ้ท์
ภายในโรงงานเพื่อสนับสนุน 
การดำาเนินธุรกิจและซื้ออะไหล่
สำาหรับบำารุงรักษารถฟ้อร์คลิฟ้ท ์
ยี่ห้อโคมัตสุ	ซึ่งบริษัท	บีน่า	 
เปอร์ติวี	จำากัด	เป็นผู้จัดจำาหน่าย
เพียงรายเดียวในประเทศ
อินโดนีเซีย
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)
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6

บทรายงานและการวิเคราะห ์
ของฝ่ายบริหาร
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่�ายบริหารต่อไปนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ได้จัดทำาขึ้นเพื่อนำาเสนอข้อมูลเชิงลึก 
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสถานะการเงินและผลประกอบการรวมของ 
กลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งผู้อ่านควรอ่านควบคู่กับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การวิิเค์ราะห้์ผูลประกอบการ

รายไดี้

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม	รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำานวยในช่วงไตรมาสที่สามส่งผลให้
ยอดจำาหน่ายวัสดุก่อสร้างหดตัว	ในขณะที่ไตรมาสที่สี่มีการผ่อนคลายข้อจำากัดบางประการส่งผลให้
ความต้องการวสัดกุ่อสร้างฟ้้�นตวั	ทัง้นีป้รมิาณการใช้ปูนซเีมนต์ถูกขบัเคลือ่นโดยภาคการก่อสร้างระบบ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานของภาครฐัในขณะทีภ่าคการก่อสร้างทีอ่ยู่อาศยัและภาคอตุสาหกรรมยงัคงชะลอตวั	
ในขณะเดยีวกันสภาพการแข่งขนัในตลาดทีเ่ข้มข้นสร้างแรงกดดนัต่อราคาจำาหน่ายสนิค้า	ส่งผลให้รายได้
ของกลุ่มบริษัทฯ	ลดลงร้อยละ	1	เป็น	41,890	ล้านบาท

สัำาห้รับปีสัิ�น์สัุดีวิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

รายไดี้

รายได้จากการขายสุทธิ 41,678 42,000 (322) (1%) 47,593

รายได้อื่น 212 174 38 22% 339

รวิมรายไดี้ 41,890 42,174 (284) (1%) 47,932

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ค์่าใชื่้จ่าย

(หน่วย	:	ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงดำาเนินการมาตรการต่างๆ	เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนในช่วงที่สภาพ
เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง	อย่างไรก็ตามต้นทุนการขายและบริการได้รับผลกระทบจาก
ต้นทุนวัตถุดิบ	ต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าขนส่งที่เพิ�มสูงขึ้นโดยเฉพาะในครึ่งปีหลัง	แม้ว่าการดำาเนินงาน
ของโรงงานโดยรวมจะมีเสถียรภาพเพิ�มขึ้นโดยสามารถลดความเสียหายและการชำารุดของเครื่องจักร	
แต่เนื่องจากมีการซ่อมบำารุงรักษาเตาเผาปูนซีเมนต์ตามแผนงานที่เพิ�มขึ้นส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการ
บำารุงรักษาเพิ�มมากขึ้น	ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่ายได้รับผลกระทบด้านลบจากต้นทุนในการ
จัดการสินค้าและค่าขนส่งที่เพิ�มขึ้นจากราคานำ�ามันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมของ 
กลุ่มบริษัทฯ	เพิ�มขึ้นร้อยละ	3	เป็น	37,737	ล้านบาทและส่งผลลบต่อความสามารถการทำากำาไรโดยรวม	

สัำาห้รับปีสัิ�น์สัุดีวิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ค์่าใชื่้จ่าย

ต้นทุนสินค้าขายและบริการ 28,904 27,981 923 3% 32,463

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 6,734 6,625 109 2% 8,120

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,884 1,955 (71) (4%) 2,071

ค่าใช้จ่ายอื่น 215 120 95 79% 389

รวิมค์่าใชื่้จ่าย 37,737 36,681 1,056 3% 43,043
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ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังคงอยู่ในระดับตำ�ากว่าปีก่อน	ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำาหน่ายโดยรวมลดลงเล็กน้อย

ต้นทุนทางการเงินสะท้อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้รวมไปถึง 
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดต่างประเทศ 
ที่ลดลงและการลดลงของหนี้สินที่มีดอกเบี้ยโดยรวมโดยเป็นไปตามแผนการลดหนี้ทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงเนื่องจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศศรีลังกาลดลงจากร้อยละ	28	
เป็นร้อยละ	18	ในไตรมาสที่สอง	ซึ่งส่งผลบวกเพียงครั้งเดียวต่อกำาไรสุทธิ

ค์่าเสัื�อมราค์า ต่้น์ทัุน์ทัางการเงิน์และค์่าใชื่้จ่ายภูาษ่เงิน์ไดี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สัำาห้รับปีสัิ�น์สัุดีวิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ค์่าเสัื�อมราค์า ต่้น์ทัุน์ทัางการเงิน์และ 
ค์่าใชื่้จ่ายภูาษ่เงิน์ไดี้

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 3,893 3,935 (42) (1%) 3,330

ต้นทุนทางการเงิน 1,238 1,374 (136) (10%) 1,459

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (89) 756 (845) (112%) 698
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การวิิเค์ราะห้์รายกลุ่มธุรกิจ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สัำาห้รับปีสัิ�น์สัุดีวิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ขายสัุทัธิ

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

รวิมขายสัุทัธิต่ามสัายผูลิต่ภูัณฑ์ 41,678 42,000 (322) (1%) 47,593

สัำาห้รับปีสัิ�น์สัุดีวิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

กำาไรก่อน์ดีอกเบ่�ย ภูาษ่และค์่าเสัื�อมราค์า

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: กำาไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคาตามส่วนงานแสดงกำาไรก่อนตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน
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หน่่วย 2564 2563 2562

อััตราส่่วนหมุุนเวียนลููกหนี�การค้้า เท่่า 8.23 7.81 8.47

ระยะเวลูาเก็บหนี�เฉลูี�ย วัน 44 47 43

อััตราส่่วนหมุุนเวียนส่ินค้้าค้งเหลูือั เท่่า 7.25 6.85 6.72

ระยะเวลูาขายส่ินค้้าเฉลูี�ย วัน 50 53 54

อััตราส่่วนหมุุนเวียนเจ้้าหนี� เท่่า 5.91 5.61 5.74

ระยะเวลูาชำำาระหนี� วัน 62 65 64

แมุ้จ้ะมุกีารแพร่ระบาดขอังเชืำ�อัไวรัส่โค้วดิ-19 ในช่ำวงไตรมุาส่ท่ี�ส่ามุ แต่กลูุมุ่ผลูติภััณฑ์์ปูนูซีีเมุนต์มุรีายได้
เพิ�มุส่งูข้�นโดยมุีผลูจ้ากปูริมุาณการจ้ำาหน่ายปููนซีีเมุนต์ท่ี�เพิ�มุข้�นในตลูาดต่างปูระเท่ศ แมุ้ว่าราค้า
ปููนซีีเมุนต์จ้ะปูรับตัวข้�นในไตรมุาส่ท่ี�ส่ี�แต่ราค้าปููนซีีเมุนต์เฉลูี�ยขอังปูียังอัยู่ในระดับตำ�ากว่าปูีก่อัน  
โดยรวมุแลู้วรายได้จ้ากการขายสุ่ท่ธิิเพิ�มุข้�นร้อัยลูะ 3 เปู็น 27,406 ลู้านบาท่ ในขณะท่ี�ต้นทุ่นวัตถุุดิบ 
ต้นทุ่นเชำื�อัเพลูิงแลูะค้่าขนส่่งยังส่่งผลูด้านลูบต่อัผลูการดำาเนินงาน

กลูุ่มุธิุรกิจ้ค้อันกรีต หิน แลูะท่รายได้รับผลูกระท่บจ้ากมุาตรการเค้อัร์ฟิิวท่ี�เกี�ยวข้อังกับการแพร่ระบาด
ขอังเชำื�อัไวรสั่โค้วดิ-19 แลูะค้วามุต้อังการส่ินค้้าแลูะบริการค้อันกรีตผส่มุเส่ร็จ้ หิน แลูะท่ราย โดยรวมุ 
ท่ี�อั่อันตัวลูงรวมุไปูถุ้งการแข่งขันในตลูาดท่ี�รุนแรงท่ำาให้ระดับราค้าเฉลูี�ยลูดลูงส่่งผลูให้รายได้โดยรวมุ
ลูดลูงร้อัยลูะ 19 เป็ูน 5,388 ลู้านบาท่ แรงกดดนัจ้ากรายได้ท่ี�ลูดลูงรวมุไปูถุ้งต้นท่นุในการผลูติท่ี�เพิ�มุข้�น
ในชำ่วงค้ร้�งปูีหลูังไมุ่ส่ามุารถุชำดเชำยได้จ้ากการบริหารจ้ัดการต้นทุ่นค้งท่ี�ให้เหมุาะส่มุแลูะมุีผลูต่อักำาไร

ท่่ามุกลูางค้วามุผันผวนขอังห่วงโซี่อัุปูท่านซี้�งมุีผลูต่อัต้นทุ่นการขนส่่งแลูะราค้าส่ินค้้าในกลูุ่มุธิุรกิจ้ 
การค้้าระหว่างปูระเท่ศ ค้วามุต้อังการปููนเมุ็ดแลูะวัตถุุดิบท่ี�เกี�ยวเนื�อังในการผลูิตปููนซีีเมุนต์ปูรับตัวดีข้�น
ในระหว่างปูีแต่ยังอัยู่ในระดับตำ�ากว่าปูีก่อัน รายได้ท่ี�เพิ�มุข้�นมุาจ้ากการราค้าส่ินค้้าท่ี�สู่งข้�นเปู็นหลูัก  
โดยมุีรายได้เพิ�มุร้อัยลูะ 4 เปู็น 5,389 ลู้านบาท่ ค้่าขนส่่งท่ี�สู่งข้�นส่่งผลูให้เกิดค้วามุลู่าชำ้าในการขนส่่ง 
ปููนเมุ็ดแลูะปููนซีีเมุนต์แลูะส่่งผลูกระท่บด้านลูบเลู็กน้อัยต่อัการท่ำากำาไร 

ค้วามุต้อังการขอังกลูุ่มุผลูิตภััณฑ์์วัส่ดุก่อัส่ร้างยังค้งอั่อันตัว แมุ้ว่าจ้ะมุีการหดตัวอัย่างต่อัเนื�อังขอัง 
การก่อัส่ร้างท่ี�อัยู่อัาศยั รายได้ยังค้งอัยู่ในระดบัเดยีวกับปีูก่อันเป็ูน 2,382 ลู้านบาท่ โดยการปูรบัปูรงุ
ปูระส่ิท่ธิิภัาพในการดำาเนินงานส่่งผลูให้ค้วามุส่ามุารถุในการท่ำากำาไรโดยรวมุเพิ�มุสู่งข้�น

ธิุรกิจ้บริการกำาจ้ัดขอังเส่ียในกลูุ่มุธิุรกิจ้อัื�นได้รับผลูกระท่บด้านลูบจ้ากการขอัเลูื�อันโค้รงการอัอักไปู
ขอังกลูุ่มุลููกค้้าท่ี�รับบริการกำาจ้ัดขอังเส่ียด้านอัุตส่าหกรรมุอัีกท่ั�งราค้าค้่าบริการกำาจ้ัดขอังเส่ียโดยรวมุ
ในตลูาดลูดลูง ส่่งผลูให้รายได้ลูดลูงร้อัยลูะ 7 เปู็น 1,113 ลู้านบาท่ ซี้�งการบริหารจ้ัดการต้นทุ่นท่ี�มุี
ปูระส่ิท่ธิิภัาพท่ี�เพิ�มุข้�นยังไมุ่ส่ามุารถุชำดเชำยแนวโน้มุการลูดลูงขอังรายได้

การวิเคราะห์งบแสดงฐาน่ะการเงิน่
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เงิน์ทัุน์ห้มุน์เวิ่ยน์สัุทัธิ

กลุ่มบริษัทฯ	ได้เพิ�มความเข้มงวดในการบริหารจัดการสินเชื่อทางการค้าและมาตรการในการเก็บหนี ้
ส่งผลให้ยอดหนี้ค้างชำาระลดลงในอัตราร้อยละ	1	จาก	4,835	ล้านบาท	เป็น	4,780	ล้านบาท	และมี
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง	ในขณะที่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยและระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย 
ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนโดยเป็นผลจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

สัิน์ทัรัพัย์ทัางการเงิน์ทั่�สัำาค์ัญ

สัิน์ทัรัพัย์ไม่ห้มุน์เวิ่ยน์ทั่�ถูือไวิ้เพัื�อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่ภายใต้ธุรกิจคอนกรีต	 
ในประเทศเวียดนาม	บริษัทย่อยได้ดำาเนินการและตกลงในการจำาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายไม่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาและแสดงตามมูลค่าที่ยกมาหรือมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ว่ามูลค่าใดตำ�ากว่า	

ณ วิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 29,190 29,998 (808) (3%) 32,523

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,846 10,128 (282) (3%) 10,844

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 412 283 129 46% 317

ทั่�ดีิน์ อาค์ารและอุปกรณ์ และสัิน์ทัรัพัย์ไม่ม่ต่ัวิต่น์

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายจ่ายฝ่�ายทุน	(CAPEX)	สำาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปีปัจจุบันเท่ากับ	
1,241	ล้านบาท	รายการรายจ่ายฝ่�ายทุนจำาแนกตามโครงการในปี	2564	ที่มีสาระสำาคัญมีดังต่อไปนี้

 ■ การขยายพื�นที�ขุดแร่	สำาหรับการผลิตปูนซีเมนต์ที�โรงงานประเทศเวียดนาม	มูลค่า	50	ล้านบาท	

 ■ การจัดซื�ออะไหล่สำาหรับหม้อบดซีเมนต์ที�โรงงาน	3	สระบุรี		มูลค่า	39	ล้านบาท	

 ■ การทำาเหมืองเปิดหน้าดินที�นครหลวงคอนกรีต	มูลค่า	33	ล้านบาท	

 ■ การจัดซื�ออะไหล่สำาหรับเตาเผาซีเมนต์ที�โรงงานสระบุรี	มูลค่า	32	ล้านบาท

 ■ การก่อสร้างโรงเตรียมเชื�อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน	โรงงานประเทศศรีลังกา	มูลค่า	21	ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีเท่ากับ	2,801	ล้านบาท	ค่าเผื่อการด้อยค่า	ขาดทุนจากการจำาหน่ายและ 
การตัดจำาหน่ายสินทรัพย์สำาหรับปีเท่ากับ	182	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศดำาเนินงาน
ภายใต้สกุลเงินที่แตกต่างกันซึ่งต้องถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทในการแสดงงบการเงินรวมของ 
กลุ่มบริษัทฯ	เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทในปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดผลกำาไรจากการแปลงค่า 
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทเท่ากับ	1,068	ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนประกอบด้วยสัมปทานเหมือง	ซอฟ้ต์แวร์คอมพิวเตอร์	ค่าความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า	เครื่องหมายการค้าและสิทธิในการใช้สินทรัพย์	ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี
เท่ากับ	588	ล้านบาท	กำาไรจากการแปลงค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยในต่างประเทศคิดเป็น
เงินบาทจำานวน	275	ล้านบาท

การระดีมทัุน์

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	โครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	ประกอบด้วยหนี้สินทางการเงินสุทธิ
รวมหนี้สินสัญญาเช่าจำานวน	18,396	ล้านบาท	(หนี้สินทางการเงินขั้นต้นจำานวน	28,058	ล้านบาท	 
หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน	9,662	ล้านบาท)	ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	39,227	
ล้านบาท	โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่	0.47	เท่าซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า	(ปี	2563:	0.61	เท่า)
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เงินทนุทีไ่ด้รับจากการออกหุน้กู้ส่วนใหญ่ถูกใช้เพือ่การเข้าซ้ือกิจการในต่างประเทศในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	
นอกจากนีก้ลุม่บริษทัฯ	มเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิและหนีส้นิสญัญาเช่าจำานวน	1,389	ล้านบาท	
และเงินกู้ยืมระยะสั้นรวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว	และหนี้สินสัญญาเช่าที่ครบกำาหนดชำาระภายในปี
จำานวน	10,690	ล้านบาท

สั่วิน์ของผูู้ถูือหุ้้น์

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	39,227	ล้านบาท	(ปี	2563:	
34,712	ล้านบาท)	ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนสำารองสะสม	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและกำาไรสะสม
จำานวน	42,783	ล้านบาท	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นผลขาดทุน
จำานวน	5,064	ล้านบาท	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยเท่ากับ	1,513	ล้านบาท

การวิิเค์ราะห้์งบกระแสัเงิน์สัดี

กลุ่มบริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน	9,662	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	
ซึ่งใช้ในการรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19	เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานเท่ากับ	6,948	ล้านบาท	(ปี	2563:	จำานวน	
8,932	ล้านบาท)	ซึ่งลดลงเนื่องจากมีกำาไรสุทธิก่อนภาษีสำาหรับปีน้อยลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่ลดลง

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ	557	ล้านบาท	โดยใช้ซื้อสินทรัพย์ประเภทที่ดิน	
อาคารและอุปกรณ์เป็นหลักจำานวน	1,285	ล้านบาท	(ปี	2563:	กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เท่ากับ	17	ล้านบาท)	หักกับเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์จำานวน	68	ล้านบาทและเงินปันผลรับจาก
การลงทุนในการร่วมค้าและจากบริษัทร่วมจำานวน	691	ล้านบาท

กระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	4,695	ล้านบาท	(ปี	2563:	จำานวน	6,006	ล้านบาท)	
โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายจำานวน	2,871	ล้านบาท	และการชำาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหุ้นกู้และหนี้สินสัญญาเช่าในระหว่างปีจำานวน	1,453	ล้านบาท

วิัน์ทั่�ออกหุ้้น์กู้ จำาน์วิน์ล้าน์บาทั ค์รบกำาห้น์ดี

29	เมษายน	2559 4,000 2567,	2569

9	พฤษภาคม	2560 12,000 2567,	2570,	2572

เงิน์กู้ยืมระยะสัั�น์และระยะยาวิ

หนี้สินทางการเงินขั้นต้นประกอบด้วย	หุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	 
โดยทยอยครบกำาหนดตามเวลาที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสภาพคล่องจาก 
การไถ่ถอนหุ้นกู้
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แน์วิโน์้มและแน์วิค์ิดีดี้าน์ค์วิามยั�งยืน์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ที่ทวีความรุนแรงทั่วทั้งภูมิภาคในช่วงปี	2564	 
รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ยังคงถูกสั่นคลอนอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ทาง
กลุ่มบริษัทฯ	คาดว่าการเติบโตในตลาดหลักของกลุ่มบริษัทฯ	จะเป็นไปอย่างจำากัดในปี	2565	โดยจาก
การพิจารณาอย่างระมัดระวัง	ทางกลุ่มบริษัทฯ	ไม่คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะสามารถกลับขึ้นไป
อยู่ในระดับเดียวกับปี	2562	อีกจนกระทั่งปี	2566	ทั้งนี้โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
ภาครัฐจะยังคงเป็นตัวสำาคัญ	ในขณะที่ภาคการก่อสร้างเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะยังคงไม่สดใส	

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จะเผชิญในปี	2565	ได้แก่	กำาลังการผลิตปูนซีเมนต์ 
ที่เพิ�มขึ้นโดยคู่แข่ง	ราคาเชื้อเพลิงที่เพิ�มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงแนวโน้มด้านสิ�งแวดล้อมด้าน 
กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ�งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการตามนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(ESG)	
และได้มีการอนุมัติการลงทุนสองโครงการหลักในประเทศไทยและประเทศศรีลังกาในปีที่แล้วเพื่อเร่ง 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่มบริษัทฯ		นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทฯ	ยังได้ต่ออายุ
บันทึกความเข้าใจ	(MoU)	เป็นระยะเวลาสามปีกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ	
(IUCN)	เพื่อความต่อเนื่องของการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในกิจกรรมการทำา
เหมืองหินของกลุ่มบริษัทฯ	และยังคงพยายามที่จะลดการใช้นำ�าบาดาลภายในโรงงาน	ในขณะเดียวกัน
กลุ่มบริษัทฯ	ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานสากลสูงสุดของการกำากับดูแลกิจการ	และแนวปฏิิบัติด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม	รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ	ยังคงให้ความสำาคัญกับความรับผิด
ชอบต่อสังคมที่มีต่อทั้งพนักงานและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย
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2564 2563 2562

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

สัิน์ทัรัพัย์

สัิน์ทัรัพัย์ห้มุน์เวิ่ยน์

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%	

รวิมสัิน์ทัรัพัย์ห้มุน์เวิ่ยน์ 19,544 24% 16,567 21% 15,424 20% 

สัิน์ทัรัพัย์ไม่ห้มุน์เวิ่ยน์

เงินฝ่ากธนาคารที่มีภาระค�ำาประกัน 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%	 -		 -					

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน 33	 -					 61	 -					 65	 -					

ค่าความนิยม 14,936	 18%	 13,476	 17%	 13,594	 17%	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,846	 12%	 10,128	 13%	 10,844	 14%	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,199	 1%	 1,101	 1%	 1,064	 1%	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 412	 1%	 283	 -					 317	 -					

รวิมสัิน์ทัรัพัย์ไม่ห้มุน์เวิ่ยน์ 62,468 76% 61,103 79% 62,782 80% 

รวิมสัิน์ทัรัพัย์ 82,012 100% 77,670 100%  78,206 100% 

งบการเงิน์ 

ต่ารางสัรุปงบแสัดีงฐาน์ะการเงิน์รวิม 

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

ห้น์่�สัิน์และสั่วิน์ของผูู้ถูือหุ้้น์

ห้น์่�สัิน์ห้มุน์เวิ่ยน์

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
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

7,238	 9%	 339	 -					 539	 1%	

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนด
ชำาระภายในหนึ่งปี

438	 1%	 404	 1%	 - -

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนด	
ชำาระภายในหนึ่งปี

- - - - 12	 -					

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี -		 -					 -		 -					 2,999	 4%	

ส่วนของหนี้สินระยะยาวสำาหรับประทานบัตรและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

121	 -					 114	 -					 28	 -					

หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน 78	 -					 -		 -					 -		 -					

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 372	 -					 637	 1%	 770	 1%	

รายได้รอการตัดบัญชี 967	 1%	 843	 1%	 901	 1%	

ค่าไฟ้ฟ้้าค้างจ่าย 265	 -					 288	 -					 243	 -					

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 1,559	 2%	 1,336	 2%	 1,330	 2%	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 302	 -					 231	 -					 219	 -					

รวิมห้น์่�สัิน์ห้มุน์เวิ่ยน์ 19,848 24% 11,962 15% 15,414 19% 

ต่ารางสัรุปงบแสัดีงฐาน์ะการเงิน์รวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

ห้น์่�สัิน์ไม่ห้มุน์เวิ่ยน์

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น	-	สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

288	 - 7,239	 9%	 7,437	 10%	

หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	สุทธิ	
จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

1,101	 1%	 1,260	 2%	 -		 -					

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	

-		 -					 -		 -					 37	 -					

หุ้นกู้	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 15,979	 19%	 15,975	 21%	 15,971	 20%	

หนี้สินระยะยาวสำาหรับประทานบัตรและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต	-	สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี

925	 1%	 1,045	 1%	 1,072	 1%	

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียนอื่น -		 -					 222	 -					 -		 -					

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,489	 3%	 2,479	 3%	 2,810	 4%	

สำารองค่าฟ้้�นฟู้สภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน 370	 -					 343	 -					 160	 -					

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,687	 2%	 2,320	 3%	 2,507	 3%	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 98	 -					 113	 -					 127	 -					

รวิมห้น์่�สัิน์ไม่ห้มุน์เวิ่ยน์ 22,937 26% 30,996 39% 30,121 38% 

รวิมห้น์่�สัิน์ 42,785 52% 42,958 55% 45,535 58%

สั่วิน์ของผูู้ถูือหุ้้น์

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ	298,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท 2,980	 -					 2,980	 -					 2,980	 -					

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ	298,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท		 2,980	 4%	 2,980	 4%	 2,980	 4%	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 26,413	 32%	 26,413	 34%	 26,413	 34%	

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว		-	สำารองตามกฎหมาย 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%	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ
บริษัย่อย

1,513	 2%	 1,348	 2%	 1,277	 2%	

รวิมสั่วิน์ของผูู้ถูือหุ้้น์ 39,227 48% 34,712 45% 32,671 42% 

รวิมห้น์่�สัิน์และสั่วิน์ของผูู้ถูือหุ้้น์ 82,012 100% 77,670 100% 78,206 100% 

ต่ารางสัรุปงบแสัดีงฐาน์ะการเงิน์รวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

2564 2563 2562

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

รายไดี้

รายได้ 41,678	 99%	 42,000	 100%	 47,593	 99%	

รายได้อื่น 212	 1%	 174	 -					 339	 1%	

รวิมรายไดี้ 41,890 100% 42,174 100% 47,932 100% 

ค์่าใชื่้จ่าย

ต้นทุนขาย 28,341	 68%	 27,337	 65%	 31,836	 67%	

ต้นทุนการให้บริการ 563	 1%	 644	 1%	 627	 1%	

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 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%	

รวิมค์่าใชื่้จ่าย 37,737 90% 36,681 87% 43,043 90% 

กำาไรจากการดีำาเน์ิน์งาน์ 4,153 10% 5,493 13% 4,889 10% 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 466	 1%	 477	 1%	 318	 1%	

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 763	 2%	 109	 -					 218	 -					

รายได้ทางการเงิน 77	 -					 76	 -					 59	 -					

ต้นทุนทางการเงิน (1,238) (3%) (1,374) (3%) (1,459) (3%)

กำาไรก่อน์ค์่าใชื่้จ่ายภูาษ่เงิน์ไดี้ 4,221 10% 4,781 11% 4,025 8% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 89	 -					 (756) (1%) (698) (1%)

กำาไรสัำาห้รับปี 4,310 10% 4,025 10% 3,327 7% 

การแบ่งปัน์กำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,248	 10%	 3,680	 9%	 3,157	 7%	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

62	 -					 345	 1%	 170	 -					

4,310 10% 4,025 10% 3,327 7% 

กำาไรต่่อหุ้้น์ขั�น์พัื�น์ฐาน์

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(บาท) 14.25	 12.35	 10.59	

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำาหนัก	(ล้านหุ้น) 298	 298	 298	

ต่ารางสัรุปงบกำาไรขาดีทัุน์รวิมและงบกำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จรวิม

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2564 2563 2562

กำาไรสัำาห้รับปี 4,310  4,025  3,327  

กำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จอื�น์:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน			
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

2,591	 (393) (2,014)	

กำาไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	-	สุทธิจากภาษีเงินได้ 119	 18	 0		

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษัทร่วม	
-	ผลต่าง	ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

275	 16	 (363)	

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,985	 (359) (2,376)	

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย	-	สุทธิจากภาษีเงินได้

90		 (26) (226)	

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม	-	ผลกำาไร(ขาดทุน)		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(0) (4) 1		

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 90	 (30) (225)	

กำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จอื�น์สัำาห้รับปี 3,075 (389) (2,602)

กำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จรวิมสัำาห้รับปี 7,385  3,636  726  

การแบ่งปัน์กำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จรวิม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 7,031	 3,304	 747		

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย 354	 332	 (22)	

7,385 3,636 726  

ต่ารางสัรุปงบกำาไรขาดีทัุน์รวิมและงบกำาไรขาดีทัุน์เบ็ดีเสัร็จรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

2564 2563 2562

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

กระแสัเงิน์สัดีจากกิจกรรมดีำาเน์ิน์งาน์

กำาไรก่อนภาษี 4,221	 100%	 4,781	 100%	 4,025	 100%	

รายการปรับประทบยอดกำาไรสุทธิก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	:

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บริษัทร่วม

(1,229) (29%) (586) (12%) (536) (13%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 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(กำาไร)จากการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

7	 -					 23	 -					 (87) (2%)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	
(กลับรายการ)

(8) -					 6	 -					 8	 -					

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน	(กลับรายการ)

(4) -					 (87) (2%) 134	 3%	

ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

169	 4%	 191	 4%	 183	 5%	

ตัดจำาหน่ายรายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุนที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

(9) -					 (9) -					 (9) -					

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
สำารองอื่น

202	 5%	 206	 4%	 487	 12%	

ขาดทุน(กำาไร)สุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

5	 -					 (3) -					 (16) -					

ขาดทุน(กำาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง

(1) -					 3	 -					 (4) -					

รายได้ทางการเงิน (77) (2%) (76) (2%) (59) (1%)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,108	 26%	 1,282	 27%	 1,328	 33%	

กำาไรจากการดีำาเน์ิน์งาน์ก่อน์การเปล่�ยน์แปลง
ใน์สัิน์ทัรัพัย์และห้น์่�สัิน์ดีำาเน์ิน์งาน์

8,343 198% 9,744 203% 8,907 223% 

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2564 2563 2562

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง(เพิ�มขึ้น)	:

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%)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ�มขึ้น(ลดลง)	:

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,249	 30%	 (75) (2%) 188	 5%	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 401	 10%	 114	 2%	 (12) -					

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (9) -					 (7) -					 (5) -					

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (115) (3%) (591) (12%) (88) (2%)

สำารองค่าฟ้้�นฟู้สภาพเหมือง (18) -					 (8) -					 (4) -					

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 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%)

เงิน์สัดีสัุทัธิจากกิจกรรมดีำาเน์ิน์งาน์ 6,948 166% 8,932 186% 7,586 191% 

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

2564 2563 2562

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

กระแสัเงิน์สัดีจากกิจกรรมลงทัุน์

เงินฝ่ากที่มีภาระค�ำาประกันลดลง(เพิ�มขึ้น) 5	 -					 -		 -					 (6) -					

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 49	 1%	 35	 1%	 99	 2%	

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 19	 -					 40	 1%	 14	 -					

เงินสดจ่ายสำาหรับการซื้อธุรกิจ -		 -					 -		 -					 -		 -					

เงินสดรับค่ามัดจำาที่ดิน -		 -					 -		 -					 -		 -					

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ -		 -					 -		 -					 -		 -					

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (1,285) (30%) (745) (16%) (1,476) (37%)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้	 -		 -					 (3) -					 -		 -					

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มขึ้น (28) (1%) (28) (1%) (195) (5%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ�มขึ้น) (8) -					 51	 1%	 (29) (1%)

เงินปันผลรับ 691	 16%	 667	 14%	 158	 4%	

เงิน์สัดีสัุทัธิจาก(ใชื่้ไปใน์)กิจกรรมลงทัุน์ (557) (14%) 17 - (1,435) (37%)

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2564 2563 2562

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

กระแสัเงิน์สัดีจากกิจกรรมจัดีห้าเงิน์

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ�มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(120) (3%) 20	 -					 (60) (1%)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินอื่นลดลงสุทธิ

(679) (16%) (438) (9%) (1,181) (29%)

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกัน

-		 -					 -		 -					 (90) (2%)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่นเพิ�มขึ้น 280	 7%	 3,171	 66%	 605	 15%	

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น (399) (9%) (3,561) (74%) (302) (8%)

จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่า	 (535) (13%) (492) (10%) -		 -					

จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -		 -					 -		 -					 (13) -					

จ่ายชำาระหนี้สินสำาหรับการได้มาซึ่งประทานบัตร
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(149) (4%) (6) -					 -		 -					

จ่ายชำาระคืนหุ้นกู้ -		 -					 (3,000) (63%) -		 -					

เงินปันผลจ่าย (2,871) (68%) (1,453) (30%) (2,596) (64%)

จ่ายดอกเบี้ย (213) (5%) (221) (5%) (218) (5%)

จ่ายชำาระต้นทุนทางการเงินอื่น	 (9) -					 (26) (1%) -		 -					

เงิน์สัดีสัุทัธิจาก(ใชื่้ไปใน์)กิจกรรมจัดีห้าเงิน์ (4,695) (111%) (6,006) (126%) (3,855) (94%)

ผูลต่่างจากการแปลงค์่างบการเงิน์เพัิ�มข่�น์(ลดีลง) 290 6% (83) (2%) (123) (3%)

เงิน์สัดีและรายการเทั่ยบเทั่าเงิน์สัดีเพัิ�มข่�น์(ลดีลง)สัุทัธิ 1,986 47% 2,860 60% 2,173 54% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 7,676	 182%	 4,821	 101%	 2,647	 65%	

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีต่อเงินฝ่ากธนาคารคงเหลือ

0	 -					 (5) -					 1	 -					

เงิน์สัดีและรายการเทั่ยบเทั่าเงิน์สัดีปลายปี 9,662 229% 7,676 161% 4,821 120% 

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

ข้อมูลกระแสัเงิน์สัดีเปิดีเผูยเพัิ�มเต่ิม :

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 235	 284	 336	

หนี้สินระยะยาวสำาหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต -		 26	 81	

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

	-	 	-	 	-	

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน	
อาคารและอุปกรณ์

-		 	-	 	-	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

174	 	-	 	-	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

-		 38	 73	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5	 -		 198	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ในการดำาเนินงาน

-		 -		 26	

โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

-		 4	 	-	

โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน	อาคารและ
อุปกรณ์

18	 -		 -		

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงานเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

-		 21	 -		

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงานเป็นที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

25	 4	 -		

โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 1 17	 -		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ้น(ลดลง)จาก
ประมาณการค่าฟ้้�นฟู้สภาพเหมืองและต้นทุน
ในการรื้อถอน																

6	 58	 28	

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ�มขึ้นจากประมาณการต้นทุน
ในการรื้อถอน	

3	 3	 -		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มขึ้นจากหนี้สินระยะยาว
สำาหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

0	 -		 -		

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

2564 2563 2562

จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ % จำาน์วิน์เงิน์ %

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการได้รับประทานบัตร  -  - 990 

การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า 252 140 -  

สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมิน
สัญญาเช่าใหม่และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ 23 (51) -  

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน -  - -  

- หนี้สินตามสัญญาเช่า 25 (49) -  

- สำารองต้นทุนในการรื้อถอน (2) (7) -  

การได้มาซึ่งอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 33 

ต่ารางสัรุปงบกระแสัเงิน์สัดีรวิม (ต่่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ห้น์่วิย 2564 2563 2562

อัต่ราสั่วิน์สัภูาพัค์ล่อง (Liquidity ratios)

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

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูป เท่า 28.95 25.28 25.76

ระยะเวลาขายสินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ย 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

ระยะเวลาชำาระหนี้ วัน 62 65 64

วงจรเงินสด วัน 33 36 34

ต่ารางสัรุปอัต่ราสั่วิน์ทัางการเงิน์ของบริษัทั ปูน์ซึ่่เมน์ต่์น์ค์รห้ลวิง จำากัดี (มห้าชื่น์) และบริษัทัย่อย
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ห้น์่วิย 2564 2563 2562

อัต่ราสั่วิน์แสัดีงค์วิามสัามารถูใน์การห้ากำาไร 
(Profitability Ratios)

อัตรากำาไรขั้นต้น	 % 31 33 32

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	 % 10	 13	 10	

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม % -0.01 0.13 -0.10

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร % 162	 160	 155	

อัตรากำาไรสุทธิ	 % 10 9 7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 % 11 11 9

อัต่ราสั่วิน์แสัดีงประสัิทัธิภูาพัใน์การดีำาเน์ิน์งาน์  
(Efficiency ratios)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 % 5	 5	 4	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	 % 24	 21	 18	

อัตราการหมุนของสินทรัพย์		 เท่า 0.52	 0.54	 0.61	

อัต่ราสั่วิน์วิิเค์ราะห้์น์โยบายทัางการเงิน์ 
(Financial policy ratios)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เท่า 1.09	 1.24	 1.39	

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย	 เท่า 10.01	 8.93	 6.89	

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อกำาไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย	ภาษีเงินได้	
ค่าเส่ือมราคา	และค่าตัดจำาหน่าย	

เท่า 2.98	 2.84 2.98

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน	 เท่า 0.88	 2.39	 2.77	

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 63	 73	 76	

ต่ารางสัรุปอัต่ราสั่วิน์ทัางการเงิน์ของบริษัทั ปูน์ซึ่่เมน์ต่์น์ค์รห้ลวิง จำากัดี (มห้าชื่น์) และบริษัทัย่อย (ต่่อ)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษััทและบริษััทย่อย	และงบการเงินเฉพาะของบริษััทได้จัดทำาข้�นตามมาตรฐาน	
การรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี	พ.ศ.	2547	และการแสดงรายการ
ในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุุรกิจการค้าลงวันที่	28	กันยายน	2554	ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	โดยบริษััทใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุุรกิจและถือปฏิิบัติโดยสมำ�าเสมอ	รวมทั�งการเปิดเผยข้อมูล
สำาคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษััทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินดังกล่าว	
ข้างต้น	รวมถ้งข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏิในรายงานประจำาปี	และเป็นผู้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธุิผล	เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานและข้อมูลทางการเงิน	
มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะดำารงรักษัาไว้ซึ่้่งสินทรัพย์		รวมทั�งป้องกันการดำาเนินการ	
ที่ผิดปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน	ทำาหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องแนวทางปฏิิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยช่วย	
คณะกรรมการบริษััทดูแลการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกแทน	
คณะกรรมการบริษััทและดำาเนินการตามกฎบัตรที่ร่วมกันบัญญัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ	
คณะกรรมการบริษััท	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี�แล้ว

นายพอล ไฮนซ์์ ฮูเกนโทเบลอร์์

ประธุานกรรมการ

นายศิิวะ มหาสัันทนะ

กรรมการ	และประธุานเจ้าหน้าที่บริหาร

3

รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เสันอ ท่านผูู้�ถืือห้�น บร์ิษััท ปููนซ์ีเมนต์์นคร์หลวง จำำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	
ซึ่้่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีการเงิน	กฏิหมายและธุุรกิจ		
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ	
หลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	เที่ยงธุรรม
ตามขอบเขตในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่้่งได้รับ	
การทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและผ่าน	
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษััทเป็นประจำาทุกปี	นอกจากนี�	
คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้มีวัฒนธุรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ในเรื่องหลักธุรรมาภิบาล	จริยธุรรม	ความซึ่ื่อสัตย์	ความรับผิดชอบ
และความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ในปี	2564	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั�งสิ�น	11	ครั�ง	
โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั�ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาการประเมินผลการปฏิิบัติงาน	
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาปี	ทั�งเป็นรายบุคคลและ
รายคณะ	รวมถ้งมีประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ภายหลัง	
COVID-19	ซึ่้่งได้นำาไปพิจารณาในแผนงานปี	2565

หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี�

(1) การ์สัอบทานร์ายงานทางการ์เงิน คณะกรรมการตรวจสอบ	
ได้สอบทาน	และพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและ	
งบการเงินรวมประจำาปี	2564	ของบริษััท	ปูนซึ่ีเมนต์
นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)	และบริษััทย่อย	ร่วมกับฝ่ายบริหาร
และผู้สอบบัญชีของบริษััทฯ	ซึ่้่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบถามผูส้อบบัญชีเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน	
การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระสำาคัญซึ่้่งมีผลกระทบต่อ	
งบการเงิน	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความเพียงพอเหมาะสม
ของวิธุีการบันท้กบัญชี	การประเมินการควบคุมภายใน	และ
ความเพียงพอ	ถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน	นอกจากนี�	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม	
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษััท	1	ครั�ง		
เพื่อพิจารณาขอบเขต	แนวทางและแผนการสอบบัญชี	
รายไตรมาสและประจำาปีของผู้สอบบัญชีและสอบถามถ้ง	
ความเสี่ยงของรายการผิดปกติที่อาจเกิดข้�นหรือที่ผู้สอบบัญชี
อาจพบระหว่างการตรวจสอบ	ตลอดจนพิจารณาว่ามีข้อมูล	
ที่น่าสงสัยซึ่้่งบ่งชี�ว่าอาจมีการทุจริตหรือไม่	ผู้สอบบัญช	ี
ไม่มีข้อสังเกตและไม่พบข้อบ่งชี�ใดๆ	ที่เกี่ยวกับเหตุการณ	์
ที่น่าสงสัย

(2) การ์สัอบทานร์ายการ์ที�เกี�ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มี
ความเป็นไปได้ว่าอาจจะขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยย้ดหลัก
ความสมเหตุสมผลตามปกติธุุรกิจ	ความโปร่งใส	การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ	นอกจากนั�นข้อมูลเหล่านี�ได้รับการ	
ตรวจสอบและเปิดเผยต่อตลท.	อย่างถูกต้องในเวลาที่	
เหมาะสม
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(3) การ์สัอบทานการ์บร์ิหาร์ความเสัี�ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธุภาพของกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษััทซึ่้่งมีความรัดกุมยิ�งขี�น		
ปี	2564	โดยได้รวมความเสี่ยงที่เกิดข้�นใหม่	เช่น	ความเสี่ยง
จากการตลาดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องจากการลงทุนเพิ�มกำาลังการผลิตปูนซึ่ีเมนต์ในประเทศ
เพื่อนบ้าน	Cyber	Security	ต้นทุนการผลิตที่เพิ�มข้�น	ฯลฯ		
ซึ่้่งทั�งหมดนี�ถือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญและมีผลกระทบ	
ที่อาจเกิดข้�นต่อการดำาเนินงานของบริษััทฯ

(4) การ์สัอบทานปูร์ะสัิทธิิภาพของร์ะบบการ์ควบค้มภายในและ
การ์กำากับดูแลงานฝ่่ายต์ร์วจำสัอบภายใน	คณะกรรมการ	
ตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน	และร่วมกับฝ่าย
บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส	การควบคุมภายใน	
มีการจัดทำาให้เป็นระบบที่รัดกุมยิ�งๆ	ข้�น	โดยมีการให้ความรู้
และความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบของการควบคุม
ภายในแก่พนักงาน	ผู้บริหารผ่านการระบบการควบคุมภายใน	
(INSEE	Minimum	Control)	ไปใช้อย่างเป็นระบบ	นอกจากนั�น
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานภารกิจการตรวจสอบ
ภายในแผนงาน	3	ปี	เพื่อนำาแนวทางปฏิิบัติสากลที่ดีที่สุด	
มาปรับใช้และสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบเภายในเป็น
พันธุมิตรทางธุุรกิจที่เชื่อถือได้ให้แก่บริษััทฯ	โดยสรุป	องค์กร
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ	
การดำาเนินธุุรกิจ	ซึ่้่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า
ไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ	
งบการเงินของบริษััทฯ	ทั�งนี�	คณะกรรมการตรวจสอบพอใจ	
ในการดำาเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ	
ฝ่ายบริหาร	ท้ายที่สุด	คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน	
และอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำาปี	2565	รวมทั�ง	
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำาเนินการตรวจสอบเป็นไปตาม
แผนงานดังกล่าว

(5) การ์สัอบทานการ์ปูฏิิบัต์ิต์ามร์ะบบและการ์กำากับดูแลกิจำการ์ 
ที�ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิิบัติตาม	
ข้อกำาหนดของก.ล.ต.	และตลท.	รวมทั�งกฎหมาย	กฎระเบียบ	
ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ	
บริษััทฯ	โดยได้ทบทวนรายงานสรุปการปฏิิบัติตามกฎระเบียบ
เป็นรายไตรมาส	ซึ่้่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะ	
เพิ�มเติมให้เสริมสร้างวัฒนธุรรมการปฏิิบัติตามระบบและ	
การกำากบัดแูลกจิการทีดี่ผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกับจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิจ	ข้อมูลภายใน	การขัดแย้งทางผลประโยชน์	ฯลฯ	
นอกจากนี�	คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนผลการ
สอบสวนผ่านข้อร้องเรียน	(INSEE	Speak	Up)	และให้	
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ�มประสิทธุิภาพ
ให้สอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(6) การ์พิจำาร์ณาแต์่งต์ั�งผูู้�สัอบบัญชีปูร์ะจำำาปูี 2565	คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั�งนางสาวศิริวรรณ		
นิตย์ดำารง	และ/หรือ	นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ		
และ/หรือ	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	แห่งบริษััท	สำานักงาน	
อีวาย	จำากัด	ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษััทสำาหรับปี	2565		
รวมถ้งพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่้่งได้เสนอคณะกรรมการบริษััท
เพื่อพิจารณาและจะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	
2565	ต่อไป
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ดร์. สั้นีย์ ศิร์ไชยธินะสั้ข

ประธุานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของ	
บริษััทฯ	ได้จัดทำาข้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามหลักความสมเหตุสมผลตามปกติธุุรกิจ	
ความโปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	การบริหารความ
เสี่ยง	และระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธุิภาพ		
และมีการปฏิิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

วันที่	3	กุมภาพันธุ์	2565
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย           
(“กลุ่มบริษทั”) ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม         
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี
สินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั และ        
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที
เกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุใน
ขอ้กาํหนดนันดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ        
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทังนี  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรืองเหล่านี   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ        
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ งไดร้วมความรับผดิชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้       
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรืองเหล่านี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี  

การรับรู้รายได้ 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 เรืองนโยบายการบญัชีเกียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ ซึ งเป็นรายการบญัชีทีมีมูลค่าทีเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของ
กลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรายการขายกบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากซึงมีขอ้ตกลงและเงือนไขทีมีความ
หลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทังการจดัใหมี้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เพือ
กระตุน้ยอดขาย ทาํใหร้ายการขายของกลุ่มบริษทัมีเงือนไขในการรับรู้รายไดแ้ละการบนัทึกรายไดร้อการตดับญัชี
ทีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ทีซบัซอ้น ดว้ยเหตุนี  ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญัเป็นพิเศษต่อ
การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ตรวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบ         
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและ       
สุ่มตวัอยา่งเพือทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอยา่งรายการขายทีเกิดขึนใน
ระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบญัชีเพือตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขาย สอบทานใบลดหนี    
ทีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี และทดสอบขอ้มูลทีกลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการคาํนวณและ
บนัทึกรายไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ทีบนัทึก ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงานวา่เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงทีใหก้บัลูกคา้ ประกอบกบัไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีทีทาํผา่นใบสาํคญัทัวไป   
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ค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเรืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 
ไม่ทราบแน่นอน ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 เนืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ถือเป็นประมาณการทางบญัชีทีสาํคญัทีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุ
หน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่ม
สินทรัพยน์ัน รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวทีเหมาะสม ซึ งทาํใหเ้กิดความเสียง
เกียวกบัมูลค่าค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ ์ 

ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ขา้พเจา้
ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินทีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
เลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์
ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากนี  ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
ทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยที์จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติ
ดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบั
ผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริงเพือประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที
คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดทีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์
ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเ้ชียวชาญภายใน
สาํนกังานฯสาํหรับค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์เกิดจากการรวมธุรกิจทีมีสาระสาํคญัเพือช่วยประเมินขอ้มูล
ดงักล่าวโดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ชียวชาญ 
ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงขอ้สมมติทีสาํคญัต่อมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและ
อตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากนี  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ ์ 

ข้อมูลอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึ งรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนัน) ซึ งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เชือมันในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืนนัน 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนนันมี
ความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง 
การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ         
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมันใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง               
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความ
เสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตังใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง                
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทังหมดตลอดจนเรืองอืนซึ ง
ขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที
ขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืองทังหลายทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี  

 
 
 
 
ศิริวรรณ นิตยด์าํรง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 กมุภาพนัธ์ 2565 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
� วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 7 9,662,200              7,675,790              4,880,773              2,929,775              
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6, 8 4,780,309              4,835,210              2,723,064              2,721,302              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                            -                            2,815,000              2,700,000              
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 526                        4,129                     18                          261                        
สินคา้คงเหลือ 9 4,440,601              3,373,603              2,029,930              1,413,310              
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 308,085                 360,329                 13,955                   17,158                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 6 335,340                 258,321                 90,728                   90,726                   

19,527,061            16,507,382            12,553,468            9,872,532              
สินทรัพยที์��ือไวเ้พื�อขาย 16,643                   59,605                   -                            -                            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 19,543,704            16,566,987            12,553,468            9,872,532              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงิน�ากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 7 12,502                   16,810                   -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            39,900,676            39,900,676            
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 2,097,543              1,896,326              2,145,611              2,145,611              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 2,688,994              2,077,289              577,896                 577,896                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13 495,724                 318,792                 690,104                 639,917                 
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 14 29,190,099            29,998,400            11,305,294            12,129,032            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15.1 1,556,578              1,747,382              273,072                 291,549                 
สินทรัพยที์�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 16 33,495                   60,710                   33,495                   35,702                   
ค่าความนิยม 17 14,936,191            13,475,487            -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 9,845,715              10,128,377            3,507,526              3,629,931              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 1,199,477              1,101,251              636,288                 618,594                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6 412,023                 282,558                 142,689                 142,561                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 62,468,341            61,103,382            59,212,651            60,111,469            
รวมสินทรัพย์ 82,012,045            77,670,369            71,766,119            69,984,001            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม
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รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
� วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนี�สินและส่วน�อง�ู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                            120,000                 -                            -                            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินอื�น 19 3,013,609              3,356,312              -                            -                            
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 20 5,493,687              4,294,170              2,737,522              1,995,036              
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื�น
    ที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 21 7,238,398              339,184                 7,000,000              -                            
ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 6, 15.2 438,121                 403,550                 95,445                   97,947                   
ส่วนของหนี� สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียม
   ใบอนุญาตที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 23 120,591                 113,862                 118,680                 112,232                 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 77,788                   41                          76,478                   -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 372,102                 636,677                 146,120                 163,919                 
รายไดร้อการตดับญัชี 966,599                 842,523                 459,561                 404,889                 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 265,060                 287,959                 253,160                 277,562                 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น � 1,559,679              1,336,465              672,621                 626,868                 
หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 302,511                 230,755                 51,934                   52,675                   
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 19,848,145            11,961,498            11,611,521            3,731,128              
หนี�สิน�ม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอื�น - สุทธิ
    จากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 21 288,532                 7,239,181              -                            6,989,500              
หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ
   ภายในหน��งปี 6, 15.2 1,100,513              1,259,867              176,352                 193,930                 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 22 15,978,918            15,975,131            15,978,918            15,975,131            
หนี� สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
    - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 23 925,173                 1,044,896              917,980                 1,035,793              
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียนอื�น -                            221,941                 -                            221,941                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 2,489,205              2,479,451              1,646,802              1,678,165              
สาํรองค่าฟื� นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรื�อถอน 25 370,103                 343,020                 136,614                 135,305                 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 1,686,687              2,319,958              -                            -                            
หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 26 97,983                   112,943                 -                            -                            
รวมหนี�สิน�ม่หมุนเวยีน 22,937,114            30,996,388            18,856,666            26,229,765            
รวมหนี�สิน 42,785,259            42,957,886            30,468,187            29,960,893            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม
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งบแสดงฐานะการเงิน



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
� วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 2,980,000              2,980,000              2,980,000              2,980,000              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 2,980,000              2,980,000 2,980,000              2,980,000              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26,412,551            26,412,551 26,412,551            26,412,551            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27 300,000                 300,000                 300,000                 300,000                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,090,053            11,431,755            11,610,751            10,454,569            
องค�ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,069,241)            (7,760,146)            (5,370)                   (124,012)               
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 37,713,363            33,364,160            41,297,932            40,023,108            
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,513,423              1,348,323              -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 39,226,786            34,712,483            41,297,932            40,023,108            
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 82,012,045            77,670,369            71,766,119            69,984,001            

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม
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รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายได้ 28 41,678,362             42,000,040           18,517,835           19,558,369           
รายไดเ้งินปันผล 10, 11, 12 -                             -                            2,667,480             2,794,028             
รายไดอ้��น 29 211,861                  173,590                79,474                  62,665                  
รวมรายได้ 41,890,223             42,173,630           21,264,789           22,415,062           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 28,341,179             27,337,475           11,906,847           12,354,260           
ตน้ทุนการให้บริการ 562,848                  643,651                123,608                155,161                
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 6,733,271               6,624,612             2,637,777             2,814,422             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,884,474               1,954,932             1,452,186             1,492,972             
ค่าใชจ่้ายอ��น 30 215,221                  119,987                108,193                61,236                  
รวมค่าใช้จ่าย 31 37,736,993             36,680,657           16,228,611           16,878,051           
กําไรจากการดําเนินงาน 4,153,230               5,492,973             5,036,178             5,537,011             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 465,807                  477,469                -                            -                            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 762,966                  108,494                -                            -                            
รายไดท้างการเงิน 76,773                    76,370                  55,945                  81,048                  
ตน้ทุนทางการเงิน 32 (1,237,940)             (1,374,356)            (973,928)               (1,049,475)            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,220,836               4,780,950             4,118,195             4,568,584             
ภาษเีงินได้ 34 88,763                    (755,645)               (324,417)               (361,218)               
กําไรสําหรับปี 4,309,599               4,025,305             3,793,778             4,207,366             

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของผ��้�อหุ้นของบริษทั� 4,247,718               3,680,464             3,793,778             4,207,366             
ส่วนที�เป็นของผ�มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 61,881                    344,841                

4,309,599               4,025,305             

กําไรต่อหุ้นขั�นพ��น�าน 35
กาํไรส่วนที�เป็นของผ��้�อหุ้นของบริษทั� (บาท) 14.25                      12.35                    12.73                    14.12                    

จาํนวนหุ้นสาม�ั�วัเ�ลี�ย�่วงนํ� าหนกั (พนัหุ้น) 298,000                  298,000                298,000                298,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

16

งบกำ�ไรข�ดทุน



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับปี 4,309,599               4,025,305             3,793,778             4,207,366             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 2,591,695               (392,581)               -                            -                            
กาํไรจากการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 118,642                  17,704                  118,642                17,704                  
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของการร่วมคา้และบริษทัร่วม - ผลต่างของ
   อตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 275,100                  16,134                  -                            -                            
รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,985,437               (358,743)               118,642                17,704                  

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 90,402                    (26,425)                 44,395                  (37,218)                 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของบริษทัร่วม - ผลขาดทุน
   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (140)                       (3,777)                   -                            -                            
รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 90,262                    (30,202)                 44,395                  (37,218)                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี 3,075,699               (388,945)               163,037                (19,514)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 7,385,298               3,636,360             3,956,815             4,187,852             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั� 7,031,194               3,303,966             3,956,815             4,187,852             
ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 354,104                  332,394                

7,385,298               3,636,360             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 4,220,836               4,780,950             4,118,195             4,568,584             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (1,228,773)             (585,963)               -                            -                            
   รายไดเ้งินปันผล -                             -                            (2,667,480)            (2,794,028)            
   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,893,107               3,934,817             1,500,740             1,548,414             
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 24,764                    49,218                  3,237                    6,114                    
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (กลบัรายการ) 40,715                    28,928                  29,730                  (5,212)                   
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์��ือไวเ้พื�อขาย 7,326                      23,587                  -                            -                            
   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี��ือไวเ้พื�อขาย (กลบัรายการ) (8,342)                    5,970                    -                            -                            
   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน (กลบัรายการ) (3,950)                    (87,201)                 53,702                  (16,975)                 
   ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่
      สินทรัพยท์างการเงิน 168,096                  191,538                49,363                  49,062                  
   ตดัจาํหน่ายรายไดร้อการรับรู้จากเงินอุดหนุนที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพย์ (8,608)                    (8,608)                   -                            -                            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและสาํรองอื�น 202,028                  205,780                106,773                76,562                  
   ขาดทุน(กาํไร)สุทธิจากตราสารอนุพนัธ์ที�วดัมูลค่ายติุธรรม
      ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 4,872                      (3,193)                   243                       210                       
   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (592)                       2,580                    (889)                      3,374                    
   รายไดท้างการเงิน (76,773)                  (76,370)                 (55,945)                 (81,048)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 1,108,056               1,281,749             884,938                985,939                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี� สินดาํเนินงาน 8,342,762               9,743,782             4,022,607             4,340,996             
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ�มขึ�น)
   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (322,890)                573,502                (3,652)                   452,681                
   สินคา้คงเหลือ (1,107,713)             1,205,681             (646,350)               950,123                
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 52,244                    (280,800)               3,203                    573                       
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (74,274)                  100,001                2,929                    67,392                  
หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)
   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 1,249,370               (74,652)                 719,786                (1,149,096)            
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี� สินหมุนเวยีนอื�น 401,126                  114,155                76,052                  315                       
   หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น (9,334)                    (6,915)                   -                            -                            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (114,935)                (590,705)               (79,526)                 (422,722)               
   สาํรองค่าฟื� นฟสูภาพเหมือง (18,467)                  (8,446)                   (10,962)                 (5,600)                   
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,397,889               10,775,603           4,084,087             4,234,662             
   เงินสดรับจากดอกเบี�ย 76,717                    76,812                  55,439                  90,185                  
   จ่ายดอกเบี�ย (727,652)                (910,910)               (599,150)               (666,936)               
   จ่ายภาษเีงินได้ (799,404)                (1,009,837)            (400,670)               (368,921)               
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,947,550               8,931,668             3,139,706             3,288,990             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

18

งบกระแสเงินสด



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง(เพิ�มขึ�น)สุทธิ -                             -                            (115,000)               525,000                
เงินฝากที�มี�าระคํ�าประกนัลดลง 5,979                      284                       -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์��ือไวเ้พื�อขาย 48,653                    34,995                  -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกร� ์ 19,382                    39,592                  4,877                    -                            
ซื�อที�ดิน อาคารและอปุกร� ์ (1,285,108)             (744,546)               (552,482)               (192,917)               
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื�อให้ไดม้าซึ�งสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                             (3,382)                   -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (27,910)                  (28,200)                 (30,052)                 (348,296)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�นลดลง(เพิ�มขึ�น) (8,456)                    51,451                  (3,217)                   24,294                  
เงินปันผลรับ 690,811                  666,988                2,667,480             2,794,028             
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (556,649)                17,182                  1,971,606             2,802,109             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากส�าบนัการเงินที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (120,000)                20,000                  -                            -                            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากส�าบนัการเงินอื�นลดลงสุทธิ (679,030) (438,171) -                            -                            
เงินกูย้มืระยะยาวจากส�าบนัการเงินอื�นเพิ�มขึ�น 280,834                  3,171,950             -                            3,000,000             
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากส�าบนัการเงินอื�น (399,168)                (3,561,374)            -                            (3,000,000)            
จ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (535,374)                (492,248)               (109,664)               (128,590)               
จ่ายชาํระหนี� สินสาํหรับการไดม้าซึ�งประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (148,834)                (6,049)                   (146,835)               (6,049)                   
จ่ายชาํระคืนหุ้นกู้ -                             (3,000,000)            -                            (3,000,000)            
เงินปันผลจ่าย (2,870,575)             (1,453,157)            (2,681,991)            (1,191,998)            
จ่ายดอกเบี�ย (213,414)                (221,091)               (212,877)               (254,036)               
จ่ายชาํระตน้ทนุทางการเงินอื�น (9,000)                    (25,976)                 (9,000)                   (25,976)                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,694,561)             (6,006,116)            (3,160,367)            (4,606,649)            
�ลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�ม���น(ลดลง) 290,017                  (83,363)                 -                            -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�ม���นสุทธิ 1,986,357               2,859,371             1,950,945             1,484,450             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 7,675,790               4,820,998             2,929,775             1,449,904             
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยน
   ที�มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 53                           (4,579)                   53                         (4,579)                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 9,662,200               7,675,790             4,880,773             2,929,775             

#REF!
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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รายงานทางการเงิน  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเ�ยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เจา้หนี�จากการซื�อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 234,556                  284,433                49,864                  27,188                  
   หนี� สินระยะยาวสาํหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต -                             25,885                  -                            25,885                  
   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ -                             -                            35,310                  -                            
   โอนที�ดิน อาคารและอปุกรณเ์ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 173,747                  -                            96,235                  -                            
   โอนที�ดิน อาคารและอปุกรณเ์ป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย -                             37,930                  -                            -                            
   โอนที�ดิน อาคารและอปุกรณเ์ป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,486                      -                            -                            -                            
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย -                             3,745                    -                            -                            
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 18,463                    -                            -                            -                            
   โอนสินทรัพยท์ี�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย -                             21,277                  -                            -                            
   โอนสินทรัพยท์ี�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 25,008                    4,204                    -                            -                            
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,489                      17,198                  -                            10,768                  
   ที�ดิน อาคารและอปุกรณเ์พิ�มขึ�นจากประมาณการค่าฟื� นฟสูภาพเหมือง
      และตน้ทุนในการรื�อถอน 6,221                      58,421                  5,357                    74,405                  
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นจากประมาณการตน้ทุนในการรื�อถอน 2,593                      2,563                    -                            -                            
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�นจากหนี� สินระยะยาวสาํหรับ
      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 243                         -                            243                       -                            
รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   การไดม้าซึ�งสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 251,882                  139,548                86,149                  29,992                  
   สินทรัพยแ์ละหนี� สินเพิ�มขึ�น(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และ
      การเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า
      -  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23,249                    (51,243)                 (4,917)                   39,831                  
      -  ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุน -                             -                            465                       (24,843)                 
      -  หนี� สินตามสัญญาเช่า 25,121                    (48,956)                 (4,194)                   22,131                  
      -  สาํรองตน้ทุนในการรื�อถอน (2,278)                    (6,683)                   (363)                      (3,757)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้จดัตังขึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย 
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกดัเมือวนัที                
5 พฤศจิกายน 2536 บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตปูนซีเมนต ์
และมีทีอยู่ทีจดทะเบียนตั งอยู่เลขที  199 ชั น 3, 10, 12 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานที 1 และโรงงานที 3 ตังอยู่เลขที 99 หมู่ที 9 และ
โรงงานที 2 ตังอยู่เลขที 219 โรงงานมอร์ตาร์ ตังอยู่เลขที 41/2 และโรงเตรียมเชือเพลิงผสม (AFR Platform) 
ตังอยูเ่ลขที 301 หมู่ที 5 ถนนมิตรภาพ กม. 129 - 133 ตาํบลทบักวาง อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

 เมือวนัที 15 เมษายน 2563 บริษทัฯได้ประกาศปิดสายการผลิตโรงงานที 1 โดยมีผลตังแต่วนัที 1 พฤษภาคม 
2563 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัยงัคงมีการแพร่ระบาด ทาํให้เกิด
การชะลอตัวในช่วงที เศรษฐกิจกําลังฟื นตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี สินและหนี สินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนี ฝ่ายบริหาร      
ไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี จัดทําขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน)                  
(ซึ งต่อไปเรียกวา่ "บริษทัฯ") และบริษทัยอ่ย (ซึ งต่อไปเรียกวา่ "บริษทัยอ่ย") (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปนี   

 จดัตังขึนใน  อตัราร้อยละ  
ชือบริษทั ประเทศ ทุนจดทะเบียน ของการถือหุน้ ลกัษณะธุรกิจ 

  2564 2563 2564 2563  
  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ถือหุน้โดยบริษทัฯ       
บริษทั นครหลวงคอนกรีต จาํกดั ไทย 2,500 2,500 100.00 100.00 คอนกรีตผสมเสร็จและ        

หินทราย 
บริษทั สยามซิตีพาวเวอร์ จาํกดั  ไทย 2,000 2,000 100.00 100.00 ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง 
บริษทั คอนวูด จาํกดั ไทย 300 300 100.00 100.00 วสัดุก่อสร้าง 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จาํกดั ไทย 500 500 100.00 100.00 ผลิตภณัฑค์อนกรีตมวลเบา 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จาํกดั  
 

ไทย 400 400 100.00 100.00 กาํจดักากอุตสาหกรรมและ
จาํหน่ายเชือเพลิงและวสัดุ
ทดแทนและบริการทาํความ
สะอาดสาํหรับอุตสาหกรรม 

บริษทั อินทรี ดิจิตอล จาํกดั ไทย 700 700 100.00 100.00 ใหบ้ริการทางดา้นเทคนิค 
การจดัการและพฒันา
ระบบขอ้มูล 

บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จาํกดั ไทย 701 701 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์
บริษทั สยาม ซิตี  ซีเมนต ์ เทรดดิง จาํกดั ไทย 10 10 100.00 100.00 นาํเขา้และส่งออกผลิตภณัฑ์

ซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑอื์น  
ทีเกียวขอ้ง 

บริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์(บงักลาเทศ) จาํกดั  บงักลาเทศ 2,800 ลา้นตากา 2,800 ลา้นตากา 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์
บริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์(ลงักา) จาํกดั  
 

ศรีลงักา 1,663 ลา้น 
รูปีศรีลงักา 

1,663 ลา้น 
รูปีศรีลงักา 

98.95 98.95 ผลิตปูนซีเมนต ์

บริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์(เวียดนาม) จาํกดั  
 

เวียดนาม 3,030.4 พนัลา้น
ดองเวียดนาม 

3,030.4 พนัลา้น
ดองเวียดนาม 

65.00 65.00 ผลิตปูนซีเมนต ์

       
ถือหุน้โดยบริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์(ลงักา) จาํกดั       
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล ลงักา 

(ไพรเวท) จาํกดั  
ศรีลงักา 1,460 ลา้น 

รูปีศรีลงักา 
1,460 ลา้น 
รูปีศรีลงักา 

100.00 100.00 จดัการและกาํจดักากของเสีย 

บริษทั มหาเวลี มารีน ซีเมนต ์             
(ไพรเวท) จาํกดั 

ศรีลงักา 48 ลา้น 
รูปีศรีลงักา 

48 ลา้น 
รูปีศรีลงักา 

90.00 90.00 จาํหน่ายปูนซีเมนต ์

       
ถือหุน้โดยบริษทั คอนวูด จาํกดั       
บริษทั พีที คอนวูด อินโดนีเซีย  อินโดนีเซีย 78.3 ลา้น 

เหรียญสหรัฐฯ 
78.3 ลา้น 

เหรียญสหรัฐฯ 
100.00 100.00 วสัดุก่อสร้าง 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมที
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัน 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ) สินทรัพยแ์ละหนี สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ งจดัตังในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงิน
บาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึ งเกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไว้
เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่าจะมีการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนันออกไป ยกเวน้
ผลต่างจากการแปลงค่าทีถูกปันส่วนใหส่้วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  

เมือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนได้เสียทังหมดหรือเพียงบางส่วนทีทาํให้สูญเสียการ
ควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัหรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัรา
แลกเปลี ยนที เกี ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั นต้องถูกจัดประเภทเป็นส่วนหนึ งของ             
กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุน หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมจะถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี
อาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้หรือบริษทัร่วมเพียงบางส่วนโดยที
กลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนทีเกียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 

 ฉ) ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
นีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตามวิธีราคาซือ ยกวน้กรณีทีเป็นการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าจาก
ผูถู้กซือ 

 ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือของกลุ่มบริษทัทีเกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษา 
ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วม
ตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน
หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ            
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 ทังนี  กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ชัวคราวเกียวกบัขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสียง
ในบางเรืองตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน สําหรับการป้องกนั
ความเสียงทีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง มาถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชต้ังแต่
การจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึ งส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใช้การบญัชี
ป้องกนัความเสียงสําหรับความสัมพนัธ์เหล่านันต่อไปไดใ้นช่วงเวลาทีมีความไม่แน่นอนเกียวกบัเวลาหรือ
จาํนวนของกระแสเงินสด ทีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบียอา้งอิงของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงหรือของ
เครืองมือป้องกนัความเสียง 

 การนําข้อยกเวน้ชัวคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของ          
กลุ่มบริษทั 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ
หลังวนัที 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ งจะมีผลบงัคบั
ใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัวคราวให้กบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                  
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกคา้ซึ งสามารถนาํไปใช้
แลกของรางวลัไดฟ้รี การใหค้ะแนนดงักล่าวถือเป็นภาระทีตอ้งปฏิบติัแยกต่างหากเนืองจากมีการใหสิ้ทธิที
มีสาระสําคญัแก่ลูกคา้ ส่วนของราคาของรายการดงักล่าวไดถู้กปันส่วนให้กบัคะแนนทีให้กบัลูกคา้ตาม
ความสัมพนัธ์กบัราคาขายแบบเอกเทศและรับรู้เป็นรายไดร้อการตดับญัชีจนกระทังคะแนนดงักล่าวไดถู้ก
นาํมาใช ้โดยรายไดจ้ะถูกรับรู้เมือลูกคา้มีการแลกของรางวลั 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการทาํความสะอาดภาคอุตสาหกรรมและบริการติดตังแผน่ผนงัสําเร็จรูปรับรู้ตลอดช่วงเวลาที
ให้บริการโดยพิจารณาถึงขันความสําเร็จของงาน ซึ งคาํนวณโดยเปรียบเทียบตน้ทุนทีเกิดขึนแลว้จนถึงวนั
สินงวดกบัตน้ทุนทังหมดทีคาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติัตามสญัญา  

รายไดค้่าบริการอืนรับรู้ตามจาํนวนเงินซึ งกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกใบแจง้หนี เนืองจากจาํนวนดงักล่าวสอดคลอ้ง
โดยตรงกบัมูลค่าทีใหก้บัลูกคา้ หรือรับรู้เมือกิจการใหบ้ริการเสร็จสิน 

รายไดที้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้า้งรับตามสัญญาทียงัไม่
เรียกเก็บ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของบญัชีลูกหนี การคา้และลูกหนี อืนในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ งจะจดั
ประเภทเป็นลูกหนี การค้าเมือกิจการมีสิทธิทีจะได้รับชําระโดยปราศจากเงือนไข เช่น เมือกิจการได้
ใหบ้ริการเสร็จสินและลูกคา้รับมอบงาน 

จาํนวนเงินทีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระทีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้
แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของบญัชีหนี สินหมุนเวยีนอืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน ซึ งจะรับรู้เป็นรายไดเ้มือไดป้ฏิบติัตามภาระทีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จสิน  

รายได้ดอกเบีย 

รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวธีิดอกเบียทีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขันตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบี ยทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน
ภายหลงั ทีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่
จะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
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ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยจากหนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี ยที
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

รายได้เงินปันผล 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั นทีมีสภาพ
คล่องสูง ซึ งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดัในการ
เบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลีย) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ 
และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช ้

 ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้และสินค้าล้าสมยัจะตังขึนสําหรับสินค้าทีล้าสมยัหรือ
เสือมสภาพ 

4.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถือไว้เพือขาย  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิกซึ งประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหนี สิน) จดัประเภทเป็น
สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีมูลค่าทีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่
มาจากการขายมากกวา่มาจากการใช้สินทรัพยน์ันต่อไป และวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนทีต ํากว่าระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิก
นาํไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็นลาํดบัแรก (ถา้มี) แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหนี สินตามสัดส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กบัสินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับการจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไว้
เพือขายหรือถือไวเ้พือจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของในครั งแรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใน
ภายหลงัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   

อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายจะหยุดบนัทึก        
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามวธีิราคาทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนัน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและ    
ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสื อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 35 ปี  

ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินทีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น             
งบกาํไรขาดทุนในปีทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) แหล่งแร่และตน้ทุนในการฟื นฟูสภาพเหมือง
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเสือมราคาสะสมซึ งคาํนวณโดยวิธีจาํนวนผลผลิตตลอดระยะเวลาที          
คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยน์ันและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
(ถา้มี)  

 ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
อาคารและสิงปลูกสร้าง 1 - 40 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 35 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 2 - 31 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 30 ปี 

 ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

29

รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



 

8 

 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตัง 

 เมือมีการเปลียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยที์มีไวใ้ช้การดาํเนินงานและ/หรืออสังหาริมทรัพยที์
ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน อสังหาริมทรัพยน์ันจะถูกจดัประเภทใหม่เป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

 ตน้ทุนทีเกิดขึนภายหลงัซึ งไดแ้ก่ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของมูลค่า
ตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริษทัจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั นได ้           
อยา่งน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการ
ซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดขึน 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ันออกจากบญัชี 

4.8 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานันมีการให้สิทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั นและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํา ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึ งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จาํนวนเงินของหนี สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ประมาณการตน้ทุนในการ
รือถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงหรือสถานทีตังของสินทรัพยอ์า้งอิง 
และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 
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 ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกวา่ ดงันี  

ทีดิน 1 - 99 ปี 
อาคารและสิงปลูกสร้าง 1 - 7 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 27 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 2 - 31 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 6 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื อ ค่าเสื อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

 หนีสินตามสัญญาเช่า 

 หนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหักดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที
ขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซือซึ งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินัน และการจ่ายค่าปรับเพือ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเหตุการณ์
หรือเงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนันไดเ้กิดขึน  

 กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หนี สินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนี สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนี สิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากนี  มูลค่าตามบัญชีของหนี สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการ
เปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา 

 สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตังแต่วนัทีสัญญาเช่าเริ มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ ง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํา จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าเงินทุน ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี ดว้ย
จาํนวนทีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีจะ
ได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยอ์้างอิงทีไม่ได้รับการประกัน หลงัจากนันจะรับรู้
รายไดท้างการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบทีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงทีของเงินลงทุน
สุทธิตามสญัญาเช่า 

 สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินทีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนจากการไดม้าซึ ง
สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า 

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ันจะอยู่
ในสภาพพร้อมทีจะใช้ไดต้ามทีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนัน  

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 
 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ัน ณ วนัทีซือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการอืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุน
เริมแรกของสินทรัพยน์ันตามราคาทุน และภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ัน 

 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชี ว่า
สินทรัพยน์ันเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
ค่าสัมปทานเหมืองแร่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอายสุัญญา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 10 ปี 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5 - 10 ปี 
รายชือลูกคา้ 15 ปี 
สิทธิในการใช ้ 48 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 3 - 50 ปี 
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ค่าตดัจาํหน่ายของค่าสัมปทานเหมืองแร่และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของธุรกิจหินทราย และ        
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิในการใชเ้หมืองแร่ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหนึงคาํนวณโดยวธีิผลผลิตตลอด
ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยน์ัน 

 บริษทัฯไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ งได้แก่          
ตราผลิตภณัฑ์ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทังในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ันและในระดบั
ของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายุ
การใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งพฒันา 

4.11 ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนทีสูงกวา่นี เป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุนรวมทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการด้อยค่า
ของค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 

เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) ทีคาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิด 
เงินสด) หากมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดตํากวา่มูลค่าตามบญัชี        
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาํไรขาดทุนรวม และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลับบญัชี
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

4.12 เงินอุดหนุนทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจะถูกรับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลวา่กลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงินอุดหนุน
นันและกลุ่มบริษทัสามารถปฏิบติัตามเงือนไขของเงินอุดหนุนได ้กลุ่มบริษทัแสดงเงินอุดหนุนทีเกียวขอ้ง
กบัสินทรัพยเ์ป็นรายไดร้อการรับรู้ และจะรับรู้เงินอุดหนุนในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเสือมราคาทีลดลง 
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4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการทีมี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

4.14 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ งเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินทีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน 

 รายการที เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วนัที เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี สินที เป็นตัวเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการ
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมทีเกิดจากการซือหน่วยงานในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนหรือสินทรัพยที์
ไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจด้อยค่าและจะทาํการประเมินการ           
ด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี             
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี ยงซึ งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายกลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสม
กบัสินทรัพย ์ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนใน
การจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้ อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 
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 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งชี ทีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพยน์ัน และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการ
เปลียนแปลงประมาณการทีใช้กาํหนดมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าครั งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์น 
งวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบกาํไร
ขาดทุนทนัที 

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

โ ครงการสมทบเงิน  
กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษทั เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

โ ครงการผลประโ ยชน์หลังออกจากงานและผลประโ ยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 
กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังเงินทุนเลียงชีพ (ทีไม่ไดเ้ป็นกองทุนแยกต่างหากจากสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษทั) สาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทั ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและเงินทีกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน   
กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม
โครงการผลตอบแทนพนกังานอืน ๆ ซึ งกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนัน กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ
พนกังาน ไดแ้ก่ เงินสงเคราะห์การลาออกจากงานและรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา  
กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ
พนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญ
อิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์          
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน  
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ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทังจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัทีทีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเมือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน 

หนี สินของโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล  

4.17 สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรือถอน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สาํรองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอนเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการของตน้ทุนการฟื นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอนทีจะเกิดขึน ประมาณ
การของตน้ทุนการฟื นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหนึ งของราคาทุน
ของที ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์สิทธิการใช้และตัดจาํหน่ายโดยวิธีจาํนวนผลผลิตตลอด
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และวิธีเส้นตรงตามระยะทีคาดว่าจะทาํการรื อถอน 
ตามลาํดบั สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอนทีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนการ
ฟื นฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการรือถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาฟื นฟูสภาพ
เหมืองและระยะในเวลาการรือถอน อตัราเงินเฟ้อในอนาคต และอตัราคิดลด เป็นตน้ 

 ประมาณการหนี สินระยะยาวพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลด
ก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได้ ประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุนทาง
การเงิน 

4.18 ประมาณการหนีสิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลด
เปลืองภาระผกูพนันัน และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

4.19 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร ในอตัรา
ภาษีร้อยละ 20 สําหรับกิจการทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับบริษทัยอ่ย
ในประเทศไทยทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัย่อยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดจ้ากกาํไรทางภาษีตามอตัราภาษีทีระบุในกฎหมายภาษีอากร
ของประเทศนัน ๆ  
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี สิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินนัน โดยใชอ้ตัราภาษีทีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีรวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต                 
เพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้ัน 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกวนัสินรอบระยะเวลา
รายงาน และจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบั
รายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.20 เครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ
รายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี การคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้
รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านัน  
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สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ธีิดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 
ทั งนี  ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึ นจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวจะรับรู้ในงบงกาํไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ตราสารหนี)  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมือกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ
เงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านัน 

ทังนี  รายไดด้อกเบีย กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการโอนกลบั
รายการผลขาดทุนนันจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและคาํนวณดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบัสินทรัพยท์างการเงินที
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ในขณะทีการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมอืน ๆ จะรับรู้ผา่นกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะโอน
เขา้ไปยงังบกาํไรขาดทุนเมือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินนัน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมซึงรวมถึงดอกเบียรับในงบกาํไรขาดทุน 

ทังนี  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์ถือไวเ้พือ
คา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีมีกระแสเงินสดทีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอื้นในงบกาํไรขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสินทางการเงิน 

ยกเวน้หนี สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนี สินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนี สินทางการเงินเป็นหนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทังนี  ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดั
รายการหนี สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน โดยการ
คาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียที
แทจ้ริงนันดว้ย ทังนี  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ งของตน้ทุนทางการเงินใน 
งบกาํไรขาดทุน  
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การรับรู้และการตัดรายการของเครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวนัที เข้าทาํรายการ ซึ งเป็นวนัทีกลุ่มบริษัทมี         
ขอ้ผกูมดัทีจะซือหรือขายสินทรัพยน์ัน สาํหรับการซือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามปกติ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ันได้
สินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัน รวมถึงไดมี้การโอนความเสียง
และผลตอบแทนเกือบทังหมดของสินทรัพยน์ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ัน  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี สินทางการเงินก็ต่อเมือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนี สินนันแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันัน หรือมีการสินสุดลงของภาระผกูพนันัน ในกรณีทีมีการเปลียนหนี สินทางการเงินทีมี
อยู่ให้เป็นหนี สินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึ งมีข้อกําหนดทีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้กาํหนดของหนี สินทีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนี สินเดิมและรับรู้หนี สิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของตราสารหนีทังหมดทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนคาํนวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทังหมดทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีไดม้า 

ในกรณีทีความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตังแต่การรับรู้รายการเริมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอาจจะเกิดขึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะทีหากความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตังแต่การ
รับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ
เกิดขึนตลอดอายทีุเหลืออยูข่องเครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเสียงดา้นเครดิตจะเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญั เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนันมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 
เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา
วา่สินทรัพยท์างการเงินนันมีการเพิมขึนของความเสียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสําคญัและมีการผดิสัญญา โดย
พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอืน เช่น อนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนี การคา้ 
ดงันัน ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสี ยง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองลูกหนีการคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ นขา้งต้นอา้งอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนันและสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นเศรษฐกิจ  
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สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการมี
ความตังใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตังใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี สินพร้อมกนั 

4.21 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสียง 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปลียนอตัรา
ดอกเบีย เพือป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนและอตัราดอกเบีย ตามลาํดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัซึ งรวมถึงดอกเบียรับใน
งบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีทีมีการกาํหนดให้ตราสารอนุพนัธ์นันเป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง
ในกระแสเงินสดทีมีประสิทธิผล ทังนี  กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมือมี
มูลค่ายติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหนี สินทางการเงินเมือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ทีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 
12 เดือน ภายใต้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือหนี สินไม่หมุนเวียน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อืนภายใต้
สินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหนี สินหมุนเวยีน 

การบัญชีป้องกันความเสียง 

เพือวตัถุประสงคข์องการบญัชีป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัจดัประเภทของการป้องกนัความเสียง ดงันี  

- การป้องกนัความเสียงในมูลค่ายติุธรรม ในกรณีทีมีการป้องกนัความเสียงจากการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี สินทีรับรู้ในบญัชี หรือสัญญาผกูมดัทียงัไม่ไดรั้บรู้ 

- การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด ในกรณีทีมีการป้องกนัความเสียงจากการผนัผวนของกระแส
เงินสด ซึ งเกิดจากความเสียงเฉพาะของสินทรัพยห์รือหนี สินทีรับรู้ในบญัชีหรือรายการทีคาดการณ์ไว้
ทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีจะเกิดขึน หรือความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศในสัญญาผกูมดัทียงัไม่ไดรั้บรู้ 

- การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ณ วนัทีเริมกาํหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัตอ้งมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสาร
อยา่งเป็นทางการเกียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงซึ งจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียง และ
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การบริหารความเสียงในการดาํเนินการป้องกนัความเสียง 
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รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวตังแต่วนัเริ มต้นการป้องกันความเสี ยงและได้ปรับปรุงอย่างต่อเนือง 
กล่าวถึงเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง รายการทีมีการป้องกนัความเสียง ลกัษณะของความเสียงทีจะ
ป้องกนั และวิธีทีกลุ่มบริษทัใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง   
ซึ งรวมถึงการวเิคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวธีิกาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสียง  

ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงจะเขา้เงือนการไขของการบญัชีป้องกนัความเสียง เมือเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงทุกขอ้ต่อไปนี  

-  มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการทีมีการป้องกันความเสี ยง และเครืองมือทีใช้ป้องกัน         
ความเสียง  

- ผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตไม่ได้เป็นปัจจยัสําคญัในการเปลียนแปลงมูลค่าทีเป็นผลมาจาก
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจนัน 

- อตัราส่วนการป้องกนัความเสียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงดงักล่าวเท่ากบัอตัราส่วน
ของปริมาณของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงซึ งกิจการทาํการป้องกนัความเสียงจริง ต่อปริมาณ
ของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงซึ งกิจการไดใ้ชป้้องกนัความเสียงจริง 

กลุ่มบริษทับนัทึกการป้องกนัความเสียงทีเขา้เงือนไขของการบญัชีป้องกนัความเสียงทุกขอ้ ดงันี  

การป้องกนัความเสียงในมูลค่ายติุธรรม   

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ส่วนการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงสาํหรับความเสียงทีป้องกนั จะรับรู้เป็น
ส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงนัน พร้อมกบัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

สําหรับการป้องกนัความเสียงในมูลค่ายุติธรรมทีเกียวขอ้งกบัรายการทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
การปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของรายการนันจะถูกตดัจาํหน่ายเขา้งบกาํไรขาดทุนตลอดระยะเวลาทีเหลืออยู่
ของการป้องกันความเสี ยงด้วยวิธีดอกเบี ยทีแท้จริง ทั งนี  การตัดจาํหน่ายนั นอาจเริ มต้นทันทีทีมีการ
ปรับปรุงเกิดขึน หรือก่อนทีจะยุติการปรับปรุงการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการทีมีการป้องกนั
ความเสียง หากมีการตดัรายการของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงนัน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนของมูลค่า
ยติุธรรมทียงัไม่ไดต้ดัจาํหน่ายเขา้งบกาํไรขาดทุนทนัที   

เมือมีการกาํหนดสัญญาผูกมดัซึ งยงัไม่ไดรั้บรู้ให้เป็นรายการทีมีการป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัจะรับรู้
ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของสัญญาผูกมดัสําหรับความเสียงทีป้องกนั
เป็นสินทรัพยห์รือหนี สิน พร้อมกบัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุน 

41

รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



 

20 

 

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงส่วนทีมีประสิทธิผลเป็นสํารอง
สําหรับการป้องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ส่วนทีไม่มี
ประสิทธิผลเขา้งบกาํไรขาดทุนทนัที ทังนี  สํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดจะมีการ
ปรับปรุงให้เท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง หรือค่า
สัมบูรณ์ของการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสะสมของรายการทีมีการป้องกนัความเสียง แลว้แต่มูลค่าใด
จะตํากวา่ 

การรับรู้รายการในภายหลงัของสํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดทีสะสมอยูใ่นกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนขึ นอยู่กับลกัษณะของรายการทีมีการป้องกันความเสี ยงอ้างอิง กล่าวคือ ในกรณีที
รายการทีมีการป้องกนัความเสียงไดรั้บรู้เป็นรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอน
สํารองทีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหนึ งของราคาทุนเริ มแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยห์รือหนี สินทีมีการป้องกนัความเสียงนัน โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่และไม่ต้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด สําหรับการป้องกันความเสี ยงในกระแส         
เงินสดในกรณีอืน ๆ กิจการจะโอนสํารองทีสะสมอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปยงังบกาํไรขาดทุนใน
รอบระยะเวลาเดียวกันกับทีกระแสเงินสดทีมีการป้องกันความเสี ยงส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุน           
โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

เมือการบญัชีป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดไดยุ้ติลง สํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแส
เงินสดทีสะสมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป หากกิจการคาดว่า
กระแสเงินสดในอนาคตทีมีการป้องกนัความเสียงนันจะยงัคงเกิดขึนอยู ่มิฉะนัน สํารองดงักล่าวจะตอ้งถูก
โอนไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ ทังนี  หลงัจากการยติุ
การบญัชีป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัจะรับรู้สํารองทียงัคงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยขึนอยู่กบั
ลกัษณะของรายการอา้งอิงทีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เมือกระแสเงินสดทีมีการป้องกนัความเสียงไดเ้กิดขึนจริง 

การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  

การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงการป้องกันความเสี ยงของ
รายการทีเป็นตวัเงินทีถือเป็นส่วนหนึ งของเงินลงทุนสุทธิ จะถือปฏิบติัในลกัษณะเดียวกนักบัการป้องกนั
ความเสียงในกระแสเงินสด โดยให้รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงส่วนทีมี
ประสิทธิผลในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนส่วนทีไม่มีประสิทธิผลไวใ้น          
งบกาํไรขาดทุน ทั งนี  กลุ่มบริษัทจะโอนยอดสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนทีเคยบันทึกในส่วนของ           
ผูถื้อหุน้ไปยงังบกาํไรขาดทุนเมือมีการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ 
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4.22 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอน
หนี สินให้ผูอื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึ นในสภาพปกติระหว่างผูซื้ อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี สินซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี สินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนี สินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนันใหม้ากทีสุด  

 ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนี สินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัน
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจ
แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี  

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ
พนักงาน 

หนี สินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานเป็น          
มูลค่าทีประเมินโดยผูเ้ชียวชาญอิสระ ซึ งมูลค่าดงักล่าวตอ้งใช้การตังสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ 
เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 
เป็นต้น การประมาณการในเรืองนี ค่อนข้างมีความไม่แน่นอนอนัเนืองมาจากลักษณะของโครงการทีมี
ระยะเวลายาว 
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  ค่าเผือการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
ในการประเมินค่าเผือการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว มูลค่าที
คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลทีมี
อยู่เกียวกับธุรกรรมการขายทีมีผลผูกพนัซึ งได้เข้าทาํในลักษณะของผูที้ไม่มีความเกียวข้องกันสําหรับ
สินทรัพยที์คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิงจากราคาตลาดทีสามารถสังเกตไดห้กัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิมในการจาํหน่าย
สินทรัพยน์ัน ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใช้แบบจาํลองการคิดลดกระแสเงินสด 
ซึ งใชข้อ้มูลงบประมาณในอนาคต ทังนี  ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนคืออตัราคิดลดทีใช้
ในแบบจาํลองดังกล่าวตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตทีคาดการณ์และอตัราการเติบโดทีใช้เพือ
คาดการณ์ สมมติฐานสาํคญัทีใชใ้นการประเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 17 

สัญญาเช่า 
การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใ น
ฐานะผู้เช่า 
ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า              
โดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทังหมดทีทาํให้เกิดสิ งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ           
กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนัน 

การกาํหนดอัตราดอกเบี ยการกู้ ยืมส่วนเพิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันัน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนี สินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินทีจาํเป็นเพือให้ไดม้าซึ ง
สินทรัพยที์มีมูลค่าใกล้เคียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีคล้ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง  

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึนของลูกหนีการค้า 
ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของลูกหนี การคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนี แต่ละราย โดยคาํนึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี ทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ทีมี
ความเสียงดา้นเครดิตทีคล้ายคลึงกนั เป็นตน้ ทังนี  ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริง
ในอนาคต 
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คดีฟ้องร้อง 
กลุ่มบริษทัมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแลว้และเชือมันว่าประมาณการหนี สินทีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี
เพียงพอ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามผลทีเกิดขึ นจริงอาจแตกต่างไปจากทีได้มีการ
ประมาณการไว ้

การประมาณการในเรืองอืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนทีเกียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี  

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑที์ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั
เหล่านัน ซึ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการทีสาํคญัไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ - - 4,425 4,876 ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - 1,977 2,127 ตามอตัราทีประกาศจ่าย 
รายไดด้อกเบีย - - 39 61 อตัราดอกเบียในตลาด 
รายไดอื้น - - 235 195 ตน้ทุนบวกส่วนเพิม 
ซือสินคา้ - - 1,170 137 ราคาตลาด 
ซือสินทรัพย ์ - - 265 371 ตามทีตกลงในสญัญา 
ซือสาธารณูปโภค - - 1,052 1,077 ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย - - 428 406 ตามทีตกลงในสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 669 529 10 61 ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - 477 551 ตามทีอตัราทีประกาศจ่าย 
รายไดอื้น 1 10 1 10 ตน้ทุนบวกส่วนเพิม 
ค่าบริการจ่าย 15 17 15 17 ตามทีตกลงในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดเ้งินปันผล - - 214 116 ตามอตัราทีประกาศจ่าย 
ซือสินคา้ 870 1,108 869 1,108 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 3 2 - - ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบีย 1 2 1 1 อตัราดอกเบียในตลาด 
ซือสินคา้ 634 640 6 - ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 46 142 31 54 ตามทีตกลงในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอืน 141 98 109 85 ตามทีตกลงในสญัญา 
ดอกเบียจ่าย 1 9 1 6 อตัราดอกเบียในตลาด 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี   
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงนิฝากและเงนิลงทุนระยะสันกับสถาบันการเงนิ                    

ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     
สถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,270,779 1,438,315 657,507 965,895 
รวมเงินฝากและเงินลงทุนระยะสันกบัสถาบนัการเงิน

ทีเกียวขอ้งกนั 1,270,779 1,438,315 657,507 965,895 
     
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน                                  

(หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 1,113,652 1,198,954 
การร่วมคา้ 131,264 33,774 2,449 3,751 
รวมลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 131,264 33,774 1,116,101 1,202,705 
     
เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั คอนวดู จาํกดั - - 1,610,000 1,520,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จาํกดั - - 105,000 345,000 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บลอ๊ก จาํกดั - - 600,000 605,000 
บริษทั สยาม ซิตี  ซีเมนต ์เทรดดิง จาํกดั - - 500,000 - 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จาํกดั - - - 180,000 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จาํกดั - - - 50,000 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั  - - 2,815,000 2,700,000 

การเปลียนแปลงของเงินให้กู ้ยืมระยะสั นแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - 2,700,000 
บวก: เพิมขึนระหวา่งปี - 1,025,000 
หกั:  รับชาํระคืนระหวา่งปี - (910,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - 2,815,000 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะสั นแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัจาํนวน 2,815 ลา้นบาท (2563: 
2,700 ล้านบาท) ซึ งคิดดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 1.25 - 1.70 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.37 - 1.49 ต่อปี) และมี
กาํหนดชาํระคืนภายในหนึงปีนบัจากวนัทีใหกู้ย้มื 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน     
ลูกหนีตามสญัญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนดรับชาํระ

ภายในหนึงปี - บริษทัยอ่ย - - 519 288 
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

(มีกรรมการร่วมกนั) 36,775 31,477 35,292 30,150 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 36,775 31,477 35,811 30,438 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน     
ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนที                      

ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี - บริษทัยอ่ย - - 276 570 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 276 570 
     
เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินทีเกียวข้องกัน     
สถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 120,000 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน                      

ทีเกียวขอ้งกนั - 120,000 - - 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
2564 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 120,000 - 
หกั: ชาํระคืนระหวา่งปี  (120,000) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนัจาํนวน 120 ลา้นบาท 
ซึ งคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.49 ต่อปี   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้ง
กนัทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 3,684 ล้านบาท (2563: 3,564 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 3,519 ล้านบาท (2563:             
3,519 ลา้นบาท)) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 20)     
บริษทัยอ่ย - - 822,886 349,250 
บริษทัร่วม 218,690 94,021 218,690 94,021 
การร่วมคา้ 26,436 34,148 26,436 34,140 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมการร่วมกนั) 89,399 56,275 7,456 7,219 
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 334,525 184,444 1,075,468 484,630 
     
หนีสินตามสัญญาเช่า - กิจการทีเกียวข้องกัน             

(หมายเหตุ 15.2)     
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมการร่วมกนั) 6,397 14,682 6,397 14,682 
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (6,397) (7,931) (6,397) (7,931) 
รวมหนี สินตามสญัญาเช่า - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ

จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 6,751 - 6,751 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสัน 177 153 177 153 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและ           

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 2 3 2 3 
รวม 179 156 179 156 

 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

 เมือวนัที 22 ตุลาคม 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้ง
และลูกจา้งเพิมเติม โครงการดงักล่าวมีระยะเวลา 4 ปี (นบัเฉพาะกรณีระยะเวลาทีบริษทัฯจ่ายสมทบ) หรือ 
7 ปี (กรณีรวม Silent period) เริ มตั งแต่วนัที  1 มกราคม 2559 โดยรายละเอียดเกียวกับข้อกําหนดและ
เงือนไขของโครงการดงักล่าวเป็นไปตามทีคณะกรรมการของบริษทัฯกาํหนด โครงการดงักล่าวไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมือวนัที 
16 ธนัวาคม 2558 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี   
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6,168,378 3,617,715 4,430,773 1,902,775 
เงินลงทุนระยะสันในเงินฝากประจาํ 3,506,324 4,074,885 450,000 1,027,000 
รวม 9,674,702 7,692,600 4,880,773 2,929,775 
หกั: เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกนั (12,502) (16,810) - - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,662,200 7,675,790 4,880,773 2,929,775 
ซึงส่วนหนึงเป็นเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน

ระยะสันกบัสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนั  1,270,779 1,438,315 657,507 965,895 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 
7.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.01 ถึง 7.00 ต่อปี)  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 32 ลา้นตากา หรือประมาณ 12.5 ลา้นบาท 
(2563: 47 ล้านตากา หรือประมาณ 16.8 ล้านบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพือเป็นประกันการออกหนังสือ        
ค ําประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 128,284 29,788 881,300 1,011,755 
มากกวา่ 90 วนัขึนไป - 43 61 43 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั  128,284 29,831 881,361 1,011,798 
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 3,983,021 3,772,913 1,573,468 1,474,875 
มากกวา่ 30 วนั ถึง 60 วนั 111,413 115,204 7,524 1,476 
มากกวา่ 60 วนั ถึง 90 วนั 51,756 51,381 5,887 - 
มากกวา่ 90 วนัขึนไป 352,846 366,991 46,026 51,325 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,499,036 4,306,489 1,632,905 1,527,676 
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (248,863) (240,491) (29,758) (41,308) 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4,250,173 4,065,998 1,603,147 1,486,368 
รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 4,378,457 4,095,829 2,484,508 2,498,166 
ลูกหนี อืน     
ลูกหนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,980 3,943 234,740 190,907 
ลูกหนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 75,429 78,957 6,400 33,125 
ลูกหนีกรมสรรพากร 231,210 479,580 - - 
รายไดค้า้งรับตามสญัญาทียงัไม่เรียกเก็บ 105,783 190,153 - - 
รวมลูกหนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 412,422 748,690 6,400 33,125 
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (13,550) (13,252) (2,584) (896) 
รวมลูกหนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 398,872 735,438 3,816 32,229 
รวมลูกหนี อืน - สุทธิ 401,852 739,381 238,556 223,136 
รวมลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน - สุทธิ 4,780,309 4,835,210 2,723,064 2,721,302 

การเปลียนแปลงบญัชีของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนี การคา้มีรายละเอียด
ดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 240,491 194,163 41,308 35,067 
สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 24,466 53,902 1,609 7,597 
ตดัจาํหน่าย (16,094) (7,574) (13,159) (1,356) 
ยอดคงเหลือปลายปี 248,863 240,491 29,758 41,308 
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9.   สินค้าคงเหลือ 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น           

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,239,940 1,043,345 (204,437) (121,152) 1,035,503 922,193 
สินคา้ระหวา่งผลิต 123,472 122,452 - - 123,472 122,452 
วตัถุดิบ 924,027 733,334 (570) (347) 923,457 732,987 
วสัดุโรงงาน 1,829,038 1,657,698 (179,205) (221,998) 1,649,833 1,435,700 
สินคา้ระหวา่งทาง 708,336 160,271 - - 708,336 160,271 
รวม 4,824,813 3,717,100 (384,212) (343,497) 4,440,601 3,373,603 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น           

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคา้สาํเร็จรูป 334,033 426,108 - - 334,033 426,108 
สินคา้ระหวา่งผลิต 33,810 35,112 - - 33,810 35,112 
วตัถุดิบ 65,457 63,705 - - 65,457 63,705 
วสัดุโรงงาน 1,079,965 870,574 (66,309) (36,579) 1,013,656 833,995 
สินคา้ระหวา่งทาง 582,974 54,390 - - 582,974 54,390 
รวม 2,096,239 1,449,889 (66,309) (36,579) 2,029,930 1,413,310 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะ
ไดรั้บเป็นจาํนวน 40.7 ลา้นบาท (2563: 28.9 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ งของตน้ทุนขาย (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: บนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 
29.7 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ งของตน้ทุนขาย (2563: กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็น
จาํนวน 5.2 ลา้นบาท โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี)) 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
 ลกัษณะ สดัส่วน  เงินปันผลทีบริษทัฯ 

บริษทั ความสมัพนัธ์ เงินลงทุน ราคาทุน รับระหวา่งปี 
  2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทัย่อยในประเทศ        
บริษทั นครหลวง คอนกรีต จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,500,000 2,500,000 300,000 375,000 
บริษทั สยามซิตีพาวเวอร์ จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,000,000 2,000,000 586,000 377,000 
บริษทั คอนวดู จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 300,000 300,000 - - 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 499,999 499,999 - - 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จาํกดั  ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 400,000 400,000 70,000 140,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 700,000 700,000 - - 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จาํกดั   ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 63,802 63,802 - - 
บริษทั สยาม ซิตี  ซีเมนต ์เทรดดิง จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 10,000 10,000 227,000 181,999 
บริษทัย่อยในต่างประเทศ        
บริษทั สยามซิตีซีเมนต ์ (บงักลาเทศ) จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 100.00 100.00 2,124,391 2,124,391 - - 
บริษทั สยามซิตีซีเมนต ์ (ลงักา) จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 98.95 98.95 13,191,469 13,191,469 451,540 579,450 
บริษทั สยามซิตีซีเมนต ์ (เวียดนาม) จาํกดั ถือหุ้นทางตรง 65.00 65.00 18,111,015 18,111,015 342,129 473,591 
รวม    39,900,676 39,900,676 1,976,669 2,127,040 

บริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์(เวยีดนาม) จาํกดั 

 เมือวนัที 25 กรกฎาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สยามซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จาํกดั ได้มี      
มติอนุมติัการควบรวมกิจการกบั บริษทั สยามซิตี ซีเมนต์ เญินแจ็ก จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
สยามซิตี ซีเมนต ์(เวียดนาม) จาํกดั โดยบริษทั สยามซิตี ซีเมนต ์เญินแจ็ก จาํกดั ไดแ้จง้บนัทึกการควบรวม
กิจการกบับริษทั สยามซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จาํกดั ต่อกรมการวางแผนและการลงทุนของนครโฮจิมินห์ 
เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การควบรวมกิจการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ  
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

บริษทั ปูนซีเมนต ์ตราลูกโลก จาํกดั  

เมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2564 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จาํกดั ไดมี้
มติอนุมตัิให้จดทะเบียนเลิกกิจการของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน          
เลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 30 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบนั บริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่าง
การชาํระบญัชี 
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11. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ งเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษทัฯและบริษทัอืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี  

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะ จดัตังขึน  มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 

การร่วมคา้ ของธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
 บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์          

คอร์ปอเรชัน  
ผลิตปูนซีเมนต ์ กมัพูชา 40 40 2,097,543 1,896,326 2,145,611 2,145,611 

รวม     2,097,543 1,896,326 2,145,611 2,145,611 

บริษทัฯได้นําใบหุ้นของการร่วมค้าดังกล่าวไปคํ าประกันสัญญาวงเงินกู้ยืมของการร่วมค้ากบัสถาบัน
การเงินแห่งหนึ ง และสัญญาวงเงินกูย้ืมดงักล่าวไดก้าํหนดเงือนไขบางประการทีบริษทัฯตอ้งถือปฏิบติั เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนการถือหุ้นในการร่วมคา้ดงักล่าว เป็นตน้ ต่อมา เมือวนัที 27 มกราคม 2564 การร่วมคา้
ดงักล่าวไดมี้การแกไ้ขสัญญาวงเงินกูย้ืมโดยปลดจาํนาํใบหุ้นของบริษทัฯทีนาํไปคําประกนัสัญญาเงินกูย้ืม
ดงักล่าว โดยบริษทัฯไดรั้บคืนใบหุน้จากธนาคารดงักล่าวเมือวนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2564 

11.2 ส่วนแบ่งกําไรและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการลงทุนในการร่วมคา้ใน                
งบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากการร่วมคา้ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน         
ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน

ระหวา่งปี เงินปันผลทีบริษทัฯรับระหวา่งปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์
คอร์ปอเรชัน 465,807 477,469 212,011 (3,486) 476,601 551,026 

รวม 465,807 477,469 212,011 (3,486) 476,601 551,026 
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า 

 สรุปรายการฐานะการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 
บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 140 170 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 1,063 768 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,185 5,857 
เงินเบิกเกินบญัชีเงินกูย้มืระยะสัน (193) - 
ส่วนของหนี สินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (34) (31) 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (237) (206) 
หนี สินหมุนเวยีนอืน (654) (661) 
หนี สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (15) (36) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (909) (1,023) 
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน (102) (97) 
สินทรัพย์สุทธิ 5,244 4,741 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 2,098 1,896 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 
บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน    
รายได ้ 4,336 4,595 
รายไดด้อกเบีย 8 9 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (450) (414) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (51) (132) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 5 (16) 
กาํไร  1,164 1,194 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,164 1,194 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะ จดัตังขึน ลกัษณะ  มูลค่าตามบญัชีตาม มูลค่าตามบญัชีตาม 

บริษทั ของธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพนัธ์ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 
    2564 2563 2564 2563 2564 2563 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส   

จาํกดั (มหาชน) 
ถ่านหิน 

 
ไทย 

 
ถือหุ้นทางตรง 

 
44.99 44.99 2,592,899 1,975,966 483,427 483,427 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี 
จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย
ของ “บริษทั ลานนารีซอร์สเซส 
จาํกดั (มหาชน)”) 

ผลิตและ
จาํหน่าย

เอทานอล 
 

ไทย 
 
 
 

ถือหุ้นทางตรง 
 
 
 

4.72 4.72 96,095 101,323 94,469 94,469 

รวม      2,688,994 2,077,289 577,896 577,896 

12.2 ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการลงทุนในบริษทั
ร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)          
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลทีบริษทัฯ                        

รับระหวา่งปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส   
จาํกดั (มหาชน) 766,432 105,162 63,058 15,844 212,557 106,279 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี 
จาํกดั (มหาชน) (3,466) 3,332 (109) - 1,653 9,683 

รวม 762,966 108,494 62,949 15,844 214,210 115,962 

12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ์ซึ งคาํนวณจากราคาปิดของหุ้นทีแสดงอยู่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
ดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 3,590 1,819 
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) 108 111 
รวม 3,698 1,930 
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12.4    ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีมีสาระสําคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน)   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 6,277 3,755 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,767 5,507 
หนี สินหมุนเวยีน (3,268) (2,155) 
หนี สินไม่หมุนเวยีน (1,200) (1,087) 
สินทรัพย์สุทธิ 7,576 6,020 
หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,811) (1,627) 
สินทรัพย์สุทธิ - หลังจากหักส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียทีไม่มอํีานาจควบคุมของบริษัทย่อย 5,765 4,393 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 2,593 1,976 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน)   
รายได ้ 15,980 9,585 
กาํไร   1,704 234 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 140 35 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,844 269 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ทีดิน 

 
 

รวม ทีดิน 

อาคาร
สาํนกังาน 

และโรงงาน 

 
 

รวม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564      
ราคาทุน 499,264 499,264 487,617 324,002 811,619 
หกั: ค่าเสือมราคาสะสม - - - (117,975) (117,975) 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,540) (3,540) (3,540) - (3,540) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 495,724 495,724 484,077 206,027 690,104 

 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563      
ราคาทุน 322,305 322,305 391,381 370,828 762,209 
หกั: ค่าเสือมราคาสะสม - - - (118,779) (118,779) 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,513) (3,513) (3,513) - (3,513) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 318,792 318,792 387,868 252,049 639,917 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 318,792 315,441 639,917 647,277 
เพิมขึน 3,212 - - - 
โอนเขา้ 173,747 - 60,925 - 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - (10,711) (10,711) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าลดลง(เพิมขึน) (27) 3,351 (27) 3,351 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 495,724 318,792 690,104 639,917 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนซึ งประเมินโดย          
ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสําหรับทีดินและใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) สําหรับอาคารสํานกังานและโรงงานให้เช่ามีมูลค่าเท่ากบั 1,722 ลา้นบาท และ 1,303 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,257 ลา้นบาท และ 1,702 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ทีดิน แหล่งแร่      เครืองตกแต่ง      สินทรัพยร์ะหวา่ง  
 และตน้ทุนในการ อาคารและ เครืองจกัร ติดตังและเครืองใช้  ก่อสร้างและ  
 ฟื นฟูสภาพเหมือง สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตัง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2563  3,995,239 17,986,803 48,886,014 2,718,028 2,278,722 725,850 76,590,656 
ซือเพิม 71,607 9,260 7,720 21,135 255 622,427 732,404 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (61) (55,441) (1,081,398) (254,869) (27,767) - (1,419,536) 
โอนเขา้ (ออก) 111,545 33,253 664,427 20,679 (105,017) (742,742) (17,855) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10,463) (71,821) (166,152) (5,609) (9,848) (2,314) (266,207) 
31 ธนัวาคม 2563 4,167,867 17,902,054 48,310,611 2,499,364 2,136,345 603,221 75,619,462 
ซือเพิม 6,158 42,866 83,172 34,030 3,459 1,071,767 1,241,452 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (5,912) (526,206) (1,049,995) (405,271) (260,077) (463) (2,247,924) 
โอนเขา้ (ออก) (92,901) 116,836 517,570 59,366 3,163 (722,378) (118,344) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 89,914 793,843 1,322,946 50,410 39,844 40,456 2,337,413 

31 ธนัวาคม 2564 4,165,126 18,329,393 49,184,304 2,237,899 1,922,734 992,603 76,832,059 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2563  571,613 9,514,603 29,959,908 2,127,297 1,577,301 - 43,750,722 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 48,147 650,475 1,838,957 148,332 168,770 - 2,854,681 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (35,181) (895,661) (253,053) (23,824) - (1,207,719) 
โอนเขา้ (ออก) - 1,839 102,746 1,786 (107,698) - (1,327) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (973) (21,665) (80,850) (6,860) (7,238) - (117,586) 
31 ธนัวาคม 2563 618,787 10,110,071 30,925,100 2,017,502 1,607,311 - 45,278,771 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 82,066 613,168 1,847,818   131,468  126,624  - 2,801,144 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (2,201) (459,789) (946,791) (400,216) (253,036) - (2,062,033) 
โอนเขา้ (ออก) - 40,558 (39,247) 12,734 - - 14,045 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 32,739 369,371 799,018 39,784 28,272 - 1,269,184 
31 ธนัวาคม 2564 731,391 10,673,379 32,585,898 1,801,272 1,509,171 - 47,301,111 
ค่าเผือการด้อยค่า        
1 มกราคม 2563 198,880 54,448 122,760 9,005 80 463 385,636 
เพิมขึน(ลดลง)ระหวา่งปี 31,083 (4,506) (67,272) (1,421) (609) - (42,725) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (5,467) 5,467 - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (64) - (556) - - - (620) 
31 ธนัวาคม 2563 229,899 49,942 54,932 2,117 4,938 463 342,291 
เพิมขึน(ลดลง)ระหวา่งปี 72,235 (17,011)   (51,606) (1,980) (4,938) (463) (3,763) 
โอนเขา้  1,884 - - - - - 1,884 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 50 52  335 - - - 437 
31 ธนัวาคม 2564 304,068 32,983 3,661 137 - - 340,849 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2563  3,319,181 7,742,041 17,330,579 479,745 524,096 602,758 29,998,400 

31 ธนัวาคม 2564 3,129,667 7,623,031 16,594,745 436,490 415,563 992,603 29,190,099 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทีดิน แหล่งแร่      เครืองตกแต่ง      สินทรัพยร์ะหวา่ง  
 และตน้ทุนในการ อาคารและ เครืองจกัร ติดตังและเครืองใช้  ก่อสร้างและ  
 ฟื นฟูสภาพเหมือง สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตัง รวม 
ราคาทุน        
1 มกราคม 2563 1,172,415 7,872,775 28,009,250 1,680,086 1,658,465 157,844 40,550,835 
ซือเพิม 91,774 7,286 2,730 10,616 155 154,853 267,414 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (3,108) (305,471) (222,821) (21,346) - (552,746) 
โอนเขา้ (ออก) 20,593 (19,811) 317,679 (4,858) (108,538) (194,297) 10,768 
31 ธนัวาคม 2563 1,284,782 7,857,142 28,024,188 1,463,023 1,528,736 118,400 40,276,271 
ซือเพิม 241,372 22,433 9,537 9,114 114 297,945 580,515 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (73,515) (469,036) (257,751) (221,909) - (1,022,211) 
โอนเขา้ (ออก) (96,235) 60,655 169,379 36,503 - (219,712) (49,410) 
31 ธนัวาคม 2564 1,429,919 7,866,715 27,734,068 1,250,889 1,306,941 196,633 39,785,165 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2563 82,073 5,346,215 19,268,115 1,399,116 1,230,433 - 27,325,952 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 12,790 212,265 871,726 59,484 114,044 - 1,270,309 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (2,270) (259,977) (222,569) (18,868) - (503,684) 
โอนเขา้ (ออก) - - 107,697 - (107,697) - - 
31 ธนัวาคม 2563  94,863 5,556,210 19,987,561 1,236,031 1,217,912 - 28,092,577 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 28,086 214,562 864,755 52,400 76,865 - 1,236,668 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (45,994) (447,503) (254,901) (221,042) - (969,440) 
โอนเขา้ (ออก) - 10,636 (11,654) 12,533 - - 11,515 
31 ธนัวาคม 2564 122,949 5,735,414 20,393,159 1,046,063 1,073,735 - 28,371,320 
ค่าเผือการด้อยค่า        
1 มกราคม 2563 36,256 187 31,095 438 - - 67,976 
ลดลงระหวา่งปี (884) (187) (12,243) - - - (13,314) 
31 ธนัวาคม 2563 35,372 - 18,852 438 - - 54,662 
เพิมขึน(ลดลง)ระหวา่งปี 72,235 - (17,908) (438) - - 53,889 
31 ธนัวาคม 2564 107,607 - 944 - - - 108,551 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2563 1,154,547 2,300,932 8,017,775 226,554 310,824 118,400 12,129,032 

31 ธนัวาคม 2564 1,199,363 2,131,301 7,339,965 204,826 233,206 196,633 11,305,294 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ ง ซึ งตัดค่าเสื อมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงิน 15,732 ลา้นบาท และ 16,208 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10,560 
ลา้นบาท และ 10,908 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
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15. สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 99 ปี 
ซึ งไดร้วมถึงสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าแลว้ 

15.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุป
ไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
 
 

ทีดิน 
อาคารและ      

สิงปลูกสร้าง 
เครืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

เครืองตกแต่ง 
ติดตัง และ
เครืองใช้
สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  939,695 334,333 156,673 255,124 511,248 2,197,073 
เพิมขึน 21,822 63,233 14,450 - 45,988 145,493 
โอนออก (3,745) - - - - (3,745) 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่

และการเปลียนแปลง     
สญัญาเช่า (22,147) (17,296) 25,961 - (37,761) (51,243) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (175,745) (105,396) (42,207) (46,940) (162,831) (533,119) 
ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน (5,641) (828) (836) - 228 (7,077) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 754,239 274,046 154,041 208,184 356,872 1,747,382 
เพิมขึน 33,657 90,404 44,558 - 85,856 254,475 
โอนออก - - (18,463) - - (18,463) 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่

และการเปลียนแปลง     
สญัญาเช่า 5,959 4,762 2,084 - 10,444 23,249 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (165,094) (93,102) (39,733) (51,063) (152,137) (501,129) 
ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน 27,824 3,517 2,423 - 17,300 51,064 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 656,585 279,627 144,910 157,121 318,335 1,556,578 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

อาคารและ      
สิงปลูกสร้าง 

เครืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครืองตกแต่ง 
ติดตัง และ
เครืองใช้
สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  138,991 43,702 411 156,811 339,915 
เพิมขึน  15,056 - - 14,936 29,992 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่และ                       

การเปลียนแปลงสญัญาเช่า 36,487 9,024 - (5,680) 39,831 
คา่เสือมราคาสาํหรับปี  (39,176) (19,730) (236) (59,047) (118,189) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  151,358 32,996 175 107,020 291,549 
เพิมขึน  987 24,996 - 60,166 86,149 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่และ                     

การเปลียนแปลงสญัญาเช่า (2,376) - - (2,541) (4,917) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  (29,807) (15,168) (175) (54,559) (99,709) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  120,162 42,824 - 110,086 273,072 

15.2 หนีสินตามสัญญาเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 2,078,455 2,234,294 290,285 307,950 
หกั: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (539,821) (570,877) (18,488) (16,073) 
รวม 1,538,634 1,663,417 271,797 291,877 
ซึงส่วนหนึงเป็นหนี สินตามสญัญาเช่ากบั

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6,397 14,682 
 

6,397 14,682 
ประกอบดว้ย     
   หนี สินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 438,121 403,550 95,445 97,947 
   หนี สินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 1,100,513 1,259,867 176,352 193,930 
 1,538,634 1,663,417 271,797 291,877 
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การเปลียนแปลงของหนี สินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,663,417 2,016,630 291,877 360,753 
เพิมขึนระหวา่งปี 251,882 139,548 86,149 29,992 
ดอกเบียทีรับรู้ 75,977 85,006 7,629 7,591 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่และการ

เปลียนแปลงสญัญาเช่า 25,121 (48,956) (4,194) 22,131 
ชาํระค่าเช่าระหวา่งปี (535,374) (492,248) (109,664) (128,590) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 57,611 (36,563) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,538,634 1,663,417 271,797 291,877 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินขอ้ 41.2 ภายใตห้วัขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

15.3 ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 501,129 533,119 99,709 118,189 
ดอกเบียจ่ายของหนี สินตามสญัญาเช่า 75,977 85,006 7,629 7,591 
ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน 9,974 41,446 7,696 7,458 
คา่ใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าซือสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตํา 21,537 25,785 1,521 1,681 
ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการจ่ายชาํระคา่เช่าผนัแปร

ทีไม่อิงดชันีหรืออตัรา 274,064 309,010 11,591 13,346 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาทีสาํคญัซึ งมีการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรสรุปไดด้งันี  

- สัญญาซื อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพือใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ งสัญญาดังกล่าวมี
กาํหนดระยะเวลา 15 ปี โดยจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรตามปริมาณกระแสไฟฟ้าทีใชจ้ริงและอตัราตามที
ระบุในสัญญา 

- สัญญาเกียวกบัการขนส่งคอนกรีต ซึ งสัญญาดงักล่าวมีอายเุฉลียประมาณ 5 ปี โดยจ่ายชาํระค่าเช่าผนั
แปรตามระยะทางทีใหบ้ริการจริงและอตัราทีระบุในสัญญา 

- สัญญาเช่ารถตกัลอ้ยางพร้อมพนกังานขบั ซึ งสัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี โดยจ่ายชาํระ             
ค่าเช่าผนัแปรตามชัวโมงการทาํงานจริงและอตัราทีระบุในสัญญา 
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15.4 อืน  ๆ  
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทังหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
จาํนวน 840.9 ล้านบาท และ 868.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 130.5 ลา้นบาท และ 151.1 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซึ งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั น สัญญาเช่าซึ งสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าตําและค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา 

16. สินทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

  อาคารและ เครืองจกัร 

เครืองตกแต่ง 
ติดตังและ 
เครืองใช ้  

 ทีดิน สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน รวม 
ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 26,892 604,472 1,163,155 7,678 1,802,197 
โอนเขา้ - (41,898) (3,571) (335) (45,804) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (80) (7) - (87) 
31 ธนัวาคม 2563 26,892 562,494 1,159,577 7,343 1,756,306 
ตดัจาํหน่าย -  (429,178) (830,927) - (1,260,105) 
โอนออก (26,892) - - - (26,892) 
31 ธนัวาคม 2564 -  133,316   328,650 7,343 469,309 
ค่าเสือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2563 - 468,382 998,533 6,342 1,473,257 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 2,097 324 - 2,421 
ตดัจาํหน่าย - (18,301) (1,687) (335) (20,323) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (35) (3) - (38) 
31 ธนัวาคม 2563 - 452,143 997,167 6,007 1,455,317 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 2,097 324 - 2,421 
ตดัจาํหน่าย - (350,462) (701,428) - (1,051,890) 
31 ธนัวาคม 2564 - 103,778 296,063 6,007 405,848 
ค่าเผือการด้อยค่า      
1 มกราคม 2563 - 104,908 157,991 1,336 264,235 
เพิมขึน(ลดลง)ระหวา่งปี 1,884 (23,908) (1,884) - (23,908) 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน - (44) (4) - (48) 
31 ธนัวาคม 2563 1,884 80,956 156,103 1,336 240,279 
ลดลงระหวา่งปี - (214) - - (214) 
ตดัจาํหน่าย - (78,712) (129,503) - (208,215) 
โอนออก (1,884) - - - (1,884) 
31 ธนัวาคม 2564 - 2,030  26,600 1,336 29,966 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2563 25,010 29,393 6,307 - 60,710 
31 ธนัวาคม 2564 - 27,508  5,987 - 33,495 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   
เครืองตกแตง่ 

ติดตังและ  
 อาคารและ เครืองจกัร เครืองใช ้  
 สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 133,316 328,650 7,343 469,309 
31 ธนัวาคม 2563 133,316 328,650 7,343 469,309 
31 ธนัวาคม 2564 133,316 328,650 7,343 469,309 
ค่าเสือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 99,582 295,417 6,007 401,006 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2,098 323 - 2,421 
31 ธนัวาคม 2563 101,680 295,740 6,007 403,427 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2,098 323 - 2,421 
31 ธนัวาคม 2564 103,778 296,063 6,007 405,848 
ค่าเผือการด้อยค่า     
1 มกราคม 2563 2,554 26,600 1,336 30,490 
ลดลงระหวา่งปี (310) - - (310) 
31 ธนัวาคม 2563 2,244 26,600 1,336 30,180 
ลดลงระหวา่งปี (214) - - (214) 
31 ธนัวาคม 2564 2,030 26,600 1,336 29,966 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2563 29,392 6,310 - 35,702 

31 ธนัวาคม 2564 27,508 5,987 - 33,495 

 ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯได้กลบัรายการค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพยที์ไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน
จาํนวน 0.2 ลา้นบาท (2563: 0.3 ลา้นบาท) 

 ฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพยที์ไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงานดังกล่าว
เพียงพอ และสินทรัพยด์งักล่าวสามารถขายไดใ้นอนาคตโดยมีราคาไม่ตํากวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าว 
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17. ค่าความนิยม 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 13,593,960 
หกั:  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (118,473) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  13,475,487 
หกั:  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,460,704 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 14,936,191 

กลุ่มบริษทัปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมธุรกิจและตราผลิตภณัฑ์ทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดเพือทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ดงันี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 

 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์

(บงักลาเทศ) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                     

(ลงักา) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์              

(เวยีดนาม) จาํกดั 

ธุรกิจบริการทาํความ
สะอาดสาํหรับ
อุตสาหกรรม รวม 

คา่ความนิยม 411,844 2,515,483 11,914,267 94,597 14,936,191 
ตราผลิตภณัฑ ์ - 2,747,555 - - 2,747,555 
      

  (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์

(บงักลาเทศ) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                

(ลงักา) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนาม) จาํกดั 

ธุรกิจบริการทาํความ
สะอาดสาํหรับ
อุตสาหกรรม รวม 

ค่าความนิยม 374,604 2,438,425 10,567,861 94,597 13,475,487 
ตราผลิตภณัฑ ์ - 2,663,389 - - 2,663,389 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ย
ตน้ทุนในการขาย โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ งประมาณการจากกระแส         
เงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร 
ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 4 - 7 ปี การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไดรั้บการ          
จดัใหอ้ยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 
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ขอ้สมมติทีสําคญัในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งันี  

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 31 ธนัวาคม 2564 

 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                 

(บงักลาเทศ) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                    

(ลงักา) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนาม) จาํกดั 

ธุรกิจบริการทาํความ
สะอาดสาํหรับ
อุตสาหกรรม 

อตัราการเติบโตระยะยาว 6.0 6.0 4.0 2.5 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 12.0 13.0 11.5 9.2 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                 

(บงักลาเทศ) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                

(ลงักา) จาํกดั 

บริษทั สยามซิตี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนาม) จาํกดั 

ธุรกิจบริการทาํความ
สะอาดสาํหรับ
อุตสาหกรรม 

อตัราการเติบโตระยะยาว 6.0 6.0 4.0 2.5 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 12.0 13.0 11.5 9.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตระยะยาวจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาดและอตัราคิดลดเป็น
อตัราก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงความเสียงซึ งเป็นลกัษณะเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัส่วนงานนัน ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชือวา่ค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิด
การดอ้ยค่า 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ค่าสมัปทาน
เหมืองแร่และ
ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
ความสมัพนัธ์

กบัลูกคา้ 
ตรา

ผลิตภณัฑ ์
สิทธิ             

ในการใช ้
สินทรัพย ์         

ไม่มีตวัตนอืน 

สินทรัพย ์       
ไม่มีตวัตน

ระหวา่ง
พฒันา รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563  3,610,710 2,401,995 119,785 2,770,055 3,372,591 516,887 321,489 13,113,512 
ซือเพิม 25,885 10,990 - - - - 17,209 54,084 
ตดัจาํหน่าย (1,954) (7,787) - - - (17,201) (19,313) (46,255) 
โอนเขา้ (ออก) 26,149 81,668 - - 1,234 (23,863) (104,172) (18,984) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (12,745) (85) (106,666) (114,494) (4,525) (151) (238,666) 
31 ธนัวาคม 2563 3,660,790 2,474,121 119,700 2,663,389 3,259,331 471,298 215,062 12,863,691 
ซือเพิม 243 1,382 - - - 2,467 24,061 28,153 
ตดัจาํหน่าย - (47,315) - - - (34,590) - (81,905) 
โอนเขา้ (ออก) 87,746 6,735 - - - 23,610 (114,094) 3,997 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 66,311 6,698 84,166 168,030 19,906 1,379 346,490 
31 ธนัวาคม 2564 3,748,779 2,501,234 126,398 2,747,555 3,427,361 482,691 126,408 13,160,426 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม         
1 มกราคม 2563  560,723 873,223 48,361 - 454,307 318,400 - 2,255,014 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 105,875 301,741 14,240 - 109,531 13,209 - 544,596 
ตดัจาํหน่าย (1,954) (7,787) - - - (17,201) - (26,942) 
โอนเขา้ (ออก) - 11,729 - - - (13,515) - (1,786) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (9,723) (41) - (26,098) 294 - (35,568) 
31 ธนัวาคม 2563 664,644 1,169,183 62,560 - 537,740 301,187 - 2,735,314 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 102,144 337,651 15,135 - 122,434 11,049 - 588,413 
ตดัจาํหน่าย - (47,196) - - - (33,122) - (80,318) 
โอนเขา้ (ออก) - (11,901) - - - 11,901 - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 20,436 4,104 - 30,851 15,911 - 71,302 
31 ธนัวาคม 2564 766,788 1,468,173 81,799 - 691,025 306,926 - 3,314,711 
ค่าเผือการด้อยค่า         
1 มกราคม 2563 - 17,217 - - - - - 17,217 
เพิมขึนระหวา่งปี - (17,217) - - - - - (17,217) 
31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2563 2,996,146 1,304,938 57,140 2,663,389 2,721,591 170,111 215,062 10,128,377 

31 ธนัวาคม 2564 2,981,991 1,033,061 44,599 2,747,555 2,736,336 175,765 126,408 9,845,715 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ค่าสมัปทาน
เหมืองแร่และ
ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ รายชือลูกคา้ 
สินทรัพย ์             

ไม่มีตวัตนอืน 

สินทรัพย ์                   
ไม่มีตวัตน

ระหวา่งพฒันา รวม 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2563 3,435,342 194,190 70,000 276,496 205,430 4,181,458 
ซือเพิม 52,035 2,521 - - 319,625 374,181 
ตดัจาํหน่าย (1,954) (1,768) - (17,201) - (20,923) 
โอนเขา้(ออก) - 41,339 - (22,538) (29,569) (10,768) 
31 ธนัวาคม 2563 3,485,423 236,282 70,000 236,757 495,486 4,523,948 
ซือเพิม 243 150 - - 29,902 30,295 
ตดัจาํหน่าย - - - (33,121) (1,469) (34,590) 
โอนเขา้(ออก) 88,368 (12,981) - 23,610 (98,997) - 
31 ธนัวาคม 2564 3,574,034 223,451 70,000 227,246 424,922 4,519,653 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2563 522,914 57,263 9,729 178,250 - 768,156 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 99,371 33,940 4,666 8,807 - 146,784 
ตดัจาํหน่าย (1,954) (1,768) - (17,201) - (20,923) 
โอนเขา้(ออก) - 10,489 - (10,489) - - 
31 ธนัวาคม 2563 620,331 99,924 14,395 159,367 - 894,017 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 96,019 44,650 4,666 5,896 - 151,231 
ตดัจาํหน่าย - - - (33,121) - (33,121) 
โอนเขา้(ออก) - (11,901) - 11,901 - - 
31 ธนัวาคม 2564 716,350 132,673 19,061 144,043 - 1,012,127 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2563 2,865,092 136,358 55,605 77,390 495,486 3,629,931 

31 ธนัวาคม 2564 2,857,684 90,778 50,939 83,203 424,922 3,507,526 

 ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
ไดแ้ก่ ตราผลิตภณัฑ์ ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และเชือวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินอืน 

รายการเปลียนแปลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงินอืนสําหรับปีสินสุดวนัที                        
31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน           

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 3,356,312 - 
บวก: เพิมขึนระหวา่งปี 10,540,110 - 
หกั:  ชาํระคืนระหวา่งปี (11,219,140) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 336,327 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 3,013,609 - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั นจากธนาคารพาณิชยจ์าํนวน 
3,014 ล้านบาท (2563: 3,356 ล้านบาท) ซึ งคิดดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 0.76 ถึง 9.50 ต่อปี (2563: ร้อยละ 
0.86 ถึง 13.50 ต่อปี)  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 เงินเบิกเกินบญัชีส่วนหนึงของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหนึงจาํนวน 55,929  
ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือประมาณ 131.3 ล้านบาท (2563: จาํนวน 49,123  ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
หรือประมาณ 104.9 ล้านบาท) คํ าประกนัโดยบริษทัย่อยในประเทศไทยแห่งหนึ ง โดยการทาํสัญญาขอ
วงเงิน สแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง สัญญาการขอวงเงินสแตนด์บายเลต
เตอร์ออฟเครดิตดงักล่าวไดก้าํหนดเงือนไขบางประการทีบริษทัยอ่ยตอ้งถือปฏิบติั เช่น การดาํรงอตัราส่วน                   
ทางการเงินต่าง ๆ อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และการไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนัเพิมเติม 
เป็นตน้ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั นทียงัไม่ไดใ้ช้
จาํนวน 15,424 ล้านบาท และ 14,011 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 10,306 ล้านบาท และ 
10,335 ลา้นบาท ตามลาํดบั) และมีสัญญาวงเงินกูย้ืมซึ งไม่สามารถยกเลิกไดสี้ฉบบักบัสถาบนัการเงินที
เกียวขอ้งกนัและสถาบนัการเงินอืนอีกสามแห่งจาํนวนวงเงินรวม 9,750 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 3 ปี 
วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบียในอตัราดอกเบียอา้งอิง BIBOR หรือ THBFIX บวกส่วนเพิม อย่างไรก็ตาม 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกใช้วงเงินกูย้ืมดงักล่าว 

สัญญาวงเงินกู้ยืมได้กาํหนดเงือนไขบางประเภททีบริษทัฯต้องถือปฏิบติั เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงินต่าง ๆ เป็นตน้ 
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20. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 294,423 138,458 773,365 126,700 
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,896,552 3,810,709 1,611,370 1,430,211 
เจา้หนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 40,102 45,986 302,103 357,930 
เจา้หนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 193,430 183,188 27,817 40,034 
เจา้หนี เงินประกนัผลงาน 22,079 16,545 3,315 2,680 
ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย 47,101 99,284 19,552 37,481 
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 5,493,687 4,294,170 2,737,522 1,995,036 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน 7,526,930 7,578,365 7,000,000 6,989,500 
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (7,238,398) (339,184) (7,000,000) - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน - สุทธิ              

จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 288,532 7,239,181 - 6,989,500 

รายการเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 สรุป        
ไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน              

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 7,578,365 6,989,500 
บวก:  เพิมขึนระหวา่งปี 280,834 - 

 ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการกูย้มืระหวา่งปี 10,500 10,500 
หกั:  ชาํระคืนระหวา่งปี (399,168) - 
ผลต่างจากแปลงค่างบการเงิน 56,399 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 7,526,930 7,000,000 

เมือวนัที 16 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ งในวงเงิน 7,000 
ลา้นบาท เงินกูย้ ืมดงักล่าวคิดดอกเบียในอตัราดอกเบียอา้งอิง THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพิ ม และมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทังจาํนวนเมือสินปีที 5 นบัจากวนัทีเบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯไดเ้บิกวงเงิน
กู้ยืมดงักล่าวจาํนวน 7,000 ล้านบาทเมือวนัที 17 มกราคม 2560 ต่อมาเมือวนัที 17 มกราคม 2565 บริษทัฯ          
ไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวแลว้ 
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สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดก้าํหนดเงือนไขบางประเภททีบริษทัฯตอ้งถือปฏิบติั เช่น การดาํรงอตัราส่วน 
ทางการเงินต่าง ๆ อตัราการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และการไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนัเพิมเติม 
เป็นตน้ 

เมือวนัที 12 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมอีกฉบบัหนึ งกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ งใน
วงเงิน 3,000 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบียในอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.75 ต่อปีตลอดอายุ
สัญญา และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทังจาํนวนภายใน 3 ปีนบัจากวนัทีเบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯ
ไดเ้บิกวงเงินกูย้ืมดงักล่าวจาํนวน 3,000 ลา้นบาทเมือวนัที 30 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวทังจาํนวนก่อนครบกาํหนดเมือวนัที 30 ธันวาคม 2563 

ณ  ว ันที  31 ธันวาคม 2564 บ ริษทั ย ่อยในต่างป ระเท ศมีเงินกู ย้ ืมระยะยาวจากส ถาบ นัการเงิน อื น                
จาํนวน 583 ล้านรูปีศรีลงักา และ 294,140 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 526.9 ล้านบาท (2563: 1,217 
ลา้นรูปีศรีลงักา และ 303,650 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 588.9 ลา้นบาท) ซึ งเงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัรา
ดอกเบียร้อยละ 3.66 - 8.44 ต่อปี (2563: ร้อยละ 3.20 - 6.84 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2567 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืนทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 
1,190 ลา้นตากา 967 ลา้นรูปีศรีลงักา 75,547 ลา้นดองเวียดนาม และ 100 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 838 ลา้นบาท 
(2563: 57,778 ลา้นดองเวยีดนาม หรือเทียบเท่า 75 ลา้นบาท) 

22. หุ้นกู้ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดของบญัชีหุ้นกู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสรุปไดด้งันี  
  ราคาต่อ  วนัครบกาํหนด              มูลค่ายุติธรรมต่อหน่วย                                         มูลค่าตามบญัชี                        
 จาํนวนหน่วย หน่วย อายุ ไถ่ถอน อตัราดอกเบีย 2564 2563 2564 2563 
  (บาท) (ปี)  (ร้อยละต่อปี) (บาท) (บาท) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้กูชุ้ดที 1/2559 2,000,000 1,000 8 29 เมษายน 2567 2.46 1,027 1,025 2,000,000 2,000,000 
หุน้กูชุ้ดที 2/2559 2,000,000 1,000 10 29 เมษายน 2569 2.70 1,022 1,029 2,000,000 2,000,000 
หุน้กูชุ้ดที 2/2560 2,500,000 1,000 7 9 พฤษภาคม 2567 3.65 1,053 1,061 2,500,000 2,500,000 
หุน้กูชุ้ดที 3/2560 5,000,000 1,000 10 9 พฤษภาคม 2570 4.08 1,074 1,101 5,000,000 5,000,000 
หุน้กูชุ้ดที 4/2560 4,500,000 1,000 12 9 พฤษภาคม 2572 4.26 1,077 1,104 4,500,000 4,500,000 
รวม        16,000,000 16,000,000 
หกั: ตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้อตดัจาํหน่าย    (21,082) (24,869) 
รวมหุน้กู ้      15,978,918 15,975,131 
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การเปลียนแปลงของหุ้นกูส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งันี  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน              

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 15,975,131 15,975,131 
บวก:  ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี 3,787 3,787 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 15,978,918 15,978,918 

 หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุชือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด หุ้นกูมี้ขอ้กาํหนด
ทีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเกียวกบัการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน 

23. หนีสินระยะยาวสําหรับประทานบัตรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,045,764 1,158,758 1,036,660 1,148,025 
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (120,591) (113,862) (118,680) (112,232) 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - สุทธิจากส่วนทีถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 925,173 1,044,896 917,980 1,035,793 

รายการเปลียนแปลงของหนี สินระยะยาวสําหรับประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,158,758 1,148,025 
บวก:  เพิมขึนระหวา่งปี 243 243 
 รับรู้ดอกเบียจ่ายระหวา่งปี 35,597 35,227 
หกั:  จ่ายชาํระระหวา่งปี (148,834) (146,835) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 1,045,764 1,036,660 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงการต่ออายุหรือไดรั้บประทานบตัรกบักรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ 
เพือตอบแทนการออกประทานบตัรโดยกลุ่มบริษทัมีขอ้ผกูพนัในการจ่ายชาํระผลตอบแทนเป็นรายปีจาํนวน  
7 - 11 งวด ซึ งคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 2.5 - 4.2 ต่อปี และไดรั้บอนุญาตให้เขา้ทาํประโยชน์ในพืนทีทีไดรั้บ
ประทานบตัรในเขตป่าสงวน ซึ งกลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมใหก้บักรมป่าไมเ้ป็นรายปี
จาํนวน 5 งวด 
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24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

24.1 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยในประเทศและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพขึ นตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและกลุ่มบริษทัจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี ยงชีพนี บริหารโดยบริษทั 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงศรี จาํกดั นอกจากนี  บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาและบงักลาเทศ และพนกังาน
ได้ร่วมกันจดัตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ซึ งบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 12 ของ
เงินเดือนเข้ากองทุนสํารองเลี ยงชีพ และบริษัทย่อยในประเทศศรีลังกาและพนักงานยงัได้ร่วมกันจดัตั ง
กองทุนทรัสต ์ซึ งบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเขา้กองทุนทรัสต ์

 ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 160 ลา้นบาท (2563: 183 ลา้นบาท) 
และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน 87 ลา้นบาท (2563: 92 ลา้นบาท)  

24.2 โครงการผลประโยชน์ 

24.2.1 เงินทุนเลียงชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั งเงินทุนเลี ยงชีพ (ทีไม่ได้เป็นกองทุนแยกต่างหากจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทั) พนกังานทีทาํงานครบ 5 ปี มีสิทธิไดรั้บ
เงินทุนเลียงชีพเต็มจาํนวน สําหรับพนกังานทีทาํงานไม่ครบ 5 ปี จะไม่ไดรั้บส่วนทีกลุ่มบริษทัสมทบ
ให้ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจะตอ้งจ่ายสะสมและกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายสมทบเป็นรายเดือน
เขา้เงินกองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนสมาชิก 

24.2.2 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามกฎหมายแรงงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายใหก้บัพนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซึ งกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 24.2.3   ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัได้จดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานไดแ้ก่ เงินสงเคราะห์การ
ลาออกจากงานตามระยะเวลาในการทาํงานและรางวลัการปฏิบติังานเมือทาํงานครบตามระยะเวลา
ทีกาํหนด  

 หนี สินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังานวดัค่าโดยวิธีคิด
ส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยใชอ้ตัราส่วนลดซึ งใกลเ้คียงกบัอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล ผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินหนี สินโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังานดงักล่าวอยา่งสมําเสมอ 
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การเปลียนแปลงของสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 เงินทุนเลียงชีพ 

โครงการ
ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน
ของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน     
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,238,235 1,511,778 59,770 2,809,783 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 27,896 129,848 52,290 210,034 
ตน้ทุนดอกเบีย 12,459 38,250 1,834 52,543 
ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (45,957) 35,256 (6,779) (17,480) 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - (371) (371) 
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน - - (3,812) (3,812) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  - - (5,126) (5,126) 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (11,836) (27,864) 8,396 (31,304) 
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน (8,477) (270,208) (6,545) (285,230) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  340,330 2,503 3,463 346,296 
ส่วนทีพนกังานสมทบ 15,424 - - 15,424 
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (254,379) (339,220) (12,530) (606,129) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (5,177) - (5,177) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 1,313,695 1,075,166 90,590 2,479,451 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 เงินทุนเลียงชีพ 

โครงการ
ผลประโยชน์  

หลงัออกจากงาน
ของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน     
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,313,695 1,075,166 90,590 2,479,451 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 49,805 85,547 10,896 146,248 
ตน้ทุนบริการในอดีต - - 9,802 9,802 
ตน้ทุนดอกเบีย 20,438 24,973 1,616 47,027 
ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (10,629) 8,442 129 (2,058) 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน - - 398 398 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  - - 3,514 3,514 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 1,342 - 1,342 
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน (51,661) (74,330) (767) (126,758) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  983 15,381 3,331 19,695 
ส่วนทีพนกังานสมทบ 15,320 - - 15,320 
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (38,018) (69,758) (22,479) (130,255) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 20,513 4,966 25,479 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 1,299,933 1,087,276 101,996 2,489,205 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินทุนเลียงชีพ 

โครงการ
ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน
ของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน    
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,015,236 906,532 45,355 1,967,123 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 21,436 60,925 5,325 87,686 
ตน้ทุนดอกเบีย 9,838 16,185 788 26,811 
ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (36,909) 19,792 (5,092) (22,209) 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - (355) (355) 
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน - - 118 118 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  - - (4,810) (4,810) 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (4,744) (198,013) (4,516) (207,273) 
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นการเงิน (8,103) (21,168) 5,723 (23,548) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  258,907 16,954 1,482 277,343 
ส่วนทีพนกังานสมทบ 11,995 - - 11,995 
รับโอนจากบริษทัยอ่ย 20,131 6,141 247 26,519 
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (236,483) (219,226) (5,526) (461,235) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 1,051,304 588,122 38,739 1,678,165 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินทุนเลียงชีพ 

โครงการ
ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน
ของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน    
ของพนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,051,304 588,122 38,739 1,678,165 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 38,315 39,377 3,854 81,546 
ตน้ทุนดอกเบีย 16,312 9,053 476 25,841 
ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (10,629) 6,303 129 (4,197) 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง        

ขอ้สมมติดา้นการเงิน - - (191) (191) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  - - 658 658 
ส่วนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง      

ขอ้สมมติดา้นการเงิน (40,608) (27,680) (530) (68,818) 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์  6,919 4,001 2,404 13,324 
ส่วนทีพนกังานสมทบ 11,777 - - 11,777 
รับโอนจากบริษทัยอ่ย (972) 909 121 58 
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (35,302) (42,595) (13,464) (91,361) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 1,037,116 577,490 32,196 1,646,802 
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กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 
128 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 87 ล้านบาท) (2563: จาํนวน 91 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จาํนวน 56 ลา้นบาท)) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศประมาณ 8 ปี และของบริษัทย่อยในต่างประเทศประมาณ 7 - 9 ปี            
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ปี) (2563: บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศประมาณ 10 ปี และของบริษทัยอ่ย
ในต่างประเทศประมาณ 6 - 23 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)) 

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.8, 2.1, 11.6 1.6, 2.0, 7.7 2.1 1.6 
อตัราการขึนเงินเดือน                     3.0 - 8.0 3.0 - 8.0 3.0 3.0 

 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (192.7) 217.4 (126.4) 142.3 
อตัราการขึนเงินเดือน  127.2 (113.6) 69.1 (61.4) 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (208.2) 236.8 (140.0) 158.8 
อตัราการขึนเงินเดือน  133.8 (118.2) 76.5 (67.8) 
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25. สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรือถอน  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สาํรองค่าฟื นฟู
สภาพเหมือง 

สาํรองตน้ทุนใน
การรือถอน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563  152,845 122,156 275,001 
เพิมขึน(ลดลง)ในระหวา่งปี  71,865 (4,115) 67,750 
ดอกเบียทีรับรู้ 19,477 2,829 22,306 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (5,600) (2,846) (8,446) 
ผลของการเปลียนแปลงอตัราคิดลด (13,451) - (13,451) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (140) - (140) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 224,996 118,024 343,020 
เพิมขึนในระหวา่งปี  5,292 315 5,607 
กลบัรายการระหวา่งปี (4,812) - (4,812) 
ดอกเบียทีรับรู้ 31,816 2,376 34,192 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (10,962) (7,505) (18,467) 
ผลของการเปลียนแปลงอตัราคิดลด 929 - 929 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,634 - 9,634 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 256,893 113,210 370,103 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํรองค่าฟื นฟู
สภาพเหมือง 

สาํรองตน้ทุนใน
การรือถอน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563  54,319 12,937 67,256 
เพิมขึน(ลดลง)ในระหวา่งปี  71,865 (3,757) 68,108 
ดอกเบียทีรับรู้ 2,699 302 3,001 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (5,600) - (5,600) 
ผลของการเปลียนแปลงอตัราคิดลด 2,540 - 2,540 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 125,823 9,482 135,305 
เพิมขึน(ลดลง)ในระหวา่งปี  5,292 (363) 4,929 
ดอกเบียทีรับรู้ 6,953 324 7,277 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (10,962) - (10,962) 
ผลของการเปลียนแปลงอตัราคิดลด 65 - 65 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 127,171 9,443 136,614 
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 สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมือง 

 กลุ่มบริษทับนัทึกสํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองโดยคาํนวณจากพืนทีทีได้รับสัมปทานเหมืองทีใช้ในการ
ดาํเนินงานคูณด้วยอตัราสํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองซึ งคาํนวณโดยวิศวกรเหมืองแร่ของกลุ่มบริษทั โดย
อตัราสํารองนี คาํนวณจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการฟื นฟูสภาพเหมืองทังหมดตลอดอายุของเหมือง 
สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมืองคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษทัจะทบทวนอตัราสํารองอย่าง
สมําเสมอและจะมีการปรับอตัราสาํรองใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ่้ายจริงทีจะเกิดขึน 

 สํารองต้นทุนในการรือถอน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหนี สินสําหรับตน้ทุนในการรื อถอนเครืองจกัรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั
เนืองจากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการรื อถอนเครืองจกัรและอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบกิจการภายหลงั  
จากสินสุดสัญญาเช่าทีดิน 

26. เงินอุดหนุนทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ 

 เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหนึ งได้รับเงินสนับสนุนจาํนวน 457.1 ล้านเยน (หรือประมาณ 
129.1 ล้านบาท) จากมูลนิ ธิศูนย์สิ งแวดล้อมโลก (Global Environment Centre Foundation or “GEC”) 
สําหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการนาํความร้อนเหลือทิงกลบัมาใช้ใหม่ เพือลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยบริษทัย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงือนไขภายใต้โปรแกรม Joint 
Crediting Mechanism (JCM) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของรายได้รอการรับรู้สําหรับเงินอุดหนุนทีเกียวขอ้งกับสินทรัพย์
ดังกล่าวจาํนวน 97.6 ล้านบาท (2563: 106.2  ล้านบาท) แสดงเป็นส่วนหนึ งของหนี สินไม่หมุนเวียนอืนใน            
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

27. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย
เป็นจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
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28. รายได้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     

ขายปูนซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑที์เกียวขอ้งกบั
ปูนซีเมนต ์

 
35,083,932 34,063,727 18,381,318 19,392,804 

ขายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 5,166,304 6,377,344 - - 
บริการกาํจดัของเสียและทาํความสะอาด

ภาคอุตสาหกรรม 1,081,108 1,177,474 - - 
อืน ๆ 347,018 381,495 136,517 165,565 
รวมรายได ้ 41,678,362 42,000,040 18,517,835 19,558,369 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง 41,237,684 41,415,158 18,517,835 19,558,369 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึง 440,678 584,882 - - 
รวมรายได ้ 41,678,362 42,000,040 18,517,835 19,558,369 

29.  รายได้อืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
กาํไรสุทธิจากตราสารอนุพนัธ์ - 3,193 - - 
กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลียน 27,717 12,097 4,782 - 
อืน ๆ 184,144 158,300 74,692 62,665 
รวมรายไดอื้น 211,861 173,590 79,474 62,665 

30.  ค่าใช้จ่ายอืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ขาดทุนสุทธิจากตราสารอนุพนัธ์ 4,872 - 243 210 
ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลียน - - - 28,939 
ขาดทุนสุทธิจากการดอ้ยค่าและจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย

สินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 164,146 104,337 103,065 32,087 
อืน ๆ 46,203 15,650 4,885 - 
รวมค่าใชจ่้ายอืน 215,221 119,987 108,193 61,236 
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31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 6,442,565 8,005,767 7,108,623 7,714,177 
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ                           

สินคา้ระหวา่งผลิต (197,615) 246,323 93,377 170,997 
คา่ใชจ่้ายในการผลิตอืน 16,765,607 13,628,953 2,859,651 2,744,788 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 4,054,888 4,455,485 1,858,427 2,153,791 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 4,071,653 3,891,483 1,597,566 1,588,079 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 33)  3,893,107 3,934,817 1,500,740 1,548,414 
ค่าใชจ่้ายอืน 2,706,788 2,517,829 1,210,227 957,805 
รวมค่าใชจ่้าย 37,736,993 36,680,657 16,228,611 16,878,051 

32.  ต้นทุนทางการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียของเงินกูย้มื 788,786 997,552 659,575 799,636 
ค่าใชจ่้ายดอกเบียของหนี สินตามสญัญาเช่า 75,977 85,006 7,629 7,591 
ดอกเบียจ่ายของตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดให ้                  

เป็นเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงใน
กระแสเงินสด 149,575 

 
115,816 149,575 

 
115,816 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียของหนี สินระยะยาวสาํหรับ
ประทานบตัรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  35,597 39,042 35,227 38,607 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียของสาํรองค่าฟื นฟสูภาพเหมือง
และตน้ทุนในการรือถอน  34,192 22,306 7,277 3,001 

อืน ๆ 153,813 114,634 114,645 84,824 
รวมตน้ทุนทางการเงิน 1,237,940 1,374,356 973,928 1,049,475 
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33. สรุปค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

 ตน้ทุนการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย
และจดัจาํหน่าย  
และค่าใชจ่้ายใน  ตน้ทุนการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย
และจดัจาํหน่าย  
และค่าใชจ่้ายใน  

 และบริการ การบริหาร รวม และบริการ การบริหาร รวม 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,514,435 286,709 2,801,144 2,530,315 324,366 2,854,681 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 379,199 121,930 501,129 299,513 233,606 533,119 
สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้น          

การดาํเนินงาน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 527,412 61,001 588,413 466,741 77,855 544,596 
รวมค่าเสือมราคาและ

ค่าตดัจาํหน่าย 3,421,046 472,061 3,893,107 3,296,569 638,248 3,934,817 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ตน้ทุนการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย
และจดัจาํหน่าย  
และค่าใชจ่้ายใน  ตน้ทุนการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย
และจดัจาํหน่าย  
และค่าใชจ่้ายใน  

 และบริการ การบริหาร รวม และบริการ การบริหาร รวม 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 10,711 10,711 - 10,711 10,711 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 998,451 238,217 1,236,668 1,028,326 241,983 1,270,309 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 38,067 61,642 99,709 41,909 76,280 118,189 
สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้น                      

การดาํเนินงาน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 123,002 28,229 151,231 127,461 19,323 146,784 
รวมคา่เสือมราคาและ

ค่าตดัจาํหน่าย 1,159,520 341,220 1,500,740 1,197,696 350,718 1,548,414 
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34. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 712,786 801,704 335,226 277,691 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
   นิติบุคคลของปีก่อน (29,649) (8,526) (314) (4,169) 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศ

จากภาษีนาํเขา้วตัถุดิบระหวา่งปี 26,773 25,279 - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 50,957 58,008 47,959 55,029 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัวคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัวคราว (167,450) (117,893) (58,454) 32,667 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี                    

จากการเปลียนแปลงอตัราภาษี (682,180) (2,927) - - 
ภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน (88,763) 755,645 324,417 361,218 

 จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวกบัผลกาํไร        
จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 29,661 4,426 29,661 4,426 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวกบัผลกาํไร       
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 15,319 (3,337) 11,099 (9,304) 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัภาษีเงินไดมี้ดงันี   
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,220,836 4,780,950 4,118,195 4,568,584 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 
 

10%, 15%, 18%, 
20%, 22%,          
24%, 30% 

10%, 15%, 20%, 
22%, 28%, 32.5% 

20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 564,667 715,635 823,639 913,717 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         

ของปีก่อน (29,649) (8,526) (314) (4,169) 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจาก

ภาษีนาํเขา้วตัถุดิบระหวา่งปี 26,773 25,279 - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 50,957 58,008 47,959 55,029 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จากการเปลียนแปลงอตัราภาษี (682,180) (2,927) - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
 การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 42) (42,284) (30,706) - - 
 การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี 1,438 32,634 - - 
 ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 98,943 106,304 12,923 3,062 
 รายไดที้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (533,496) (558,806) 
 ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน (36,656) (111,173) - (4,980) 
 ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,981 16,888 - - 
 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ของปีก่อน 
 

(30,438) 
 

(31,628) 
 

(16,702) 
 

(31,628) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายทีมีสิทธิหกัได ้     
 ทางภาษี (9,880) (11,454) (9,592) (11,006) 
 อืน ๆ (6,435) (2,689) - - 
รวม (19,331) (31,824) (546,867) (603,358) 
ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน (88,763) 755,645 324,417 361,219 
อตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริง -2.1% 15.8% 7.9% 7.9% 

เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2564 The Inland Revenue (Amendment) Act. ครั งที 10 ของปี 2564 ของประเทศ    
ศรีลังกาได้มีการประกาศบงัคบัใช้ซึ งกาํหนดให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีเกียวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทย่อยในประเทศศรีลังกาจากอัตราร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 18 โดยให้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล          
อตัราใหม่ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดส้ะทอ้นการเปลียนแปลงของ
อตัราภาษีดงักล่าวโดยมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อนและงวดปัจจุบนัของบริษทัย่อยใน
ประเทศศรีลงักาเป็นจาํนวน 35.3 ลา้นบาท และจาํนวน 15.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั และปรับปรุงหนี สินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจาํนวน 678.7 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมของปีปัจจุบนั    
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการ                 
ตดับญัชีสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 
ณ วนัที            

1 มกราคม 2563  

รับรู้ใน    
งบกาํไร
ขาดทุน 

รับรู้ใน    
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ผลต่างจาก  
การแปลงค่า
งบการเงิน 

ณ วนัที           
31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 511,744   (67,850) 3,337   (1,773) 445,458  
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยที์ไม่ไดใ้ช ้   

ในการดาํเนินงาน 191,678  48,813  -  (933) 239,558  
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 42,078  6,736   (4,426) -    44,388  
รายไดร้อการตดับญัชี 180,255   (26,760) - 361  153,856  
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ 122,305   (67,088) -  (1,232) 53,985  
สญัญาเช่า - 14,452  -  (106) 14,346  
อืน ๆ 199,426  27,244  - 6,049  232,719  
รวม 1,247,486   (64,453)  (1,089) 2,366  1,184,310  
หนีสินภาษีเงนิได้ รอการตัดบัญชี      
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,106,012   (67,831) -  (14,491) 1,023,690  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,496,893   (90,850) -  (51,571) 1,354,472  
สญัญาเช่า - 7,265  -  (356) 6,909  
ดอกเบียคา้งจ่าย 6,649  6,736                       -    - 13,385  
อืน ๆ 45,159   (40,593) -  (5) 4,561  
รวม 2,654,713   (185,273)                      -     (66,423) 2,403,017  
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ  (1,407,227) 120,820   (1,089) 68,789  (1,218,707) 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,099,554    1,101,251  
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,506,781)     (2,319,958) 
สินทรัพย์ (หนีสิน)ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (1,407,227)     (1,218,707) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัที             

1 มกราคม 2564 

รับรู้ใน    
งบกาํไร
ขาดทุน 

รับรู้ใน    
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ผลต่างจาก  
การแปลงค่า
งบการเงิน 

ณ วนัที               
31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 445,458  (4,639) (15,319) 4,190 429,690 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยที์ไม่ไดใ้ช ้   

ในการดาํเนินงาน 239,558  25,462 - 1,251 266,271 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 44,388  830 (29,661) - 15,557 
รายไดร้อการตดับญัชี 153,856  5,560 - 3,806 163,222 
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ 53,985  (42,634) - 1,204 12,555 
สญัญาเช่า 14,346  9,651 - 130 24,127 
อืน ๆ 232,719  1,007 - 2,085 235,811 
รวม 1,184,310  (4,763) (44,980) 12,666 1,147,233 
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,023,690  (305,218) - 51,304 769,776 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,354,472  (552,740) - 33,823 835,555 
สญัญาเช่า 6,909  (1,399) - 642 6,152 
ดอกเบียคา้งจ่าย 13,385  568 - - 13,953 
อืน ๆ 4,561  4,396 - 50 9,007 
รวม 2,403,017  (854,393) - 85,819 1,634,443 
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (1,218,707) 849,630 (44,980) (73,153) (487,210) 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,101,251     1,199,477 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (2,319,958)    (1,686,687) 
สินทรัพย์ (หนีสิน)ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ  (1,218,707)    (487,210) 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
ณ วนัที               

1 มกราคม 2563 

รับรู้ใน     
งบกาํไร
ขาดทุน 

รับรู้ใน      
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ณ วนัที               
31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 357,141 (67,460) 9,304 298,985 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 85,593 25,112 - 110,705 
รายไดร้อการตดับญัชี 112,368 (14,793) - 97,575 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 42,078 6,736 (4,426) 44,388 
สญัญาเช่า - 1,790 - 1,790 
อืน ๆ 55,852 22,684 - 78,536 
รวม 653,032 (25,931) 4,878 631,979 
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ดอกเบียคา้งจ่าย 6,649 6,736 - 13,385 
รวม 6,649 6,736 - 13,385 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 646,383 (32,667) 4,878 618,594 

87

รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



 

66 

 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
ณ วนัที         

1 มกราคม 2564  

รับรู้ใน     
งบกาํไร
ขาดทุน 

รับรู้ใน      
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ณ วนัที               
31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 298,985 2,009 (11,099) 289,895 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 110,705 23,184 - 133,889 
รายไดร้อการตดับญัชี 97,575 3,712 - 101,287 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 44,388 565 (29,661) 15,292 
สญัญาเช่า 1,790 (315) - 1,475 
อืน ๆ 78,536 29,867 - 108,403 
รวม 631,979 59,022 (40,760) 650,241 
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ดอกเบียคา้งจ่าย 13,385 568 - 13,953 
รวม 13,385 568 - 13,953 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 618,594 58,454 (40,760) 636,288 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 193,433 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
และ 283 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 737 ลา้นบาท (2563: จาํนวน 249,200 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 364 ลา้น
บาท รวมเป็นเงิน 897 ลา้นบาท) ทีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

รายละเอียดวนัสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
31 ธนัวาคม 2564 - 266 
31 ธนัวาคม 2565 224 222 
31 ธนัวาคม 2566 209 187 
31 ธนัวาคม 2567 153 146 
31 ธนัวาคม 2568 95 76 
31 ธนัวาคม 2569 56 - 
 737 897 

35. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี  
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36. เงินปันผล 

 เมือวนัที 26 มีนาคม 2563 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ
ปี 2562 เพิมเติมในอตัราหุน้ละ 4.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 1,192 ลา้นบาท ดงันัน เมือรวมเงินปันผลจ่าย
ระหว่างกาลจาํนวนหุ้นละ 4.0 บาท ทาํให้เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2562 มีจาํนวนทังสินหุ้นละ 8.0 บาท 
บริษทัฯจ่ายเงินปันผลเพิมเติมดงักล่าวในวนัที 3 เมษายน 2563 

 เมือวนัที 25 มีนาคม 2564 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ
ปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 9.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทั งสิน 2,682 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายเงินปันผลดังกล่าว             
ในวนัที 5 เมษายน 2564  

37. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนี สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมําเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีรายงานทังสิน 3 ส่วนงาน ดงันี  

1. ส่วนงานซีเมนต ์เป็นส่วนงานทีทาํการผลิตและจาํหน่ายปูนซีเมนต ์

2. ส่วนงานคอนกรีตและหินทราย เป็นส่วนงานทีทาํการผลิตและจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ หินและทราย 

3. ส่วนงานการคา้ เป็นส่วนงานทีนาํเขา้และส่งออกผลิตภณัฑซี์เมนต ์และผลิตภณัฑอื์นทีเกียวขอ้ง 

4. ส่วนงานผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง เป็นส่วนงานทีทาํการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนตส์ําเร็จรูป 
(มอร์ตาร์) ผลิตภณัฑ์กาวซีเมนต ์วสัดุตกแต่งแทนไมจ้ากไฟเบอร์ซีเมนต ์และผลิตภณัฑ์คอนกรีตมวลเบา
ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตระบบออโตเคลฟ (Auto Clave) 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานขา้งตน้  

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ข้อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึนตามสถานทีตังของลูกคา้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 21,011 22,768 
ประเทศศรีลงักา 7,264 5,702 
ประเทศเวยีดนาม 5,943 6,203 
ประเทศออสเตรเลีย 1,919 1,727 
ประเทศบงักลาเทศ 1,670 1,330 
ประเทศจีน 595 1,306 
ประเทศกมัพูชา 849 765 
ประเทศอืน ๆ 2,427 2,199 
รวม 41,678 42,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเครืองมือทางการเงินและ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี)   
ประเทศไทย 27,246 28,576 
ประเทศเวยีดนาม 20,374 18,469 
ประเทศศรีลงักา 11,481 11,134 
ประเทศบงักลาเทศ 1,148 891 
ประเทศอินโดนีเซีย 1,020 932 
รวม 61,269 60,002 

ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 

38. หนีสินทีอาจเกิดขึน 
38.1 หนังสือคําประกันธนาคาร 

38.1.1 ณ วนัที  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ าประกันทีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท 
คงเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน 1,098.3 ล้านบาท 2,282.8 ล้านรูปีศรีลังกา 32.1 ล้านตากา 21,292.7          
ล้านดองเวียดนาม และ 0.7 ล้านยูโร (2563: 875 ล้านบาท 744 ล้านรูปีศรีลังกา 47 ล้านตากา และ 
18,292 ลา้นดองเวียดนาม) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 79 ลา้นบาท (2563: 69 ลา้นบาท)) ซึ งเกียวเนือง
กบัการคําประกนัการใช้ไฟฟ้า การไดรั้บสัมปทานเหมืองแร่และการคําประกนัอืน ๆ ตามปกติธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั 
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38.1.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีหนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัร่วมและการร่วมคา้คงเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 5.9 ล้านบาท 19,990 ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
และ 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2563: 5.9 ล้านบาท 19,990 ลา้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 0.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ งเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้  

38.2 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

38.2.1 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหนึ งมีขอ้พิพาททียืนต่ออนุญาโตตุลาการลงวนัที 14 มิถุนายน 2560 
เกียวกับภาระในการจ่ายค่าชดเชยยอ้นหลังจาํนวน 10,000 รูปีศรีลังกาให้แก่พนักงานของบริษัท           
แห่งหนึ ง โดยการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวยงัอยู่ในระหว่างขันตอนของอนุญาโตตุลาการ 
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบของขอ้พิพาทดงักล่าว
ได้ในขณะนี แต่เชือว่าความเป็นไปได้ทีกรณีพิพาทดังกล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระสําคัญต่อ           
บริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัตํา ดงันัน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชี 

38.2.2 บริษทัย่อยในประเทศศรีลงักาแห่งหนึ งถูกกล่าวหาจากกรมศุลกากรของประเทศศรีลงักาในกรณีการ
คาํนวณอากรและภาษีโดยมิได้รวมคาํนวณการจ่ายเงินต่าง ๆ เช่น ค่าเสียเวลาของเรือ ค่าชดเชยค่า           
ความร้อนและความชืน ค่าเบี ยประกนัความเสียงจากการเกิดสงคราม ค่าบรรทุกขนยา้ย และค่าบรรทุก
สินคา้บนเรือ โดยเมือวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2562 กรมศุลกากรของประเทศศรีลงักามีคาํสังให้บริษทัย่อย
จ่ายอากรและภาษีเป็นจาํนวนรวมทั งสิ น 545 ล้านรูปีศรีลังกา (หรือประมาณ 90 ล้านบาท)     
อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดย้ืนอุทธรณ์คาํสังดงักล่าวเนืองจากบริษทัยอ่ยเชือว่าขอ้กล่าวหาปราศจาก
หลกัการและพืนฐานในการประเมิน และเมือพิจารณาจากขอ้มูลทีมีอยู ่ณ วนัทีในรายงาน ประกอบกบั
ความเห็นของทีปรึกษากฎหมายของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเชือวา่ความเป็นไปได้
ทีคดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอยา่งมีสาระสําคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัตํา ดงันัน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

นอกจากนี  กรมศุลกากรของประเทศศรีลังกาได้ดาํเนินการตรวจสอบบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ งใน
ประเทศศรีลงักา โดยกล่าวหาวา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวหลีกเลียงการชาํระอากรและภาษีทีเกียวขอ้งกบัการ
นาํเขา้ปูนซีเมนต์และสินคา้อืนทีเกียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี ทางกรมศุลกากรยงัไม่มีการแจง้ยอด
ประเมินภาษีดงักล่าวแก่บริษทัย่อย จึงทาํให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบของขอ้กล่าวหาดงักล่าวได้
ในขณะนี  อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเชือวา่บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินพิธีการทางศุลกากร
และการแสดงมูลค่าการนาํเขา้ตาม Schedule E แห่งพิธีการศุลกากรของประเทศศรีลงักาแล้ว และเมือ
พิจารณาจากข้อมูลที มีอยู่ ณ วนัทีในรายงาน ประกอบกับความเห็นของทีปรึกษากฎหมายของ              
บริษัทย่อยดังกล่าว แล้วเห็นว่าความเป็นไปได้ทีคดีดังกล่าวจะส่งผลเสียอย่างมีสาระสําคัญต่อ             
บริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัตํา ดงันัน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินจากคดีดงักล่าว
ไวใ้นบญัชี 
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38.2.3 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักาแห่งหนึ งมีขอ้โตแ้ยง้ดา้นการประเมินภาษีอากรสําหรับปี 2547 - 2549 
เป็นจาํนวนเงินทังสิน 119 ลา้นรูปีศรีลงักา (หรือประมาณ 20 ลา้นบาท) ในส่วนของค่าใชจ่้ายทางภาษี
สําหรับรายจ่ายดอกเบี ยและค่าสิทธิ ที จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ยืนอุทธรณ์คาํตัดสินของ
กรมสรรพากรของประเทศศรีลงักา และเมือพิจารณาจากขอ้มูลทีมีอยู ่ณ วนัทีในรายงาน ประกอบกบั
ความเห็นของทีปรึกษากฎหมายของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเชือวา่ความเป็นไปได้
ทีคดีดงักล่าวจะส่งผลเสียอยา่งมีสาระสําคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัตํา ดงันัน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

นอกจากนี  บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักามีกรณีพิพาททัวไปและกรณีพิพาทดา้นภาษีอากรอืน ๆ และ
เมือพิจารณาจากขอ้มูลทีมีอยู่ ณ วนัทีในรายงาน ประกอบกบัความเห็นของทีปรึกษากฎหมาย และที
ปรึกษาดา้นภาษีของบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเชือว่าความเป็นไปไดที้กรณีพิพาทดงักล่าวจะ
ส่งผลเสียต่อบริษทัย่อยอยูใ่นระดบัตํา ดงันัน บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สิน
จากกรณีเหล่านี ไวใ้นบญัชี 

38.2.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ งในประเทศบังกลาเทศมีข้อโต้แย ้งและคดีความด้านภาษีอากรที เกี ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิมและภาษีเงินได้กับหน่วยงานทีเกียวข้องรวมเป็นเงินทีถูกเรียกร้องหรือประเมิน
ทั งสิน 341 ล้านตากา (หรือประมาณ 133 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ณ วนัที  31 ธันวาคม 2564 
ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดส้อบทานผลกระทบทีอาจเกิดขึนรวมถึงพิจารณาถึงผลของการชนะการ
ประเมินขอ้โตแ้ยง้และคดีความด้านภาษีอากรในอดีตและไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินสําหรับ
กรณีดงักล่าวไวแ้ลว้จาํนวน 39 ลา้นตากา (หรือประมาณ 15 ลา้นบาท)   

38.2.5 ในระหว่างปี 2564 บริษทัสองแห่งกล่าวหาว่าบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึ งไดบ้อกเลิกสัญญา
บริการก่อนครบกําหนด ซึ งการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของ            
ศาลแพ่ง อย่างไรก็ตาม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวอยูร่ะหว่างการ
ประเมินผลกระทบของขอ้พิพาทดงักล่าว ดงันัน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หนี สินจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

38.2.6 ในเดือนธนัวาคม 2563 กรมสรรพากรของประเทศกมัพูชาไดมี้การประเมินการยืนภาษีหกั ณ ทีจ่ายของ
การร่วมค้าสําหรับปี 2561 - 2563 ตํ าไป โดยผู ้บริหารของการร่วมค้าดังกล่าวได้มีการประมาณ            
จาํนวนเงินสูงสุดทีคาดวา่จะจ่ายสําหรับการประเมินภาษีดงักล่าวจาํนวน 0.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือประมาณ 23 ล้านบาท) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 การร่วมคา้ดงักล่าวได้บนัทึกประมาณการ
หนี สินจากการประเมินภาษีดงักล่าวไวแ้ลว้เตม็จาํนวน  
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38.3 คดีฟ้องร้องของบริษัทฯ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีขอ้พิพาทกบัอดีตพนกังานของบริษทัฯเกียวกบัภาระในการจ่ายค่าชดเชย
ในส่วนทีนอกเหนือจากนโยบายของบริษทัฯและนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานจาํนวน 43 ลา้นบาท โดยการ
พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน อย่างไรก็ตาม ผู ้บริหาร                
ของบริษัทฯได้สอบทานผลกระทบทีอาจเกิดขึ นและได้บันทึกประมาณการหนี สินจาํนวน 11 ล้านบาท                        
ทีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯสาํหรับกรณีดงักล่าวไวแ้ลว้ 

39. ภาระผูกพนั 

39.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัทีสาํคญัดงันี   

39.1.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจํานวนเงิน 324 ล้านบาท                         
(งบการเงินเฉพ าะกิจการ: 172 ล้านบ าท ) (2563: 305 ล้านบาท (งบการเงิน เฉพ าะกิจการ:                 
127 ลา้นบาท)) 

39.1.2 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลค่าตําและบริการอืน ๆ ณ วนัที            
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาและค่าบริการดงักล่าวเป็น
จาํนวนเงิน 305 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 233 ลา้นบาท) (2563: 313 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 281 ลา้นบาท)) 

39.1.3 บริษทัย่อยแห่งหนึ งได้ทาํสัญญากบับริษทัแห่งหนึ งเกียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริการอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ซึ งสัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 5 ปี เริมตังแต่วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัที            
31 มกราคม 2568 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าบริการตามเกณฑ์และอตัราที
ระบุในสัญญา 

39.1.4 บริษทัย่อยแห่งหนึ งได้ทาํสัญญาทีเกียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีนํามาใช้ภายในกลุ่ม
บริษทั อาทิ ระบบบญัชี ระบบการจดัการการขนส่ง รวมถึงสัญญาทีเกียวขอ้งกบัการบาํรุงรักษา
ระบบดังกล่าว ทังนี บริษทัย่อยดังกล่าวผูกพนัทีจะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑ์และอตัราทีระบุใน
สัญญา 

39.1.5   บริษทัฯไดท้าํสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหนึ งเกียวกบัการให้บริการเกียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทัฯ ทังนี  บริษทัฯผกูพนัทีจะจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑแ์ละอตัราทีระบุในสัญญา 

39.1.6 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญารับบริการระยะยาวทีเกียวข้องกบัการจดัหาพนักงานชัวคราว โดยกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัทีจะจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราทีระบุในสัญญา 
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39.1.7 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซือวตัถุดิบและเชือเพลิง การจา้งงานขนส่งและการขายสินคา้ 
ซึ งเป็นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

39.1.8 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามหลกัเกณฑ์และอตัราทีกาํหนดโดย
กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ 

39.1.9 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ งไดเ้ขา้ทาํสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหนึ ง 
ซึ งสัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 10 ปี เริมตังแต่วนัที 6 มีนาคม 2545 ถึงวนัที 5 มีนาคม 2555 และสามารถ
ต่ออายุโดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตาม
เกณฑแ์ละอตัราทีระบุในสัญญา  

39.1.10 บริษทัย่อยแห่งหนึ งได้ทาํสัญญาทีเกียวกับลิขสิทธิ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั งนี บริษทัย่อย
ดงักล่าวผกูพนัทีจะจ่ายค่าลิขสิทธิ ตามเกณฑแ์ละอตัราทีระบุในสัญญา 

39.1.11 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ งมีภาระผูกพนัเกียวกบัการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าตามทีกาํหนด
โดยคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน โดยเงินสมทบดงักล่าวคาํนวณจากปริมาณไฟฟ้าทีจาํหน่าย
และอตัราทีกาํหนดตามกฎหมาย 

39.1.12 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาเกียวกบัการจา้งผลิตทรายสําหรับใชใ้นกระบวนการผลิตคอนกรีต 
ซึ งสัญญาดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลา 5 - 8 ปี โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันทีจะจ่าย
ค่าตอบแทนตามปริมาณทีผลิตจริงและอตัราทีระบุในสญัญา 

39.2 บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดท้าํสัญญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตําและบริการอืน ๆ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 34.0     
ลา้นบาท (2563: 49.7 ลา้นบาท) 

39.3 การร่วมคา้ไดท้าํสัญญาเช่าเครืองจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับ
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ งสัญญาดังกล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 25 ปี โดยการจ่ายค่าเช่าผนัแปรจะ
คาํนวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้าทีผลิตและใชจ้ริง 

39.4 บริษทัร่วมและการร่วมคา้มีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.9 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 23.3 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 53.5 ลา้นบาท (2563: 1.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 22.0 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 65.7 ลา้นบาท) 
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40. ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี สินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม ดงันี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3 
สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
ตราสารอนุพนัธ์        

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.5 - - - - 
สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย - - 16.6 - - - 
       
หนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
ตราสารอนุพนัธ์       
   สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 76.5 - - 76.5 - 
   สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1.3 - - - - 
       
สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,698.0 - - 3,698.0 - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - - 1,721.6 - - 2,257.0 
       
หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        
หุน้กู ้ - 16,945.5 - - 16,945.5 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั  
สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
ตราสารอนุพนัธ์        

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 4.1 - - 0.3 - 
สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย - - 59.6 - - - 
       
หนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
ตราสารอนุพนัธ์       
   สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 221.9 - - 221.9 - 
       
สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,930.0 - - 1,930.0 - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -  1,302.6 - - 1,701.8 
       
หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        
หุน้กู ้ - 17,234.7 - - 17,234.7 - 
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41. เครืองมือทางการเงิน  

41.1 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสียง 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง     
สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 526 4,129 18 261 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 526 4,129 18 261 
     
หนีสินตราสารอนุพนัธ์     
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ทีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง     
สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,310 41 - - 

หนี สินตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดใหเ้ป็น                      
เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง     
สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 76,478 221,941 76,478 221,941 

รวมหนีสินตราสารอนุพนัธ์ 77,788 221,982 76,478 221,941 

ตราสารอนุพนัธ์ทีไม่ได้กําหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียง 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือบริหารความเสียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 
โดยเขา้ทาํสญัญาดงักล่าวในช่วงเวลาทีสอดคลอ้งกบัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ
รายการอา้งอิงซึ งมีอายสุัญญาโดยทัวไปไม่เกิน 12 เดือน 

ตราสารอนุพนัธ์ทีกําหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียง 

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

ความเสียงจากอัตราดอกเบี ย 

 ณ วนัที  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยซึ งมีจาํนวนเงินตามสัญญา 7,000        
ลา้นบาท (2563: 7,000 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯไดรั้บดอกเบียในอตัราผนัแปรเท่ากบั THBFIX 6 months บวก
ส่วนเพิมของจาํนวนเงินตามสัญญาและจ่ายดอกเบียคงทีในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ทังนี  สัญญาดงักล่าวทาํขึน
เพือเป็นการป้องกันความเสี ยงจากกระแสเงินสดของเงินกู้ยืมซึ งมีอัตราดอกเบี ยลอยตัว โดยสัญญา
แลกเปลียนอตัราดอกเบียดงักล่าวครบกาํหนดในเดือนมกราคม 2565 
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 รายการทีมีการป้องกนัความเสียงนี ถือว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง 
เนืองจากสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียมีเงือนไขทีตรงกนักบัเงือนไขของเงินกูย้มืทีมีอตัราดอกเบียลอยตวั 
(อนัได้แก่ จาํนวนเงินตน้ วนัครบกาํหนด วนัทีจ่ายชําระ และวนัทีมีการปรับอตัราดอกเบี ย) บริษทัฯได้
กาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสียงไวที้ 1:1 เนืองจากความเสียงอา้งอิงของสัญญาแลกเปลียนอตัรา
ดอกเบี ยเหมือนกับองค์ประกอบของความเสี ยงที มีการป้องกัน นอกจากนี  ในการทดสอบความมี
ประสิทธิผลในการป้องกันความเสี ยง บริษัทฯได้ใช้วิธีอนุพันธ์เสมือนพร้อมกับเปรียบเทียบการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงกบัการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงสาํหรับความเสียงทีมีการป้องกนั 

 ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียง สามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปนี  
• อตัราดอกเบียทีใชใ้นการคิดลดรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง

มีความแตกต่างกนั  
• ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือทีใช้ป้องกนั

ความเสียงมีความแตกต่างกนั  
• ความเสียงด้านเครดิตของคู่สัญญาส่งผลให้การเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียงและรายการทีมีการป้องกนัความเสียงมีความแตกต่างกนั 
 ผลกระทบของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 แสดงไดด้งันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การเปลียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรม 
ซึงใชว้ดัความ                 

ไม่มีประสิทธิผลใน 
การป้องกนัความเสียง 

 
สาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 
ส่วนทียงัคงป้องกนั

ความเสียงต่อไป 
ส่วนทีไดย้ติุการป้องกนั 

ความเสียงแลว้ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบียจ่ายของเงินกูย้มืระยะยาว 1,272 93,686 6,712 155,015 - - 

 ผลกระทบของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 และผลกระทบของการป้องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดต่องบกําไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

จาํนวนเงิน  

 
บรรทดัที

แสดงรายการ
ในงบแสดง 

การเปลียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมซึ งใชว้ดั
ความไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนั 
ส่วนทีมีประสิทธิผล

ทีรับรู้ในงบกาํไร 
ส่วนทีไม่มีประสิทธิผล

ทีรับรู้ใน 

สาํรองสาํหรับการ
ป้องกนัความเสียง
ในกระแสเงินสด        

ทีโอนไปยงั 

 
บรรทดัที

แสดงรายการ
ในงบกาํไร 

 ตามสัญญา มูลค่าตามบญัชี ฐานะการเงิน ความเสียง ขาดทุนเบด็เสร็จอืน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน ขาดทุน 
 2564 2563 2564 2563  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563  

สัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบีย - 
สาํหรับป้องกนั
ความเสียงจาก
อตัราดอกเบีย 7,000 7,000 76 222 

หนี สิน              
ตราสารอนุพนัธ์          1 94 7 155 - - (150) (116) 

ตน้ทุน             
ทางการเงิน 

รวม 7,000 7,000 76 222  1 94 7 155 - - (150) (116)  
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ผลกระทบของการป้องกนัความเสียงต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 การเปลียนแปลงของแต่ละองค์ประกอบทีเกียวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในส่วนของผูถื้อหุ้นใน              
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และการวิเคราะห์กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืนมีรายละเอียดดงันี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 

  

สาํรองสาํหรับการ 
ป้องกนัความเสียง
ในกระแสเงินสด 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563   (141,716) 
การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดให้
เป็นเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียง (93,686) 

จาํนวนทีโอนไปยงังบกาํไรขาดทุน 115,816 
ผลกระทบทางภาษี (4,426) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  (124,012) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดให้
เป็นเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียง (1,272) 

จาํนวนทีโอนไปยงังบกาํไรขาดทุน 149,575 
ผลกระทบทางภาษี (29,661) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  (5,370) 

41.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงด้านการเงินในดา้นต่าง ๆ ซึ งรวมถึงความเสียงดา้นเครดิต ความเสียงดา้นตลาด (ซึ ง
ประกอบดว้ยความเสียงจากอตัราแลกเปลียนและความเสียงจากอตัราดอกเบีย) และความเสียงดา้นสภาพคล่อง 
นโยบายการบริหารความเสียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัมุ่งเนน้การบริหารความเสียงจากความผนัผวนจากตลาด
การเงินทีไม่สามารถคาดการณ์ไดโ้ดยให้มีผลกระทบดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินน้อยทีสุด กลุ่ม
บริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ประเภทต่าง ๆ ในการป้องกนัความเสียงดา้นต่าง ๆ ดงันี  

 ความเสียงด้านเครดิต 

ความเสียงด้านเครดิตคือความเสียงในการสูญเสียทางการเงินหากลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตาม
พนัธะสัญญาต่าง ๆ อนัเนืองมาจากเครืองมือทางการเงิน โดยความเสียงดงักล่าวประกอบด้วย ลูกหนี การคา้
และลูกหนี อืน เงินฝากกบัธนาคาร และเครืองมือทางการเงินอืน โดยความเสียงสูงสุดจากความเสียงดา้นเครดิต
มีมูลค่าจาํกดัเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทังนี ไม่รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงิน โดยกลุ่มบริษทัเปิดเผยความเสียงจาํนวนเงินสูงสุดจากรายการทีเกียวขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ์ภายใต ้
หวัขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 
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 ลูกหนีการค้า 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสียงโดยใชน้โยบายและขันตอนในการควบคุมการให้สินเชือเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
และไม่คาดว่าจะมีผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีสาระสําคญัจากการให้สินเชือทางการคา้ โดยกลุ่มบริษทัได้
ติดตามยอดคงคา้งของลูกหนี การคา้อย่างสมําเสมอ โดยดาํเนินการขอหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of 
credit) หรือการทาํประกนัสินเชือต่าง ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงินอืนทีมีชือเสียง โดยระยะเวลาการให้
สินเชือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 120 วนั 

 กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยอัตราการตั งสํารองของผลขาดทุน           
ดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่ม
ลูกคา้ทีมีรูปแบบของความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั กลุ่มบริษทัจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้โดย
พิจารราจากลษัณะของธุรกิจลูกคา้รวมถึงการมีหนงัสือรับรองดา้นเครดิต (Letters of credit) และการทาํประกนั
สินเชือต่าง ๆ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนึงถึงผลของความน่าจะ
เป็นถ่วงนํ าหนัก มูลค่าของเงินตามระยะเวลาและขอ้มูลสนับสนุนทีมีความน่าเชือถือทีมีอยู่ ณ วนัทีรายงาน 
โดยเป็นขอ้มูลทีเกียวข้องกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคต ทังนี  หนังสือรับรองดา้นเครดิต (Letters of credit) และการทาํประกนัสินเชือต่าง ๆ ถือเป็นส่วนหนึ ง
ของลูกหนีการคา้และนาํมาใชใ้นการคาํนวณการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 เครื องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษทับริหารความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนั
การเงินตามนโยบายบริหารเงินของกลุ่มบริษทั โดยลงทุนเฉพาะเงินฝากประจาํกบัธนาคารคู่สัญญาทีไดรั้บการ
อนุมติัแลว้เท่านันและอยูใ่นวงเงินการลงทุนทีกาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย โดยธนาคารทีเป็นคู่สัญญาตอ้ง
ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตในระดบัสากล
หรือหนึ งในสองของธนาคารชันนาํของประเทศ โดยวงเงินในการลงทุนจะถูกสอบทานและปรับปรุงตลอดปี  
การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสียงจากการกระจุกตวัในการลงทุนและลดความสียงจากการ
ขาดทุนทางการเงินอนัอาจเกิดขึนจากการผดินดัชาํระของคู่สัญญา 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตของตราสารหนี และตราสารอนุพนัธ์ในปริมาณจาํกดัเนืองจากคู่สัญญาเป็น
ธนาคารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตทีอยูใ่นระดบัสูงซึ งประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ
ดา้นเครดิตในระดบัสากล 

 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน คือ ความเสียงทีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตจะมีความผนัผวน
เนื องจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทมีความเสี ยงจากการ
เปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจากการดาํเนินงานโดยปกติของกลุ่มบริษทั  
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 กลุ่มบริษทับริหารความเสี ยงจากอตัราแลกเปลียนภายใต้หลักการบริหารโดยการรักษาระดับความสมดุล
ระหว่างรายจ่ายทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีเกียวกบัการนาํเขา้วตัถุดิบ ชินส่วนเครืองจกัรและวสัดุสินเปลือง 
กับรายได้จากการส่งออกที เป็นสกุลเงินเดียวกัน ในกรณีที มียอดสุทธิของรายการที เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือ กลุ่มบริษทัจะลดความเสียงจากอตัราแลกเปลียนดงักล่าวโดยการทาํสัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าตามระยะเวลาของรายการจ่ายและรับเงินตราต่างประเทศทีจะเกิดขึ น ทั งนี  เงินกู้ยืม           
ระยะสันและระยะยาวของกลุ่มบริษทัโดยหลกัแลว้อยูใ่นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจะดาํเนินการตกลงเงือนไขของตราสารอนุพนัธ์ทีใช้ป้องกนัความเสียงให้สอดคลอ้งกบัเงือนไข
ของความเสียงทีตอ้งการป้องกนั  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีการป้องกนัความเสียงสําหรับความเสียงสุทธิของยอดขายและยอดซือ
ทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยสถานะการป้องกนั
ความเสียงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีจะเกิดขึน ณ วนัทีรายงาน 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน 

 ตารางต่อไปนี แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน
อย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและยูโร โดยกาํหนดให้ตวัแปรอืน
ทังหมดคงที ทังนี  ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีนี เกิดจากการเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีไม่ได้กาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้
ป้องกนัความเสียง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทังนี  กลุ่มบริษทัไม่มีความเสียงอยา่งเป็นสาระสําคญั
จากการเปลียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอืน 

 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สกลุเงิน 
การเปลียนแปลงของ

อตัราแลกเปลียน 
กาํไรก่อนภาษี
เพิมขึน (ลดลง) 

การเปลียนแปลงของ
อตัราแลกเปลียน 

กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน (ลดลง) 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา +5 (55,248) +5 (179) 
 -5 55,248 -5 179 
     
ยโูร +5 (3,441) +5 (968) 
 -5 3,441 -5 968 

 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สกลุเงิน 
การเปลียนแปลงของ

อตัราแลกเปลียน 
กาํไรก่อนภาษี
เพิมขึน (ลดลง) 

การเปลียนแปลงของ
อตัราแลกเปลียน 

กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน (ลดลง) 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา +5 911 +5 22,624 
 -5 (911) -5 (22,624) 

 ทังนี  ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต 
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ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี ยงจากอตัราดอกเบี ยทีสําคญัจากเงินฝากธนาคารทีมีอตัราดอกเบี ย และหนี สินทาง 
การเงินทีมีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด ซึ งความผนัผวนจากอตัราดอกเบียอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยการจดัหาเงินกูย้มืทีมีทังอตัราดอกเบียตามอตัราคงทีและ
อตัราดอกเบียตามอตัราผนัแปรในสัดส่วนทีเหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการรักษาสมดุลระหวา่ง
แหล่งทีมากบัการใชเ้งินทุนโดยหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียตามอตัราคงที 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียทีสาํคญั
สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงที
สามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบียที 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,506 - - 2,112 4,044 9,662 0.01 - 7.25 
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกนั 13 - - - - 13 1.50 
 3,519 - - 2,112 4,044 9,675  
หนีสินทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        

ระยะสันจากสถาบนัการเงินอืน 3,014 - - - - 3,014 0.76 - 9.50 
หนี สินตามสญัญาเช่า 438 666 435 - - 1,539 2.16 - 11.30 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินอืน - - - 7,527 - 7,527 0.81 - 8.44 
หุ้นกู ้ - 6,493 9,486 - - 15,979 2.46 - 4.26 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัร

และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 86 373 509 - 78 1,046 2.32 - 4.15 
 3,538 7,532 10,430 7,527 78 29,105  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบียที 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,075 - - 1,851 1,750 7,676 0.01 - 7.00 
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกนั 17 - - - - 17 1.50 
 4,092 - - 1,851 1,750 7,693  
หนีสินทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนั

การเงินทีเกียวขอ้งกนั 120 - - - - 120 1.49 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        

ระยะสันจากสถาบนัการเงินอืน 3,356 - - - - 3,356 0.86 - 13.50 
หนี สินตามสญัญาเช่า 404 813 446 - - 1,663 2.16 - 11.30 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินอืน - - - 7,578 - 7,578 0.92 - 6.84 
หุ้นกู ้ - 4,495 11,480 - - 15,975 2.46 - 4.26 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัร

และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 78 366 603 - 112 1,159 3.39 - 4.15 
 3,958 5,674 12,529 7,578 112 29,851  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 450 - - 1,101 3,330 4,881 0.01 - 0.35 
เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการที

เกียวขอ้งกนั 2,815 - - - - 2,815 1.25 - 1.70 
 3,265 - - 1,101 3,330 7,696  
หนีสินทางการเงนิ        
หนี สินตามสญัญาเช่า 95 164 13 - - 272 2.32 - 2.89 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินอืน - - - 7,000 - 7,000 0.81 
หุ้นกู ้ - 6,493 9,486 - - 15,979 2.46 - 4.26 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัร

และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 84 366 509 - 78 1,037 2.32 - 3.28 
 179 7,023 10,008 7,000 78 24,288  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,027 - - 1,025 878 2,930 0.01 - 0.60 
เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการที

เกียวขอ้งกนั 2,700 - - - - 2,700 1.37 - 1.49 
 3,727 - - 1,025 878 5,630  
หนีสินทางการเงนิ        
หนี สินตามสญัญาเช่า 98 167 27 - - 292 2.32 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินอืน - - - 6,990 - 6,990 0.92 
หุ้นกู ้ - 4,495 11,480 - - 15,975 2.46 - 4.26 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัร

และคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 78 355 603 - 112 1,148 2.32 - 3.38 
 176 5,017 12,110 6,990 112 24,405  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี ย 

 ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนอย่าง
สมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี ยของเงินกู้ยืมที มีอัตราดอกเบี ยทีปรับขึ นลงตามอัตราตลาด ณ วนัที             
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี  

 2564 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิมขึน/ 

ลดลง 
กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน(ลดลง) 

ส่วนของผูถื้อหุน้
เพิมขึน(ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน(ลดลง) 

ส่วนของผูถื้อหุน้
เพิมขึน(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินกูย้มืสกลุเงินบาท +0.5 - (35,000) - (35,000) 
 -0.5 - 21,225 - 21,225 

      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (1,045) - - - 

ดองเวยีดนาม -0.5 1,045 - - - 
      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (2,872) - - - 

รูปีศรีลงักา -0.5 2,872 - - - 
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  2563 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิมขึน/ 

ลดลง 
กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน(ลดลง) 

ส่วนของผูถื้อหุน้
เพิมขึน(ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี 
เพิมขึน(ลดลง) 

ส่วนของผูถื้อหุน้
เพิมขึน(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินกูย้มืสกลุเงินบาท +0.5 - 35,093 - 35,093 
 -0.5 - (35,461) - (35,461) 
      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (129) - - - 

เหรียญสหรัฐอเมริกา -0.5 129 - - - 
      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (1,972) - - - 

ดองเวยีดนาม -0.5 1,972 - - - 
      
เงินกูย้มืสกลุเงิน +0.5 (10,056) - - - 

รูปีศรีลงักา -0.5 10,056 - - - 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียของเงินกูย้ืมสกุลเงินบาททีมีอตัราดอกเบียปรับขึน
ลงตามอตัราตลาดไดพ้ิจารณารวมถึงผลกระทบของการนาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียมาใชเ้พือป้องกนั  
ความเสียงในกระแสเงินสด 

 การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจดัทาํโดยใช้สมมติฐานว่าจาํนวนเงินกู้ยืมทีมีอัตราดอกเบี ยทีปรับขึ นลง              
ตามอตัราตลาดและตวัแปรอืนทังหมดคงทีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัราดอกเบี ยทีปรับขึ นลงตาม          
อตัราตลาดของเงินกู้ยืมไม่ได้มีอตัราดอกเบี ยทีกาํหนดไวแ้ล้ว ดังนั น การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบี ย                 
ที เกิดขึ นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี ยทีต้องชําระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั งนี  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่               
การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต 

 ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งการสภาพคล่องเพือให้สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางการคา้ของแต่ละบริษทั ซึ ง
แต่ละบริษทัมีความรับผิดชอบในการรักษาระดบัเงินสดและการพิจารณาเพิมวงเงินเครดิตทังในส่วนของ
ภายในกลุ่มบริษทัและกบัสถาบนัการเงินอืนเพือให้เพียงพอต่อสภาพคล่องทีตอ้งการโดยตอ้งอยู่ภายใตแ้นว
ปฏิบติัของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัประเมินความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการทาํแผนการบริหารสภาพคล่องอยา่งต่อเนืองและ
รักษาระดบัของเงินสด เงินฝากประจาํ วงเงินสินเชือแบบผูกพนัทียงัไม่ไดใ้ช ้และวงเงินแบบสินเชือแบบไม่
ผกูพนัจากธนาคารต่าง ๆ เพือใหเ้พียงพอต่อสภาพคล่องทีตอ้งการ 
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 รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี สินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครืองมือทางการเงินที
เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี  

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงินอืน 3,013 - - 3,013 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 5,494 - - 5,494 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,824 - - 1,824 
หนี สินตามสญัญาเช่า 500 774 804 2,078 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน 7,238 289 - 7,527 
หุน้กู ้ - 6,500 9,500 16,000 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

คา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 149 507 544 1,200 
รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 18,218 8,070 10,848 37,136 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนี สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 78 - - 78 

 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนั 120 - - 120 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงินอืน 3,356 - - 3,356 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 4,294 - - 4,294 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,624 - - 1,624 
หนี สินตามสญัญาเช่า 472 944 818 2,234 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน 339 7,249 - 7,588 
หุน้กู ้ - 4,500 11,500 16,000 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 147 547 654 1,348 
รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 10,352 13,240 12,972 36,564 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนี สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 215 7 - 222 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 2,738 - - 2,738 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 926 - - 926 
หนี สินตามสญัญาเช่า 102 175 13 290 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน 7,000 - - 7,000 
หุน้กู ้ - 6,500 9,500 16,000 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 147 498 543 1,188 
รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 10,913 7,173 10,056 28,142 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนี สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 76 - - 76 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 1,995 - - 1,995 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 904 - - 904 
หนี สินตามสญัญาเช่า 104 176 28 308 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน - 7,000 - 7,000 
หุน้กู ้ - 4,500 11,500 16,000 
หนี สินระยะยาวสาํหรับประทานบตัรและ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 147 536 654 1,337 
รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 3,150 12,212 12,182 27,544 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนี สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 215 7 - 222 
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41.3 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั นหรือมีอตัราดอกเบี ย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้หุ้นกู้ทีมีอตัราดอกเบี ยคงทีซึ งกลุ่มบริษัทได้
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 แลว้   

 กลุ่มบริษทัมีวธีิการและสมมติฐานทีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน ดงันี  

ก) สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี และเงินให้กูย้ืมระยะสั น เจา้หนี  และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั น            
แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกู้และหนี สินระยะยาวทีจ่ายดอกเบี ยในอตัราคงที แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอตัราดอกเบี ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
สาํหรับเครืองมือทางการเงินทีมีเงือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวทีจ่ายดอกเบี ยในอตัราใกล้เคียงกับอตัราดอกเบี ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ง) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ งคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ งขอ้มูลทีนาํมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ในตลาดทีเกียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลียนทันที อตัราแลกเปลียน
ล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบีย และเส้นราคาล่วงหนา้ของ
สินคา้โภคภณัฑ์ เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาใน
การประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 
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42. สิทธิพเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของ
คณ ะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงือนไขทีกําหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ทีสําคัญ
ประกอบดว้ย 

รายละเอียด สิทธิประโยชน์ทีได้รับ 
 บริษทั สยามซิตี            

พาวเวอร์ จาํกดั 
บริษทั อินทรีดิจิตอล 

จาํกดั 
1. บตัรส่งเสริมเลขที 59-1306-1-00-1-0 59-1354-1-00-2-0 
2. วนัทีในบตัรส่งเสริม 6 ตุลาคม 2559 19 ตุลาคม 2559 
3. เพือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง

จากกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต ์

พฒันาซอฟตแ์วร์ประเภท 
Enterprise software และ 

Digital Content 
4. สิทธิประโยชน์สาํคญัทีไดรั้บ    
4.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบ

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียน 

5 ปี 
 

7 ปี 

4.2 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการลงทุนใน
อตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติเป็นเวลา 5 ปี  นบัจากวนัทีนันกาํหนด
ระยะเวลาตามขอ้ 4.1  

ไดรั้บ ไดรั้บ 
 

4.3 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมซึ งไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพือเสียภาษีเงินได ้ตลอด
ระยะเวลาทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5 ปี 7 ปี 

4.4 ไดรั้บลดยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณา
อนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

4.5  ไดรั้บอนุญาตให้นาํคนต่างดา้วซึ งเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรส
และบุคคลซึ งอยูใ่นอุปการะของบุคคลนัน เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้าม
จาํนวนและระยะเวลาเท่าทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและอนุญาต
ให้คนต่างดา้วซึ งเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการทีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่น
ราชอาณาจกัรทาํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ทีการทาํงานทีคณะกรรมการให้
ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ 
 

 ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการผลิตและขายไฟฟ้า และ
รายไดจ้ากการบริการดา้นเทคนิค การจดัการและพฒันาระบบขอ้มูล ซึ งไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเป็น
จาํนวนเงิน 490 ลา้นบาท และ 408 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งเป็นการขายและบริการให้แก่บริษทัทีเกียวขอ้ง
กนัทังจาํนวน 
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43. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซึ งโครงสร้างทุนทีเหมาะสม
เพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงการ
ปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาวงเงินกู้และหุ้นกู ้โดยกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตาม
เงือนไขทางการเงินดงักล่าวตลอดระยะเวลาทีรายงาน  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากบั 1.09:1 (2563: 1.24:1) และเฉพาะของ
บริษทัฯมีอตัราหนี สินต่อทุนเท่ากบั 0.74:1 (2563: 0.75:1) 

44. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

44.1 เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันและสถาบันการเงินอืน 

 ในเดือนมกราคม 2565 บริษทัฯไดรั้บเงินกูย้ืมระยะสั นจากบริษทัย่อยสองแห่ง รวมเป็นเงิน 780 ลา้นบาท               
ซึ งคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.80 ต่อปี และเบิกวงเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนัและ
สถาบนัการเงินอืนอีกสามแห่งจาํนวนเงินรวม 2,700 ลา้นบาท ซึ งคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.80 - 1.03 ต่อปี 

44.2  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 

เมือวนัที 28 มกราคม 2565 ทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 เป็นจาํนวนเงินทั งสิน 633,252 ล้านดองเวียดนาม บริษัทฯจะ
บนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 411,614 ลา้นดองเวียดนามหรือประมาณ 602 ลา้นบาทใน
ไตรมาสทีหนึงของปี 2565 

เมือวนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สยามซิตีพาวเวอร์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 เพิมเติมในจาํนวนหุ้นละ 7.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 140 ลา้นบาท 
บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสทีหนึงของปี 2565 

เมือวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 เพิมเติมในจาํนวนหุ้นละ 12.5 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 50 ลา้นบาท 
บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาสทีหนึงของปี 2565 

เมือวนัที 9 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สยามซิตี ซีเมนต์ (ลงักา) จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 
มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 เพิมเติมในจาํนวนหุน้ละ 18 รูปีศรีลงักา เป็นจาํนวนเงินทังสิน 2,992 
ล้านรูปีศรีลังกา บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจากบริษทัย่อยดังกล่าวจาํนวน 2,961 ล้านรูปีศรีลังกาหรือ
ประมาณ 488 ลา้นบาทในไตรมาสทีหนึ งของปี 2565 
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44.3   เงินปันผลเสนอจ่ายของบริษัทฯ 

 เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 
2564 ในอัตรา หุ้นละ 9.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทั งสิน 2,682 ล้านบาท บริษัทฯกาํหนดจะจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจาํนวน 2,682 ลา้นบาท ในเดือนเมษายน 2565 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในวนัที 24 มีนาคม 2565 

45. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2565 

111

รายงานทางการเงิน	 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)



บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่อไปนี�	กลุ่มบริษััทฯ	ได้จัดทำาข้�นเพื่อนำาเสนอข้อมูลเชิงล้ก	
ทางธุุรกิจของกลุ่มบริษััทฯ	เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสถานะการเงินและผลประกอบการรวมของ	
กลุ่มบริษััทฯ	ซึ่้่งผู้อ่านควรอ่านควบคู่กับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การ์วิเคร์าะห์ผู้ลปูร์ะกอบการ์

ร์ายได�

รายได้ของกลุ่มบริษััทฯ	ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดครั�งใหม่ของเชื�อไวรัสโควิด-19	
ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม	รวมถ้งสภาพอากาศที่ไม่เอื�ออำานวยในช่วงไตรมาสที่สามส่งผลให้
ยอดจำาหน่ายวัสดุก่อสร้างหดตัว	ในขณะที่ไตรมาสที่สี่มีการผ่อนคลายข้อจำากัดบางประการส่งผลให้
ความต้องการวสัดกุ่อสร้างฟ้ื้�นตวั	ทั�งนี�ปรมิาณการใช้ปูนซึ่เีมนต์ถูกขบัเคลือ่นโดยภาคการก่อสร้างระบบ
สาธุารณปูโภคพื�นฐานของภาครฐัในขณะทีภ่าคการก่อสร้างทีอ่ยู่อาศยัและภาคอตุสาหกรรมยงัคงชะลอตวั	
ในขณะเดยีวกันสภาพการแข่งขนัในตลาดทีเ่ข้มข้นสร้างแรงกดดนัต่อราคาจำาหน่ายสนิค้า	ส่งผลให้รายได้
ของกลุ่มบริษััทฯ	ลดลงร้อยละ	1	เป็น	41,890	ล้านบาท

สัำาหร์ับปูีสัิ�นสั้ดวันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ร์ายได�

รายได้จากการขายสุทธุิ 41,678 42,000 (322) (1%) 47,593

รายได้อื่น 212 174 38 22% 339

ร์วมร์ายได� 41,890 42,174 (284) (1%) 47,932

(หน่วย	:	ล้านบาท)

112

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร



ค่าใช�จำ่าย

(หน่วย	:	ล้านบาท)

กลุ่มบริษััทฯ	ยังคงดำาเนินการมาตรการต่างๆ	เพื่อเพิ�มประสิทธุิภาพการบริหารต้นทุนในช่วงที่สภาพ
เศรษัฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง	อย่างไรก็ตามต้นทุนการขายและบริการได้รับผลกระทบจาก
ต้นทุนวัตถุดิบ	ต้นทุนเชื�อเพลิงและค่าขนส่งที่เพิ�มสูงข้�นโดยเฉพาะในคร้่งปีหลัง	แม้ว่าการดำาเนินงาน
ของโรงงานโดยรวมจะมีเสถียรภาพเพิ�มข้�นโดยสามารถลดความเสียหายและการชำารุดของเครื่องจักร	
แต่เนื่องจากมีการซึ่่อมบำารุงรักษัาเตาเผาปูนซึ่ีเมนต์ตามแผนงานที่เพิ�มข้�นส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการ
บำารุงรักษัาเพิ�มมากข้�น	ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่ายได้รับผลกระทบด้านลบจากต้นทุนในการ
จัดการสินค้าและค่าขนส่งที่เพิ�มข้�นจากราคานำ�ามันดีเซึ่ลที่ปรับตัวสูงข้�น	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมของ	
กลุ่มบริษััทฯ	เพิ�มข้�นร้อยละ	3	เป็น	37,737	ล้านบาทและส่งผลลบต่อความสามารถการทำากำาไรโดยรวม	

สัำาหร์ับปูีสัิ�นสั้ดวันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ค่าใช�จำ่าย

ต้นทุนสินค้าขายและบริการ 28,904 27,981 923 3% 32,463

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 6,734 6,625 109 2% 8,120

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,884 1,955 (71) (4%) 2,071

ค่าใช้จ่ายอื่น 215 120 95 79% 389

ร์วมค่าใช�จำ่าย 37,737 36,681 1,056 3% 43,043
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ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังคงอยู่ในระดับตำ�ากว่าปีก่อน	ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำาหน่ายโดยรวมลดลงเล็กน้อย

ต้นทุนทางการเงินสะท้อนค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้รวมไปถ้ง	
ค่าธุรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงสะท้อนถ้งอัตราดอกเบี�ยในตลาดต่างประเทศ	
ที่ลดลงและการลดลงของหนี�สินที่มีดอกเบี�ยโดยรวมโดยเป็นไปตามแผนการลดหนี�ทางการเงินของ
กลุ่มบริษััทฯ

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ลดลงเนื่องจากอัตราภาษัีเงินได้นิติบุคคลในประเทศศรีลังกาลดลงจากร้อยละ	28	
เป็นร้อยละ	18	ในไตรมาสที่สอง	ซึ่้่งส่งผลบวกเพียงครั�งเดียวต่อกำาไรสุทธุิ

ค่าเสัื�อมร์าคา ต์�นท้นทางการ์เงินและค่าใช�จำ่ายภาษัีเงินได�

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สัำาหร์ับปูีสัิ�นสั้ดวันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ค่าเสัื�อมร์าคา ต์�นท้นทางการ์เงินและ 
ค่าใช�จำ่ายภาษัีเงินได�

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 3,893 3,935 (42) (1%) 3,330

ต้นทุนทางการเงิน 1,238 1,374 (136) (10%) 1,459

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ (89) 756 (845) (112%) 698
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การ์วิเคร์าะห์ร์ายกล้่มธิ้ร์กิจำ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สัำาหร์ับปูีสัิ�นสั้ดวันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ขายสั้ทธิิ

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

ร์วมขายสั้ทธิิต์ามสัายผู้ลิต์ภัณฑ์ 41,678 42,000 (322) (1%) 47,593

สัำาหร์ับปูีสัิ�นสั้ดวันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

กำาไร์ก่อนดอกเบี�ย ภาษัีและค่าเสัื�อมร์าคา

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: กำาไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคาตามส่วนงานแสดงกำาไรก่อนตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน
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หน่่วย 2564 2563 2562

อััตราส่่วนหมุุนเวียนลููกหนี�การค้้า เท่่า 8.23 7.81 8.47

ระยะเวลูาเก็บหนี�เฉลูี�ย วัน 44 47 43

อััตราส่่วนหมุุนเวียนส่ินค้้าค้งเหลูือั เท่่า 7.25 6.85 6.72

ระยะเวลูาขายส่ินค้้าเฉลูี�ย วัน 50 53 54

อััตราส่่วนหมุุนเวียนเจ้้าหนี� เท่่า 5.91 5.61 5.74

ระยะเวลูาชำำาระหนี� วัน 62 65 64

แมุ้จ้ะมุกีารแพร่ระบาดขอังเชืำ�อัไวรัส่โค้วดิ-19 ในช่ำวงไตรมุาส่ท่ี�ส่ามุ แต่กลูุมุ่ผลูติภััณฑ์์ปูนูซีีเมุนต์มุรีายได้
เพิ�มุส่งูข้�นโดยมุีผลูจ้ากปูริมุาณการจ้ำาหน่ายปููนซีีเมุนต์ท่ี�เพิ�มุข้�นในตลูาดต่างปูระเท่ศ แมุ้ว่าราค้า
ปููนซีีเมุนต์จ้ะปูรับตัวข้�นในไตรมุาส่ท่ี�ส่ี�แต่ราค้าปููนซีีเมุนต์เฉลูี�ยขอังปูียังอัยู่ในระดับตำ�ากว่าปูีก่อัน  
โดยรวมุแลู้วรายได้จ้ากการขายสุ่ท่ธิิเพิ�มุข้�นร้อัยลูะ 3 เปู็น 27,406 ลู้านบาท่ ในขณะท่ี�ต้นทุ่นวัตถุุดิบ 
ต้นทุ่นเชำื�อัเพลูิงแลูะค้่าขนส่่งยังส่่งผลูด้านลูบต่อัผลูการดำาเนินงาน

กลูุ่มุธิุรกิจ้ค้อันกรีต หิน แลูะท่รายได้รับผลูกระท่บจ้ากมุาตรการเค้อัร์ฟิิวท่ี�เกี�ยวข้อังกับการแพร่ระบาด
ขอังเชำื�อัไวรสั่โค้วดิ-19 แลูะค้วามุต้อังการส่ินค้้าแลูะบริการค้อันกรีตผส่มุเส่ร็จ้ หิน แลูะท่ราย โดยรวมุ 
ท่ี�อั่อันตัวลูงรวมุไปูถุ้งการแข่งขันในตลูาดท่ี�รุนแรงท่ำาให้ระดับราค้าเฉลูี�ยลูดลูงส่่งผลูให้รายได้โดยรวมุ
ลูดลูงร้อัยลูะ 19 เป็ูน 5,388 ลู้านบาท่ แรงกดดนัจ้ากรายได้ท่ี�ลูดลูงรวมุไปูถุ้งต้นท่นุในการผลูติท่ี�เพิ�มุข้�น
ในชำ่วงค้ร้�งปูีหลูังไมุ่ส่ามุารถุชำดเชำยได้จ้ากการบริหารจ้ัดการต้นทุ่นค้งท่ี�ให้เหมุาะส่มุแลูะมุีผลูต่อักำาไร

ท่่ามุกลูางค้วามุผันผวนขอังห่วงโซี่อัุปูท่านซี้�งมุีผลูต่อัต้นทุ่นการขนส่่งแลูะราค้าส่ินค้้าในกลูุ่มุธิุรกิจ้ 
การค้้าระหว่างปูระเท่ศ ค้วามุต้อังการปููนเมุ็ดแลูะวัตถุุดิบท่ี�เกี�ยวเนื�อังในการผลูิตปููนซีีเมุนต์ปูรับตัวดีข้�น
ในระหว่างปูีแต่ยังอัยู่ในระดับตำ�ากว่าปูีก่อัน รายได้ท่ี�เพิ�มุข้�นมุาจ้ากการราค้าส่ินค้้าท่ี�สู่งข้�นเปู็นหลูัก  
โดยมุีรายได้เพิ�มุร้อัยลูะ 4 เปู็น 5,389 ลู้านบาท่ ค้่าขนส่่งท่ี�สู่งข้�นส่่งผลูให้เกิดค้วามุลู่าชำ้าในการขนส่่ง 
ปููนเมุ็ดแลูะปููนซีีเมุนต์แลูะส่่งผลูกระท่บด้านลูบเลู็กน้อัยต่อัการท่ำากำาไร 

ค้วามุต้อังการขอังกลูุ่มุผลูิตภััณฑ์์วัส่ดุก่อัส่ร้างยังค้งอั่อันตัว แมุ้ว่าจ้ะมุีการหดตัวอัย่างต่อัเนื�อังขอัง 
การก่อัส่ร้างท่ี�อัยู่อัาศยั รายได้ยังค้งอัยู่ในระดบัเดยีวกับปีูก่อันเป็ูน 2,382 ลู้านบาท่ โดยการปูรบัปูรงุ
ปูระส่ิท่ธิิภัาพในการดำาเนินงานส่่งผลูให้ค้วามุส่ามุารถุในการท่ำากำาไรโดยรวมุเพิ�มุสู่งข้�น

ธิุรกิจ้บริการกำาจ้ัดขอังเส่ียในกลูุ่มุธิุรกิจ้อัื�นได้รับผลูกระท่บด้านลูบจ้ากการขอัเลูื�อันโค้รงการอัอักไปู
ขอังกลูุ่มุลููกค้้าท่ี�รับบริการกำาจ้ัดขอังเส่ียด้านอัุตส่าหกรรมุอัีกท่ั�งราค้าค้่าบริการกำาจ้ัดขอังเส่ียโดยรวมุ
ในตลูาดลูดลูง ส่่งผลูให้รายได้ลูดลูงร้อัยลูะ 7 เปู็น 1,113 ลู้านบาท่ ซี้�งการบริหารจ้ัดการต้นทุ่นท่ี�มุี
ปูระส่ิท่ธิิภัาพท่ี�เพิ�มุข้�นยังไมุ่ส่ามุารถุชำดเชำยแนวโน้มุการลูดลูงขอังรายได้

การวิเคราะห์งบแสดงฐาน่ะการเงิน่
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เงินท้นหม้นเวียนสั้ทธิิ

กลุ่มบริษััทฯ	ได้เพิ�มความเข้มงวดในการบริหารจัดการสินเชื่อทางการค้าและมาตรการในการเก็บหนี�	
ส่งผลให้ยอดหนี�ค้างชำาระลดลงในอัตราร้อยละ	1	จาก	4,835	ล้านบาท	เป็น	4,780	ล้านบาท	และมี
ระยะเวลาในการเก็บหนี�เฉลี่ยลดลง	ในขณะที่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยและระยะเวลาชำาระหนี�เฉลี่ย	
ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนโดยเป็นผลจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

สัินทร์ัพย์ทางการ์เงินที�สัำาคัญ

สัินทร์ัพย์ไม่หม้นเวียนที�ถืือไว�เพื�อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่ภายใต้ธุุรกิจคอนกรีต	
ในประเทศเวียดนาม	บริษััทย่อยได้ดำาเนินการและตกลงในการจำาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายไม่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาและแสดงตามมูลค่าที่ยกมาหรือมูลค่า
ยุติธุรรมสุทธุิจากค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ว่ามูลค่าใดตำ�ากว่า	

ณ วันที� 31 ธิันวาคม

2564 2563 +/- +/- 
(%)

2562

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 29,190 29,998 (808) (3%) 32,523

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,846 10,128 (282) (3%) 10,844

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 412 283 129 46% 317

ที�ดิน อาคาร์และอ้ปูกร์ณ์ และสัินทร์ัพย์ไม่มีต์ัวต์น

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายจ่ายฝ่ายทุน	(CAPEX)	สำาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปีปัจจุบันเท่ากับ	
1,241	ล้านบาท	รายการรายจ่ายฝ่ายทุนจำาแนกตามโครงการในปี	2564	ที่มีสาระสำาคัญมีดังต่อไปนี�

	■ การขยายพื�นที�ขุดแร่	สำาหรับการผลิตปูนซึ่ีเมนต์ที�โรงงานประเทศเวียดนาม	มูลค่า	50	ล้านบาท	

	■ การจัดซึ่ื�ออะไหล่สำาหรับหม้อบดซึ่ีเมนต์ที�โรงงาน	3	สระบุรี		มูลค่า	39	ล้านบาท	

	■ การทำาเหมืองเปิดหน้าดินที�นครหลวงคอนกรีต	มูลค่า	33	ล้านบาท	

	■ การจัดซึ่ื�ออะไหล่สำาหรับเตาเผาซึ่ีเมนต์ที�โรงงานสระบุรี	มูลค่า	32	ล้านบาท

	■ การก่อสร้างโรงเตรียมเชื�อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน	โรงงานประเทศศรีลังกา	มูลค่า	21	ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีเท่ากับ	2,801	ล้านบาท	ค่าเผื่อการด้อยค่า	ขาดทุนจากการจำาหน่ายและ	
การตัดจำาหน่ายสินทรัพย์สำาหรับปีเท่ากับ	182	ล้านบาท	เนื่องจากบริษััทย่อยในต่างประเทศดำาเนินงาน
ภายใต้สกุลเงินที่แตกต่างกันซึ่้่งต้องถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทในการแสดงงบการเงินรวมของ	
กลุ่มบริษััทฯ	เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทในปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดผลกำาไรจากการแปลงค่า	
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ของบริษััทย่อยในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทเท่ากับ	1,068	ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนประกอบด้วยสัมปทานเหมือง	ซึ่อฟื้ต์แวร์คอมพิวเตอร์	ค่าความสัมพันธุ์กับ
ลูกค้า	เครื่องหมายการค้าและสิทธุิในการใช้สินทรัพย์	ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี
เท่ากับ	588	ล้านบาท	กำาไรจากการแปลงค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษััทย่อยในต่างประเทศคิดเป็น
เงินบาทจำานวน	275	ล้านบาท

การ์ร์ะดมท้น

ณ	วันที่	31	ธุันวาคม	2564	โครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษััทฯ	ประกอบด้วยหนี�สินทางการเงินสุทธุิ
รวมหนี�สินสัญญาเช่าจำานวน	18,396	ล้านบาท	(หนี�สินทางการเงินขั�นต้นจำานวน	28,058	ล้านบาท		
หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน	9,662	ล้านบาท)	ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	39,227	
ล้านบาท	โดยอัตราส่วนหนี�สินสุทธุิต่อทุนอยู่ที่	0.47	เท่าซึ่้่งลดลงจากปีก่อนหน้า	(ปี	2563:	0.61	เท่า)
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เงินทนุทีไ่ด้รับจากการออกหุน้กู้ส่วนใหญ่ถูกใช้เพือ่การเข้าซืึ่�อกิจการในต่างประเทศในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	
นอกจากนี�กลุม่บริษััทฯ	มเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิและหนี�สนิสญัญาเช่าจำานวน	1,389	ล้านบาท	
และเงินกู้ยืมระยะสั�นรวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว	และหนี�สินสัญญาเช่าที่ครบกำาหนดชำาระภายในปี
จำานวน	10,690	ล้านบาท

สั่วนของผูู้�ถืือห้�น

ณ	วันที่	31	ธุันวาคม	2564	กลุ่มบริษััทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	39,227	ล้านบาท	(ปี	2563:	
34,712	ล้านบาท)	ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนสำารองสะสม	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและกำาไรสะสม
จำานวน	42,783	ล้านบาท	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นผลขาดทุน
จำานวน	5,064	ล้านบาท	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในบริษััทย่อยเท่ากับ	1,513	ล้านบาท

การ์วิเคร์าะห์งบกร์ะแสัเงินสัด

กลุ่มบริษััทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน	9,662	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธุันวาคม	2564	
ซึ่้่งใช้ในการรักษัาสภาพคล่องให้เพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของ	
เชื�อไวรัสโควิด-19	เงินสดสุทธุิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานเท่ากับ	6,948	ล้านบาท	(ปี	2563:	จำานวน	
8,932	ล้านบาท)	ซึ่้่งลดลงเนื่องจากมีกำาไรสุทธุิก่อนภาษัีสำาหรับปีน้อยลงรวมถ้งการเปลี่ยนแปลงของ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธุิที่ลดลง

กระแสเงินสดสุทธุิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ	557	ล้านบาท	โดยใช้ซึ่ื�อสินทรัพย์ประเภทที่ดิน	
อาคารและอุปกรณ์เป็นหลักจำานวน	1,285	ล้านบาท	(ปี	2563:	กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เท่ากับ	17	ล้านบาท)	หักกับเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์จำานวน	68	ล้านบาทและเงินปันผลรับจาก
การลงทุนในการร่วมค้าและจากบริษััทร่วมจำานวน	691	ล้านบาท

กระแสเงนิสดสทุธุิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	4,695	ล้านบาท	(ปี	2563:	จำานวน	6,006	ล้านบาท)	
โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายจำานวน	2,871	ล้านบาท	และการชำาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินหุ้นกู้และหนี�สินสัญญาเช่าในระหว่างปีจำานวน	1,453	ล้านบาท

วันที�ออกห้�นกู� จำำานวนล�านบาท คร์บกำาหนด

29	เมษัายน	2559 4,000 2567,	2569

9	พฤษัภาคม	2560 12,000 2567,	2570,	2572

เงินกู�ยืมร์ะยะสัั�นและร์ะยะยาว

หนี�สินทางการเงินขั�นต้นประกอบด้วย	หุ้นกู้ซึ่้่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธุิและไม่มีหลักประกัน		
โดยทยอยครบกำาหนดตามเวลาที่ระบุไว้ด้านล่างนี�เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสภาพคล่องจาก	
การไถ่ถอนหุ้นกู้
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แนวโน�มและแนวคิดด�านความยั�งยืน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19	ที่ทวีความรุนแรงทั่วทั�งภูมิภาคในช่วงปี	2564		
รวมถ้งเศรษัฐกิจโลกที่ยังคงถูกสั่นคลอนอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19	ทาง
กลุ่มบริษััทฯ	คาดว่าการเติบโตในตลาดหลักของกลุ่มบริษััทฯ	จะเป็นไปอย่างจำากัดในปี	2565	โดยจาก
การพิจารณาอย่างระมัดระวัง	ทางกลุ่มบริษััทฯ	ไม่คาดว่ากิจกรรมทางเศรษัฐกิจจะสามารถกลับข้�นไป
อยู่ในระดับเดียวกับปี	2562	อีกจนกระทั่งปี	2566	ทั�งนี�โครงการก่อสร้างสาธุารณูปโภคพื�นฐานของ
ภาครัฐจะยังคงเป็นตัวสำาคัญ	ในขณะที่ภาคการก่อสร้างเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะยังคงไม่สดใส	

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อุตสาหกรรมปูนซึ่ีเมนต์จะเผชิญในปี	2565	ได้แก่	กำาลังการผลิตปูนซึ่ีเมนต์	
ที่เพิ�มข้�นโดยคู่แข่ง	ราคาเชื�อเพลิงที่เพิ�มข้�นอย่างต่อเนื่อง	รวมถ้งแนวโน้มด้านสิ�งแวดล้อมด้าน	
กฎระเบียบที่เข้มงวดมากข้�น	โดยเฉพาะอย่างยิ�งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธุรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

กลุ่มบริษััทฯ	ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการตามนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม	สังคม	และธุรรมาภิบาล	(ESG)	
และได้มีการอนุมัติการลงทุนสองโครงการหลักในประเทศไทยและประเทศศรีลังกาในปีที่แล้วเพื่อเร่ง	
การลดการปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ของกลุ่มบริษััทฯ		นอกจากนี�ทางกลุ่มบริษััทฯ	ยังได้ต่ออายุ
บันท้กความเข้าใจ	(MoU)	เป็นระยะเวลาสามปีกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษั์ธุรรมชาติ	
(IUCN)	เพื่อความต่อเนื่องของการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในกิจกรรมการทำา
เหมืองหินของกลุ่มบริษััทฯ	และยังคงพยายามที่จะลดการใช้นำ�าบาดาลภายในโรงงาน	ในขณะเดียวกัน
กลุ่มบริษััทฯ	ยังคงย้ดมั่นในมาตรฐานสากลสูงสุดของการกำากับดูแลกิจการ	และแนวปฏิิบัติด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม	รวมถ้งกลุ่มบริษััทฯ	ยังคงให้ความสำาคัญกับความรับผิด
ชอบต่อสังคมที่มีต่อทั�งพนักงานและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย
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จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

สัินทร์ัพย์

สัินทร์ัพย์หม้นเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,662	 12%	 7,676	 10%	 4,821	 6%	

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น 4,780	 6%	 4,835	 6%	 5,456	 7%	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธุ์ 1	 -					 4	 -					 1	 -					

สินค้าคงเหลือ 4,441	 5%	 3,374	 4%	 4,608	 6%	

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้า	 308	 -					 360	 -					 80	 -					

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 17	 -					 60	 -					 65	 -					

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 335	 -					 258	 -					 394	 1%	

ร์วมสัินทร์ัพย์หม้นเวียน 19,544 24% 16,567 21% 15,424 20% 

สัินทร์ัพย์ไม่หม้นเวียน

เงินฝากธุนาคารที่มีภาระค�ำาประกัน 13	 -					 17	 -					 17	 -					

เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,098	 3%	 1,896	 2%	 1,973	 3%	

เงินลงทุนในบริษััทร่วม 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%	

สินทรัพย์สิทธุิการใช้	 1,557	 2%	 1,747	 2%	 -		 -					

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน 33	 -					 61	 -					 65	 -					

ค่าความนิยม 14,936	 18%	 13,476	 17%	 13,594	 17%	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,846	 12%	 10,128	 13%	 10,844	 14%	

สินทรัพย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,199	 1%	 1,101	 1%	 1,064	 1%	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 412	 1%	 283	 -					 317	 -					

ร์วมสัินทร์ัพย์ไม่หม้นเวียน 62,468 76% 61,103 79% 62,782 80% 

ร์วมสัินทร์ัพย์ 82,012 100% 77,670 100%  78,206 100% 

งบการ์เงิน 

ต์าร์างสัร์้ปูงบแสัดงฐานะการ์เงินร์วม 

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

หนี�สัินและสั่วนของผูู้�ถืือห้�น

หนี�สัินหม้นเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน -		 -					 120	 -					 100	 -					

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบัน
การเงินอื่น

3,014	 4%	 3,356	 4%	 2,588	 3%	

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 5,494	 7%	 4,294	 6%	 5,684	 7%	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น
ที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี

7,238	 9%	 339	 -					 539	 1%	

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที่ถ้งกำาหนด
ชำาระภายในหน้่งปี

438	 1%	 404	 1%	 - -

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถ้งกำาหนด	
ชำาระภายในหน้่งปี

- - - - 12	 -					

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี -		 -					 -		 -					 2,999	 4%	

ส่วนของหนี�สินระยะยาวสำาหรับประทานบัตรและ
ค่าธุรรมเนียมใบอนุญาตที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี

121	 -					 114	 -					 28	 -					

หนี�สินตราสารอนุพันธุ์หมุนเวียน 78	 -					 -		 -					 -		 -					

ภาษัีเงินได้ค้างจ่าย 372	 -					 637	 1%	 770	 1%	

รายได้รอการตัดบัญชี 967	 1%	 843	 1%	 901	 1%	

ค่าไฟื้ฟื้้าค้างจ่าย 265	 -					 288	 -					 243	 -					

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 1,559	 2%	 1,336	 2%	 1,330	 2%	

หนี�สินหมุนเวียนอื่น 302	 -					 231	 -					 219	 -					

ร์วมหนี�สัินหม้นเวียน 19,848 24% 11,962 15% 15,414 19% 

ต์าร์างสัร์้ปูงบแสัดงฐานะการ์เงินร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

หนี�สัินไม่หม้นเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น	-	สุทธุิ
จากส่วนที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี

288	 - 7,239	 9%	 7,437	 10%	

หนี�สินตามสัญญาเช่า	-	สุทธุิ	
จากส่วนที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี

1,101	 1%	 1,260	 2%	 -		 -					

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธุิจากส่วนที่ถ้ง
กำาหนดชำาระภายในหน้่งปี	

-		 -					 -		 -					 37	 -					

หุ้นกู้	-	สุทธุิจากส่วนที่ถ้งกำาหนดชำาระภายในหน้่งปี 15,979	 19%	 15,975	 21%	 15,971	 20%	

หนี�สินระยะยาวสำาหรับประทานบัตรและค่าธุรรมเนียม
ใบอนุญาต	-	สุทธิุจากส่วนท่ีถ้งกำาหนดชำาระภายในหน่้งปี

925	 1%	 1,045	 1%	 1,072	 1%	

หนี�สินตราสารอนุพันธุ์ไม่หมุนเวียนอื่น -		 -					 222	 -					 -		 -					

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,489	 3%	 2,479	 3%	 2,810	 4%	

สำารองค่าฟื้้�นฟืู้สภาพเหมืองและต้นทุนในการรื�อถอน 370	 -					 343	 -					 160	 -					

หนี�สินภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,687	 2%	 2,320	 3%	 2,507	 3%	

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื่น 98	 -					 113	 -					 127	 -					

ร์วมหนี�สัินไม่หม้นเวียน 22,937 26% 30,996 39% 30,121 38% 

ร์วมหนี�สัิน 42,785 52% 42,958 55% 45,535 58%

สั่วนของผูู้�ถืือห้�น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ	298,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท 2,980	 -					 2,980	 -					 2,980	 -					

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ	298,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท		 2,980	 4%	 2,980	 4%	 2,980	 4%	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 26,413	 32%	 26,413	 34%	 26,413	 34%	

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว		-	สำารองตามกฎหมาย 300	 - 300	 -					 300	 -					

ยังไม่ได้จัดสรร 13,090	 16%	 11,431	 15%	 8,973	 11%	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (5,069) (6%) (7,760) (10%) (7,272) (9%)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษััทฯ 37,714	 46%	 33,364	 43%	 31,394	 40%	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ
บริษััย่อย

1,513	 2%	 1,348	 2%	 1,277	 2%	

ร์วมสั่วนของผูู้�ถืือห้�น 39,227 48% 34,712 45% 32,671 42% 

ร์วมหนี�สัินและสั่วนของผูู้�ถืือห้�น 82,012 100% 77,670 100% 78,206 100% 

ต์าร์างสัร์้ปูงบแสัดงฐานะการ์เงินร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

ร์ายได�

รายได้ 41,678	 99%	 42,000	 100%	 47,593	 99%	

รายได้อื่น 212	 1%	 174	 -					 339	 1%	

ร์วมร์ายได� 41,890 100% 42,174 100% 47,932 100% 

ค่าใช�จำ่าย

ต้นทุนขาย 28,341	 68%	 27,337	 65%	 31,836	 67%	

ต้นทุนการให้บริการ 563	 1%	 644	 1%	 627	 1%	

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 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%	

ร์วมค่าใช�จำ่าย 37,737 90% 36,681 87% 43,043 90% 

กำาไร์จำากการ์ดำาเนินงาน 4,153 10% 5,493 13% 4,889 10% 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 466	 1%	 477	 1%	 318	 1%	

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษััทร่วม	 763	 2%	 109	 -					 218	 -					

รายได้ทางการเงิน 77	 -					 76	 -					 59	 -					

ต้นทุนทางการเงิน (1,238) (3%) (1,374) (3%) (1,459) (3%)

กำาไร์ก่อนค่าใช�จำ่ายภาษัีเงินได� 4,221 10% 4,781 11% 4,025 8% 

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ 89	 -					 (756) (1%) (698) (1%)

กำาไร์สัำาหร์ับปูี 4,310 10% 4,025 10% 3,327 7% 

การ์แบ่งปูันกำาไร์

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษััทฯ 4,248	 10%	 3,680	 9%	 3,157	 7%	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ของบริษััทย่อย

62	 -					 345	 1%	 170	 -					

4,310 10% 4,025 10% 3,327 7% 

กำาไร์ต์่อห้�นขั�นพื�นฐาน

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษััทฯ	(บาท) 14.25	 12.35	 10.59	

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำาหนัก	(ล้านหุ้น) 298	 298	 298	

ต์าร์างสัร์้ปูงบกำาไร์ขาดท้นร์วมและงบกำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำร์วม

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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กำาไร์สัำาหร์ับปูี 4,310  4,025  3,327  

กำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำอื�น:

รายการที่จะถูกบันท้กในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน			
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

2,591	 (393) (2,014)	

กำาไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	-	สุทธุิจากภาษัีเงินได้ 119	 18	 0		

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษััทร่วม	
-	ผลต่าง	ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

275	 16	 (363)	

รายการที่จะถูกบันท้กในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,985	 (359) (2,376)	

รายการที่จะไม่ถูกบันท้กในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย	-	สุทธุิจากภาษัีเงินได้

90		 (26) (226)	

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษััทร่วม	-	ผลกำาไร(ขาดทุน)		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(0) (4) 1		

รายการที่จะไม่ถูกบันท้กในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 90	 (30) (225)	

กำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำอื�นสัำาหร์ับปูี 3,075 (389) (2,602)

กำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำร์วมสัำาหร์ับปูี 7,385  3,636  726  

การ์แบ่งปูันกำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำร์วม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษััทฯ 7,031	 3,304	 747		

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษััทย่อย 354	 332	 (22)	

7,385 3,636 726  

ต์าร์างสัร์้ปูงบกำาไร์ขาดท้นร์วมและงบกำาไร์ขาดท้นเบ็ดเสัร์็จำร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

กร์ะแสัเงินสัดจำากกิจำกร์ร์มดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษัี 4,221	 100%	 4,781	 100%	 4,025	 100%	

รายการปรับประทบยอดกำาไรสุทธุิก่อนภาษัีเป็น
เงินสดรับ(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	:

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บริษััทร่วม

(1,229) (29%) (586) (12%) (536) (13%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 3,893	 92%	 3,935	 82%	 3,330	 83%	

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	 25	 1%	 49	 1%	 57	 1%	

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธุิ
ที่จะได้รับ	(กลับรายการ)	

41	 1%	 29	 1%	 66	 2%	

ขาดทุน(กำาไร)จากการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

7	 -					 23	 -					 (87) (2%)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	
(กลับรายการ)

(8) -					 6	 -					 8	 -					

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน	(กลับรายการ)

(4) -					 (87) (2%) 134	 3%	

ขาดทุนสุทธุิจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

169	 4%	 191	 4%	 183	 5%	

ตัดจำาหน่ายรายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุนที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

(9) -					 (9) -					 (9) -					

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
สำารองอื่น

202	 5%	 206	 4%	 487	 12%	

ขาดทุน(กำาไร)สุทธุิจากตราสารอนุพันธุ์ที่วัด
มูลค่ายุติธุรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

5	 -					 (3) -					 (16) -					

ขาดทุน(กำาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดข้�นจริง

(1) -					 3	 -					 (4) -					

รายได้ทางการเงิน (77) (2%) (76) (2%) (59) (1%)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 1,108	 26%	 1,282	 27%	 1,328	 33%	

กำาไร์จำากการ์ดำาเนินงานก่อนการ์เปูลี�ยนแปูลง
ในสัินทร์ัพย์และหนี�สัินดำาเนินงาน

8,343 198% 9,744 203% 8,907 223% 

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง(เพิ�มข้�น)	:

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น (323) (8%) 574	 12%	 (79) (2%)

สินค้าคงเหลือ (1,108) (26%) 1,206	 25%	 199	 5%	

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้า 52	 1%	 (281) (6%) 223	 6%	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (74) (2%) 100	 2%	 (70) (2%)

หนี�สินดำาเนินงานเพิ�มข้�น(ลดลง)	:

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 1,249	 30%	 (75) (2%) 188	 5%	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี�สินหมุนเวียนอื่น 401	 10%	 114	 2%	 (12) -					

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื่น (9) -					 (7) -					 (5) -					

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (115) (3%) (591) (12%) (88) (2%)

สำารองค่าฟื้้�นฟืู้สภาพเหมือง (18) -					 (8) -					 (4) -					

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 8,398	 200%	 10,776	 224%	 9,259	 233%	

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 77	 2%	 77	 2%	 58	 1%	

จ่ายดอกเบี�ย (728) (17%) (911) (19%) (1,079) (27%)

จ่ายภาษัีเงินได้ (799) (19%) (1,010) (21%) (653) (16%)

เงินสัดสั้ทธิิจำากกิจำกร์ร์มดำาเนินงาน 6,948 166% 8,932 186% 7,586 191% 

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

กร์ะแสัเงินสัดจำากกิจำกร์ร์มลงท้น

เงินฝากที่มีภาระค�ำาประกันลดลง(เพิ�มข้�น) 5	 -					 -		 -					 (6) -					

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 49	 1%	 35	 1%	 99	 2%	

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 19	 -					 40	 1%	 14	 -					

เงินสดจ่ายสำาหรับการซึ่ื�อธุุรกิจ -		 -					 -		 -					 -		 -					

เงินสดรับค่ามัดจำาที่ดิน -		 -					 -		 -					 -		 -					

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ -		 -					 -		 -					 -		 -					

ซึ่ื�อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (1,285) (30%) (745) (16%) (1,476) (37%)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่้่งสินทรัพย์สิทธุิการใช้	 -		 -					 (3) -					 -		 -					

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มข้�น (28) (1%) (28) (1%) (195) (5%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ�มข้�น) (8) -					 51	 1%	 (29) (1%)

เงินปันผลรับ 691	 16%	 667	 14%	 158	 4%	

เงินสัดสั้ทธิิจำาก(ใช�ไปูใน)กิจำกร์ร์มลงท้น (557) (14%) 17 - (1,435) (37%)

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

กร์ะแสัเงินสัดจำากกิจำกร์ร์มจำัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ�มข้�น(ลดลง)สุทธุิ

(120) (3%) 20	 -					 (60) (1%)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบัน
การเงินอื่นลดลงสุทธุิ

(679) (16%) (438) (9%) (1,181) (29%)

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกัน

-		 -					 -		 -					 (90) (2%)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่นเพิ�มข้�น 280	 7%	 3,171	 66%	 605	 15%	

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น (399) (9%) (3,561) (74%) (302) (8%)

จ่ายชำาระหนี�สินตามสัญญาเช่า	 (535) (13%) (492) (10%) -		 -					

จ่ายชำาระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน -		 -					 -		 -					 (13) -					

จ่ายชำาระหนี�สินสำาหรับการได้มาซึ่้่งประทานบัตร
และค่าธุรรมเนียมใบอนุญาต

(149) (4%) (6) -					 -		 -					

จ่ายชำาระคืนหุ้นกู้ -		 -					 (3,000) (63%) -		 -					

เงินปันผลจ่าย (2,871) (68%) (1,453) (30%) (2,596) (64%)

จ่ายดอกเบี�ย (213) (5%) (221) (5%) (218) (5%)

จ่ายชำาระต้นทุนทางการเงินอื่น	 (9) -					 (26) (1%) -		 -					

เงินสัดสั้ทธิิจำาก(ใช�ไปูใน)กิจำกร์ร์มจำัดหาเงิน (4,695) (111%) (6,006) (126%) (3,855) (94%)

ผู้ลต์่างจำากการ์แปูลงค่างบการ์เงินเพิ่มขึ�น(ลดลง) 290 6% (83) (2%) (123) (3%)

เงินสัดและร์ายการ์เทียบเท่าเงินสัดเพิ่มขึ�น(ลดลง)สั้ทธิิ 1,986 47% 2,860 60% 2,173 54% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 7,676	 182%	 4,821	 101%	 2,647	 65%	

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีต่อเงินฝากธุนาคารคงเหลือ

0	 -					 (5) -					 1	 -					

เงินสัดและร์ายการ์เทียบเท่าเงินสัดปูลายปูี 9,662 229% 7,676 161% 4,821 120% 

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

ข�อมูลกร์ะแสัเงินสัดเปูิดเผู้ยเพิ่มเต์ิม :

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เจ้าหนี�จากการซึ่ื�อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 235	 284	 336	

หนี�สินระยะยาวสำาหรับค่าธุรรมเนียมใบอนุญาต -		 26	 81	

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

	-	 	-	 	-	

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน	
อาคารและอุปกรณ์

-		 	-	 	-	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

174	 	-	 	-	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

-		 38	 73	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5	 -		 198	

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ในการดำาเนินงาน

-		 -		 26	

โอนสินทรัพย์สิทธุิการใช้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

-		 4	 	-	

โอนสินทรัพย์สิทธุิการใช้เป็นที่ดิน	อาคารและ
อุปกรณ์

18	 -		 -		

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงานเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

-		 21	 -		

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงานเป็นที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

25	 4	 -		

โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 1 17	 -		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ�มข้�น(ลดลง)จาก
ประมาณการค่าฟื้้�นฟืู้สภาพเหมืองและต้นทุน
ในการรื�อถอน																

6	 58	 28	

สินทรัพย์สิทธุิการใช้เพิ�มข้�นจากประมาณการต้นทุน
ในการรื�อถอน	

3	 3	 -		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มข้�นจากหนี�สินระยะยาว
สำาหรับค่าธุรรมเนียมใบอนุญาต

0	 -		 -		

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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2564 2563 2562

จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน % จำำานวนเงิน %

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการได้รับประทานบัตร  -  - 990 

การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า 252 140 -  

สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมิน
สัญญาเช่าใหม่และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ 23 (51) -  

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน -  - -  

- หนี้สินตามสัญญาเช่า 25 (49) -  

- สำารองต้นทุนในการรื้อถอน (2) (7) -  

การได้มาซึ่งอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 33 

ต์าร์างสัร์้ปูงบกร์ะแสัเงินสัดร์วม (ต์่อ)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

หน่วย 2564 2563 2562

อัต์ร์าสั่วนสัภาพคล่อง (Liquidity ratios)

อัตราส่วนสภาพคล่อง	 เท่า 0.98 1.39 1.00

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	 เท่า 0.73 1.05 0.67

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.44 0.65 0.52

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า	 เท่า 8.23 7.81 8.47

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี่ย	 วัน 44 47 43

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูป เท่า 28.95 25.28 25.76

ระยะเวลาขายสินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ย วัน 13 14 14

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	 เท่า 7.25 6.85 6.72

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	 วัน 50 53 54

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� เท่า 5.91 5.61 5.74

ระยะเวลาชำาระหนี� วัน 62 65 64

วงจรเงินสด วัน 33 36 34

ต์าร์างสัร์้ปูอัต์ร์าสั่วนทางการ์เงินของบร์ิษััท ปููนซ์ีเมนต์์นคร์หลวง จำำากัด (มหาชน) และบร์ิษััทย่อย
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หน่วย 2564 2563 2562

อัต์ร์าสั่วนแสัดงความสัามาร์ถืในการ์หากำาไร์ 
(Profitability Ratios)

อัตรากำาไรขั�นต้น	 % 31 33 32

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	 % 10	 13	 10	

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม % -0.01 0.13 -0.10

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร % 162	 160	 155	

อัตรากำาไรสุทธุิ	 % 10 9 7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 % 11 11 9

อัต์ร์าสั่วนแสัดงปูร์ะสัิทธิิภาพในการ์ดำาเนินงาน  
(Efficiency ratios)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 % 5	 5	 4	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	 % 24	 21	 18	

อัตราการหมุนของสินทรัพย์		 เท่า 0.52	 0.54	 0.61	

อัต์ร์าสั่วนวิเคร์าะห์นโยบายทางการ์เงิน 
(Financial policy ratios)

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เท่า 1.09	 1.24	 1.39	

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี�ย	 เท่า 10.01	 8.93	 6.89	

หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยต่อกำาไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย	ภาษีัเงินได้	
ค่าเส่ือมราคา	และค่าตัดจำาหน่าย	

เท่า 2.98	 2.84 2.98

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน	 เท่า 0.88	 2.39	 2.77	

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 63	 73	 76	

ต์าร์างสัร์้ปูอัต์ร์าสั่วนทางการ์เงินของบร์ิษััท ปููนซ์ีเมนต์์นคร์หลวง จำำากัด (มหาชน) และบร์ิษััทย่อย (ต์่อ)
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บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

อาคารคอลัมน�ทาวเวอร� ชั�นที� 3, 10, 12 
เลขที� 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท� +66 2 797 7000
โทรสาร +66 2 797 7001-2
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ควบคุมดแูลการท าบัญชี 
และเลขานุการบริษัท 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบญัชีและการเงนิ 
ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 

 

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์
อาย ุ  72 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
แต่งตั้งเม่ือ  13 สงิหาคม 2541 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%)  
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ประกาศนียบัตร: 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูนานาชาติ ฮารว์ารด์ บิซิเนส สคลู สหรฐัอเมรกิา 

ปริญญาโท: 
- เศรษฐศาสตรแ์ละธุรกิจ มหาวิทยาลยัเซนตแ์กลเลน สวิตเซอรแ์ลนด ์

ปริญญาตร:ี 
- วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยีแหง่สวติ ซูรคิ สวิตเซอรแ์ลนด ์

ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวสัดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ   
  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
  ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
  2544 – มี.ค. 2560 รองประธานกรรมการ 
  บริษัท ลานนา รีซอรส์เซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถา่นหนิ 
  2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 
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  บริษัท โฮลซิม จ ากดั/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต ์
  2545 – ก.พ. 2557 

 
สมาชิกคณะผูบ้รหิาร 

  บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/คอนกรีตผสมเสร็จและ
หินทราย 

  ก.ค. 2560 – พ.ค. 2562    ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ผลิตและ

จ าหน่ายปูนซีเมนตแ์ละวัสดุกอ่สร้าง (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์เทรดดิง้ จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ขายปูนซีเมนต์

และวัตถุดิบผลติปูนซีเมนต ์
  มี.ค. 2560 - พ.ค. 2562    ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต ์(ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต ์

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
  ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์คอรเ์ปอเรชั่น/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต ์ 

(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 
  ธ.ค. 2558 - พ.ค. 2562 กรรมการ 
ประวัติอบรม  INSEAD, Fontainebleau, ฝร่ังเศส 

  ปี 2558         Leading from the Chair 
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ชื่อ-สกุล  นายวนัชยั โตสมบญุ 
อาย ุ  72 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตั้งเม่ือ  14 มิถนุายน 2547 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0.0330% 
ถือโดยตรง 98,456 หุน้ ไมม่ีถือโดยออ้มหรอืบคุคลอื่นถือแทน 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บรหิารธุรกิจ Asian Institute of Management ฟิลปิปินส ์

ปริญญาตรี: 
- นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง  

  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  มิ.ย. 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  ม.ค. 2555 – ม.ค. 2564 ที่ปรกึษาบรษัิท 
  ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
  บริษัท ลานนา รีซอรส์เซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถา่นหนิ 
  เม.ย. 2564 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
  ม.ค. 2542 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

  บริษัทอืน่ ๆ 
ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์คอรเ์ปอเรชั่น/ผลิตและจ าหน่ายปูนซเีมนต ์ 
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 

  ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท หลักทรัพย ์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) /บริษัทหลกัทรัพย ์
  ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ผลิตปูนซีเมนต ์
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

  เม.ย. 2560 – พ.ค. 2562 กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(ลังกา) จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตปนูซีเมนต ์ 

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562 กรรมการ 
  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องาน

สถาปัตยกรรม 
  ก.พ. 2545 – มี.ค. 2559 กรรมการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2563 Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) รุน่ท่ี 9/2020 

  ปี 2558 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries รุน่ท่ี 10/2015 (CGI)  
Advanced Audit Committee Program รุน่ท่ี 19/2015 
(AACP)  

  ปี 2547 Director Accreditation Program รุน่ท่ี 7/2004 (DAP)  
  ปี 2544 Director Certificate Program รุน่ท่ี 7/2001 (DCP) 
  International Institute of Management Development (IMD) 

สวิตเซอรแ์ลนด ์
  ปี 2549 Senior Management Program 
  ปี 2545 Breakthrough Program for Senior Executives 
  ปี 2543 Managing Corporate Resources 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 
อาย ุ  67 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตั้งเม่ือ  23 เมษายน 2555 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี (สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี: 
- บญัชีบณัฑิต (สาขาการบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง  

  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  เม.ย. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย ์
  ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบันโยบายความเสีย่งและ 

ธรรมาภิบาล 
  เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากัด (มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท ศรีวิชัยเวชววิัฒน ์จ ากดั (มหาชน)/โรงพยาบาล 
  ต.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
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  บริษัท อลอิันซ ์อยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (เดิมชือ่ บริษัท 
ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)/ประกนัภยัและประกันชีวติ 

  พ.ค. 2564 – ปัจจบุนั  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
  พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
  เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัทอืน่ๆ 

บริษัท บีบีทีวี  แอสเซต แมเนจเมนท์ จ ากัด /ธุรกิจโฆษณาและ         
การลงทุน 

  เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากดั/บริษัทเพือ่การลงทุน 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ซุปเปอร ์แอสเซทส ์จ ากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ซี.เค.อาร ์จ ากัด/บริษัทเพื่อการลงทุน 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ไทยล าเลียง จ ากดั/การจัดการหลักทรัพยก์ารลงทุน 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั          กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ไทยแป้งมนัผลิตกรรม จ ากัด/การเช่าและการด าเนินการ

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ไซเบอร ์เวนเจอร ์จ ากดั/บริษัทเพื่อการลงทุน 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท เขาเขียวคันทร่ีคลับ จ ากัด/สนามกอลฟ์ 
  เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท สยามภริูมงคล จ ากัด/อสังหาริมทรัพย ์
  เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท แกรนด ์ฟอรจู์น จ ากดั/อสังหาริมทรัพย ์
  ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
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  บริษัท กรุงเทพโทรทัศนแ์ละวิทยุ จ ากัด/สถานีโทรทัศน์ 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท บีบทีีวี แซทเทลวิชั่น จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท จี แอล แอสเซทส ์จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท มหากิจ โฮลดิง้ จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา และบริษัทเพือ่การลงทุน 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท บีบทีีวี โปรดัคชนัส ์จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  BBTV Alliance Company Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน 
  ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  BBTV Bond Street Building Company Limited/ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์
  ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซลัแทนตก์รุ๊ป จ ากัด/ที่ปรึกษาดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท เอก็ซค์ลูซีฟ ซีเนียร ์แคร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด/สถาน

ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
  เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  BBTV International Holdings Company Limited/บริษัทเพือ่การลงทุน 
  ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท ซันไรส ์อีควิตี ้จ ากัด/บริษัทเพือ่การลงทุน 
  ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  บริษัท บีบทีีวี เอ็คควิตี ้จ ากดั/ให้เช่าอาคารส านักงาน 
  ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
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ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 รุน่ท่ี 

1/2015 (RCL) 
  ปี 2556         Anti-Corruption for Executive Program รุน่ท่ี 7/2013 

(ACEP) 
  ปี 2554 Financial Institutions Governance Program รุน่ท่ี 2/2011 

(FGP) 
  ปี 2553 Audit Committee Program รุน่ที่ 31/2010 (ACP)  

Director Certification Program รุน่ท่ี 135/2010 (DCP) 
  ปี 2552 Role of the Compensation Committee รุน่ท่ี 8/2009 (RCC) 
  ปี 2546 Director Accreditation Program รุน่ท่ี 5/2003 (DAP) 
  ไพรซว์อเตอรเ์ฮ้าสค์ูเปอส ์(PwC) 

  ปี 2559 สมัมนาหวัขอ้ International Financial Reporting Standard 9 
(IFRS9) 

  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ปี 2559 CG Forum 2/2559 “สจุรติ ระมดัระวงั เกราะคุม้กนักรรมการ” 
  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

  ปี 2564 Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครัง้ที่ 1 
หวัขอ้ Capital Market Threat Landscape  

   Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครัง้ที่ 2 
หวัขอ้ Data-driven Cybersecurity and Intelligence Threats 
Assessment 
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  บริษัท เอซสิ โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร ์จ ากดั 

  ปี 2560         Strategic IT Governance (for Non-IT) 
  ปี 2559   

       
สมัมนาหวัขอ้ “Cyber Security Awareness Training for 
Senior Executive” 

  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  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. เซ็นทรลัพฒันา 
  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” 
สมัมนาเชิงปฏิบตักิารดา้น Cyber Resilience 

  ปี 2561         IT Security Trend Update  
Future Customer Experience in Financial and Banking 
Services 
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ชื่อ-สกุล  นาย สภุคั ศิวะรกัษ ์
อาย ุ  64 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตั้งเม่ือ  25 มีนาคม 2564 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาเอก: 
เศรษฐศาสตร ์University of Pennsylvania สหรฐัอเมรกิา 
ปริญญาโท: 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ Tufts University, Massachusetts สหรฐัอเมรกิา 
ปริญญาตรี: 
เศรษฐศาสตร ์และวรรณคดีภาษาองักฤษ Georgetown University 
สหรฐัอเมรกิา 

ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวสัดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการธรรมาภิบาล 
  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท พรูเดน็เชียล ประกันชวีิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)/ 

ประกันชวีิต 
  2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากัด (มหาชน)/ให้บรกิารทางการแพทย ์

  2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  บริษัท สมิตเิวช จ ากดั (มหาชน)/ใหบ้ริการทางการแพทย ์

  2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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  บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)/เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

  2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิาร
ความเสีย่งและก ากบัดแูลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย ์

  2552 – 2559 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

   
บริษัทอืน่ๆ 

  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  2563 – ปัจจบุนั กรรมการ  
ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง และ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 

  2560 – ปัจจบุนั กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

  2562 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  กลุ่มบริษัท จารด์ีน แมธทีสนั/กลุ่มบริษัท (ที่ปรึกษาทางธุรกจิ) 

  2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการประจ าประเทศไทย 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  2559 – 2561 กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ และ
อนกุรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

  บริษัท บริหารสนิทรัพยส์าทร จ ากัด/กิจกรรมบริการทางการเงนิอืน่ๆ 
(ยกเว้นกิจกรรมการประกนัภยั และกองทุนบ าเหน็จบ านาญ) 

  2556 – 2559 ประธานกรรมการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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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  ปี 2548 Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) 
  สถาบันวทิยาการตลาดทุน 

  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงนิไทย 

  หลกัสตูรผูบ้รหิารธนาคารและสถาบนัการเงิน (FINEX IV) 
  อื่น ๆ 

  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ 2550 
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ชื่อ-สกุล  ดร. สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ 
อาย ุ  59 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้งเม่ือ  10 มิถนุายน 2558 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาเอก: 
- สาขาการจดัการการสือ่สาร หลกัสตูรการจดัการดษุฎีบณัฑิต  
- มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

ปริญญาโท: 
- สาขาวชิาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประกาศนียบัตร: 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและมีสทิธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 

ปริญญาตรี: 
- สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายปูนซเีมนต์
และวัสดุก่อสร้าง     

  มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)/ทรัพยากร พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
  เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  บริษัท นามยง เทอรม์นัิล จ ากดั (มหาชน)/ใหบ้ริการท่าเทียบเรือเพื่อการ

ส่งออก น าเข้ารถยนต ์และสนิค้าทั่วไป 
  2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)/ ผลิตปุ๋ยเคม ี
  2547 – ปัจจบุนั                  กรรมการและกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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  บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด/บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี 

  2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ 
  บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด/จ าหน่ายเคร่ืองมือ

อุปกรณท์างการแพทย ์
  มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2563        Strategic Board Master รุน่ท่ี 8/2020 (SBM) 
  ปี 2562         Ethical Leadership Program รุน่ท่ี 16/2019 (ELP) 
  ปี 2560 Strategic Board Master รุน่ท่ี 1/2017 (SBM) 
  ปี 2556        Successful Formulation and Execution of Strategy รุน่ท่ี 

17/2013 (SFE)  
  ปี 2551        Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 18/2008 (RCP)  

Monitoring the Internal Audit Function รุน่ท่ี 2/2008 (MIA) 
Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management รุน่ท่ี 3/2008 (MIR) 
Chartered Director Class รุน่ท่ี 3/2008 (CDC) 

  ปี 2550        Quality of Financial Reporting รุน่ท่ี 5/2007 (QFR) 
  ปี 2548         Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow Member)  

Audit Committee Program รุน่ที่ 5/2005 (ACP) 
Director Certification Program รุน่ท่ี 53/2005 (DCP) 

  ปี 2547         Director Accreditation Program รุน่ท่ี 28/2004 (DAP) 
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ชื่อ-สกุล  นายโรเบิรต์ เอก็เบิรต์ โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 
อาย ุ  60 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้งเม่ือ  26 มีนาคม 2563 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- เศรษฐศาสตร ์สาขาการเงินและการบญัชี มหาวิทยาลยัฟร ีอมัสเตอรด์มั 

เนเธอรแ์ลนด ์
ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง     

  มี.ค. 2563  – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  มี.ค. 2563  – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  มี.ค. 2563  – ปัจจบุนั กรรมการ 
   

บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ผลิต
ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท ฮิลติ เอจี / บริการดา้นวิศวกรรม (จดทะเบียนในประเทศ    

ลิกเซนสไตน)์ 
  2562 – 2563 Key Account Manager  

สมาชิกฝ่ายบรหิารดา้นกลยทุธ ์เมืองชาน 
ประเทศลกิเซนสไตน ์

  2556 – 2562                      ประธานผูบ้รหิาร ฮิลติ เอเชีย แปซิฟิก และ
สมาชิกทมีบรหิารตลาดฮ่องกง    
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  2553 – 2556                      ผูจ้ดัการภมูิภาคยโุรปกลาง ตะวนัออกและ
แอฟรกิา และสมาชิกทีมบรหิาร เมืองชาน 
ประเทศลกิเซนสไตน ์

  2547 - 2552 ผู้จัดการภูมิภาคยุโรป 1 และ สมาชิกทีม
บรหิาร เมืองชาน ประเทศลกิเซนสไตน ์

ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2564        Director Accreditation Program 183/2021 (DAP) 
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ชื่อ-สกุล  นายชรนิทร ์สจัจญาณ 
อาย ุ  55 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้งเม่ือ  7 เมษายน 2559 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ (ส าหรบัผูบ้รหิาร) สถาบนับณัฑิต

บรหิารธุรกิจ ศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- นิติศาสตรมหาบณัฑติ (นกัเรยีนทนุในโครงการ Fulbright Scholarship) 

มหาวิทยาลยัคอรเ์นล สหรฐัอเมรกิา 
ประกาศนียบัตร: 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี: 

- นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
  เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั         กรรมการธรรมาภิบาล 
  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  พ.ค. 2560 –พ.ค. 2561      กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 

 
  บริษัทอืน่ๆ 

บริษัท ที่แห่งนี้ จ ากดั/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
  2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ 
  บริษัท คราฟตแ์บรนดช์ิฟ จ ากัด/บริการออกแบบแบรนดส์นิค้า 
  2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ 
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  บริษัท ชรินทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั/บริการทางกฎหมาย 
  2554 – ปัจจบุนั                  หุน้สว่นผูจ้ดัการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2560        Strategic Board Master รุน่ท่ี 1/2017 (SBM) 
  ปี 2559        Board that Make a Difference รุน่ท่ี 2/2016 (BMD)  

Family Business Governance for Sustainability รุน่ท่ี 
5/2016 (FBG) 

  ปี 2557        Directors Certification Program รุน่ท่ี 196/2014 (DCP) 
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ชื่อ-สกุล  นายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์  
อาย ุ  49 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตั้งเม่ือ  1 เมษายน 2562 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาตรี: 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการเมือง ปรชัญา และเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัออกซฟ์อรด์ สหราชอาณาจกัร 

ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั         กรรมการ 
  เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564         ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
  เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563 

     
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 

  บริษัทอื่นๆ 
บริษัท จารด์นี ไซเคลิ แอนด ์แคริเอจ จ ากดั/ลงทุนด้วยการถอืหุ้น 
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)์ 

  2562 – ปัจจบุนั                 กรรมการและผูจ้ดัการสายงานการเงิน
กลุม่บรษัิท          

  บริษัท รีฟริจเจอเรชั่น อิเลค็ทริคอล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด/ 
วิศวกรรมไฟฟ้าและยานยนต ์อสังหาริมทรัพย ์และการลงทุนเชิงกล
ยุธใ์นโครงสร้างพืน้ฐาน (จดทะเบียนในประเทศอิสราเอล) 

  2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
  บริษัท พทีี แอสทรา อินเตอรเ์นชั่นนอล ทบีีเค/ อุตสาหกรรมและ

การค้า (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 
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  2562 – ปัจจบุนั Commissioner 
  จารด์ีน แปซิฟิก แอนด ์จารด์นี มอเตอร/์ธุรกิจรถยนต ์(จดทะเบียน

ในฮ่องกง) 
  2560 – 2562                     CFO 
  ธนาคารแหง่อเมริกา เมอรริ์ล ลินช/์ธุรกิจธนาคาร (จดทะเบยีนใน

สหรัฐอเมริกา) 
  2555 – 2560                     กรรมการผูจ้ดัการ 
  UBS AG/ธนาคาร (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด)์ 
  2536 - 2555                     กรรมการผูจ้ดัการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท ประเทศสิงคโปร ์(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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ชื่อ-สกุล  นายเอเดน จอหน์ ไลนมั 
อาย ุ  61 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ 
แต่งตั้งเม่ือ  26 มีนาคม 2562 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนั IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

ปริญญาตรี: 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเครือ่งกล มหาวิทยาลยัดบัลนิ ประเทศ

ไอรแ์ลนด ์
ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวสัดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ (Group 
CEO) 

  มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั         กรรมการ 
   

บริษัทอืน่ ๆ 
บริษัท อนิทรี อีโคไซเคิล จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ก าจัดกากอุตสาหกรรม
และจ าหน่ายเชือ้เพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท าความสะอาด
ส าหรับอุตสาหกรรม 

  ก.พ. 2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
  บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/คอนกรีตผสมเสร็จ

และหินทราย 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
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  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์เทรดดิง้ จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ขายปูนซีเมนต์
และวัตถุดิบผลติปูนซีเมนต ์

  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต ์

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด (บริษัทย่อย) /ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(บังกลาเทศ) จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ 
  บริษัท ชิป มง อนิทรี ซีเมนต ์คอรป์อเรชั่น/ผลิตและจ าหน่าย

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  2558 – พ.ค. 2562              ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  บริษัท อนิทรี ดจิิตอล จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ

จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล 
  2560 – พ.ย. 2562 ประธานกรรมการ 
  บริษัท โฮลซิม จ ากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ลาฟารจ์โฮลซิม จ ากัด)/ผลิต

ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด)์ 
  2553 – 2558                      ผูจ้ดัการเขต และสมาชิกฝ่ายบรหิารอาวโุส 
  บริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) จ ากัด/ผลิตปนูซีเมนตแ์ละวัสดุกอ่สร้าง 

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  2553 – 2559                   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2562 Director Accreditation Program รุน่ท่ี 166 (DAP) 
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ชื่อ-สกุล  นายศวิะ มหาสนัทนะ 
อาย ุ  59 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั 

(มหาชน) 
แต่งตั้งเม่ือ  7 เมษายน 2559 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0.0728%  
ถือโดยตรง 216,926 หุน้ ไมม่ีถือโดยออ้มหรอืบคุคลอื่นถือแทน 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินและการลงทนุ (นกัเรยีนดีเดน่) 

มหาวิทยาลยั จอรช์ วอชิงตนั สหรฐัอเมรกิา 
ประกาศนียบัตร: 

- หลกัสตูรการบรหิารการจดัการขัน้สงู ฮารว์ารด์ บิซเินส สคลู สหรฐัอเมรกิา 
ปริญญาตรี: 

- วิศวกรรมเครือ่งกล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั สมาชิกคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ 
  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
  ก.พ. 2558 – เม.ย. 2559 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  ก.พ. 2558 – ก.พ. 2559 รองประธานอาวโุส (สายงานการตลาดและ

การขาย) 
  ม.ค. 2555 – ม.ค. 2558 รองประธานอาวโุส (กิจการสระบรุ)ี 
  บริษัท ลานนา รีซอรส์เซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถา่นหิน 
  2559 - ปัจจบุนั         

          
 

กรรมการ 
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 บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร ์จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง้ 

  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

  มี.ค. 2559 – มี.ค. 2560      ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซี เมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด (บริษัทย่อย) /ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั         กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต ์เทรดดิ้ง จ ากัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์

และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต ์
  มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จและ

หินทราย 
  ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  ก.พ. 2558 – ก.ค. 2560      ประธานกรรมการ 
  2547 – ม.ค. 2555              ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ

จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล 
  มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท ปนูซีเมนต ์ตราลกูโลก จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตปนูซเีมนต ์
  ก.ย. 2562 – พ.ย. 2564         ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  พ.ค. 2559 – พ.ย. 2564                 ประธานกรรมการ 
  สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย 
  ก.พ. 2558 – ก.พ. 2563          นายกสมาคม 
  บริษัท อินทรี ซุปเปอรบ์ล๊อก จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑค์อนกรีต

มวลเบา 
  มี.ค. 2559 – เม.ย. 2563          ประธานกรรมการ 
  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่อ

งานสถาปัตยกรรม 
  ก.พ. 2558 – เม.ย. 2563          ประธานกรรมการ 
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  บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจ าหน่าย
วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย) 

  เม.ย. 2558 – เม.ย. 2563     President Commissioner 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562      กรรมการ 
  บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด (บริษัทย่อย)/ก าจัดกากอุตสาหกรรม

และจ าหน่ายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท าความสะอาด
ส าหรับอุตสาหกรรม 

  มี.ค. 2559 – พ.ค. 2562     ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต ์(ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต ์

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562      กรรมการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2561       หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 
  ปี 2558      หลกัสตูร Corporate Governance for Executive รุน่ท่ี 

SCCC/2015 (CGE) 
หลกัสตูร Directors Certification Program รุน่ท่ี 206/2015 
(DCP) ปี 2558 

  สถาบันวทิยาการพลังงาน (วพน.) 
  ปี 2558       หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังานรุน่ 7 (วพน.7)  
  Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอรแ์ลนด ์
  ปี 2550         Senior Leadership Program 
  ปี 2548       Senior Management Program 
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ชื่อ-สกุล  นายมารก์ อนาโตล ชมดิต ์
อาย ุ  51 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร – กลุม่งานการเงิน  
แต่งตั้งเม่ือ  1 เมษายน 2562 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัไฟรบวรค์ ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์
ประกาศนียบัตร: 

- Swiss Certified Accountant, Expert Suisse, เมืองซูรคิ สวิตเซอรแ์ลนด ์  
- Advanced Management Program ฮารว์ารด์ บิซเินส สคลู เมืองเคมบรดิจ ์

สหรฐัอเมรกิา   
ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซี เมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั         สมาชิกคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ –  ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร  กลุม่งานการเงิน (Group CFO) 

  บริษัท ลานนา รีซอรส์เซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถา่นหนิ 
  มี.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 
 

  
บริษัทอืน่ ๆ 
บริษัท อนิทรี ดจิิตอล จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ
จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล 

  พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการ 
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  บริษัท พทีี คอนวูด อนิโดนีเซยี จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตและจ าหน่าย
วัสดุตกแต่งเพือ่งานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย) 

  มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่อ

งานสถาปัตยกรรม 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ผลิตปูนซีเมนต ์

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(บังกลาเทศ) จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ผลิต

ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(ลังกา) จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตปนูซีเมนต ์

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  พ.ค. 2562 – ก.พ. 2564          กรรมการ          
  บริษัท โฮลซิม (อนิโดนีเซีย) จ ากัด/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนตแ์ละวสัดุ

ก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 
  2558 – ก.พ. 2562              ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
  บริษัท โฮลซิม (บราซิล) จ ากดั/ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนตแ์ละวัสดุ

ก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศบราซิล) 
  2557 – 2558                     ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
  บริษัท โฮลซิม เซอรว์ิสเซส (สวิตเซอรแ์ลนด)์ จ ากัด/ผลิตและจ าหน่าย

ปูนซีเมนตแ์ละวสัดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 
  2553 – 2557                      Head Corporate Holding 
ประวัติอบรม  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ปี 2564 หลกัสตูร e-Learning CFO’s Refresh Course  
  ปี 2562        หลกัสตูร e-Learning CFO’s Orientation 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ปี 2562        Director Accreditation Program รุน่ท่ี 166 (DAP) 
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  IOSH:  
  ปี 2559        Managing Safely Course 
  IMD เมืองโลซาน ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
  ปี 2558        Holcim Future Leadership Course 
  สถาบัน LEAN ประเทศบราซลิ 
  ปี 2557        LEAN management 
  State Accountancy Board เมอืงวิลมิงตัน สหรัฐอเมริกา 
  Certified Public Accountant Examination 
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ชื่อ-สกุล  นายเอมอน จอหน์ จินลยี ์
อาย ุ  55 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บรษัิท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั  
แต่งตั้งเม่ือ  1 ตลุาคม 2564 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาตรี: 
เคมี มหาวิทยาลยัแคนเทอเบอร ีประเทศนิวซีแลนด ์  

ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั สมาชิกคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ - ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท สยามซิตี ้ซีเมนต ์
(เวียดนาม) จ ากดั (CEO SCCVN)  

 
 

  
บริษัทอืน่ ๆ 
บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ผลิต
ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

  ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  บริษัท บูลเลอร ์อิเลคทริคซิตี ้/ จ าหน่ายไฟฟ้า (จดทะเบียนในประเทศ

นิวซีแลนด)์ 
  2558 – 2564                      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  บริษัท โฮลซิม (อนิโดนีเซีย) จ ากัด/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนตแ์ละ

วัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 
  2552 - 2557                      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  2547 – 2552                     ผูอ้  านวยการฝ่ายผลติ 
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ชื่อ-สกุล  นายเบนจามิน วิลเลีย่ม พินนีย ์
อาย ุ  57 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร – กลุม่งาน Strategy Transformation and 

Performance 
แต่งตั้งเม่ือ  1 กมุภาพนัธ ์2563 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาเอก: 
- ประวตัิศาสตรแ์ละสงัคมวิทยาและเทคโนโลยี สถาบนัแมสซาซเูซตส ์

เทคโนโลยี สหรฐัอเมรกิา 
ปริญญาโท: 

- สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัพรนิซต์นั สหรฐัอเมรกิา 
ปริญญาตรี: 

- เศรษฐศาสตรก์ารเมือง มหาวิทยาลยัวิลเลยีมส ์สหรฐัอเมรกิา 
ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  ก.พ.  2563 – ปัจจบุนั         สมาชิกคณะเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่-ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่งาน Strategy 
Transformation and Performance  

   
บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(บังกลาเทศ) จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ผลิต
ปูนซีเมนต ์(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 

  มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท อนิทรี ซุปเปอรบ์ล๊อก จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตภณัฑค์อนกรีต

มวลเบา 
  เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ 
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  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่อ
งานสถาปัตยกรรม 

  เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ 
  บริษัท พทีี คอนวูด อนิโดนีเซยี จ ากัด (บริษัทยอ่ย)/ผลิตและจ าหน่าย

วัสดุตกแต่งเพือ่งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย) 

  เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั       President Commissioner 
  บริษัท จอหน์สัน คอนโทรลส/์ เคร่ืองจักร หรือวิศวกรรมอุสาหกรรม 

(จดทะเบียนในประเทศจนี) 
  2557 – 2562 รองประธานฝ่าย Strategy and 

Transformation, Asia Pacific 
  บริษัท สเตปเปส คอนซัลทต์ิง้/ ธุรกิจให้ค าปรึกษา 

  2555 – 2557                     ผูก้่อตัง้และรองประธาน 
  บริษัท บอสตนั คอนซัลทต์ิง้ กรุ๊ป/ ธุรกิจให้ค าปรึกษา 
  2544 – 2555                     Principal 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2564        Director Accreditation Program 183/2021 (DAP) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และผู้รับผิดชอบด้านบัญชี 

ชื่อ-สกุล  นางภชัฎา หมื่นทอง 
อาย ุ  55 ปี 
ต าแหน่ง  เลขานกุารบรษัิท 
แต่งตั้งเม่ือ  24 กรกฎาคม 2561 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0.000012% 

(ถือโดยตรง 36 หุน้ ไมม่ีถือโดยออ้มหรอืบคุคลอื่นถือแทน) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- นิติศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรฐัอเมรกิา  

- นิติศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี: 

- นิติศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  เม.ย. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการธรรมาภิบาล และเลขานกุาร

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

  ก.ค. 2561 - ปัจจบุนั           เลขานกุารบรษัิท 
   

บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท คัมปะนี เซเครทแทรี จ ากัด/ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านงาน
เลขานุการบริษัท 

  2560 – ปัจจบุนั                  กรรมการผูจ้ดัการ/ที่ปรกึษากฎหมาย 
  บริษัท เอเบิลพริมพต์ัน จ ากัด/ธุรกิจให้ค าปรึกษากฎหมาย 

  2560 – ปัจจบุนั                  ที่ปรกึษากฎหมาย 
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บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจค้าปลีก-ให้เช่า
พืน้ที ่

  2555 – 2559                      ผูอ้  านวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2564 หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ 310/2021 
  ปี 2563 สมัมนา GRC Series EP.3: ESG Driven Boardroom from 

"Purpose" to "Performance" 
สมัมนา IOD House for Company Secretary 

  ปี 2558 หลกัสตูร Director Accreditation Program Big C 
  ปี 2555 หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide 
  ปี 2551 หลกัสตูร Company Secretaryรุน่ 26/2008 
  คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

  หลกัสตูรกฎหมายและการปฏิบตัหินา้ที่ส  าหรบัเลขานกุารบรษัิท 
  บริษัท โฮลซิม จ ากดั (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

  ปี 2550 หลกัสตูรการบรหิารจดัการ ปี 2550 ส  าหรบัผูบ้รหิาร  
บมจ.ปนูซีเมนตน์ครหลวง ณ เมอืงซูรคิ สวติเซอรแ์ลนด ์
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“เอกสารแนบ 1” 
 

 
 

ชื่อ-สกุล  นายเกษม มาไกรเลศิ 
อาย ุ  48 ปี 
ต าแหน่ง  Head of Group Accounting, IR and Shared Services 
แต่งตั้งเม่ือ  1 กรกฎาคม 2561 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

 0.0006% 

(ถือโดยตรง 1,876 หุน้ ไมม่ีถือโดยออ้มหรอืบคุคลอื่นถือแทน) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไมม่ี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงิน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี: 

- บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนตแ์ละวัสดุก่อสร้าง 

  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 

   
บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท อติัลไทยวิศวกรรม จ ากัด (ธุรกิจวิศวกรรม) 

  2556 – 2560 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
  บริษัท อติัลไทยวิศวกรรม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ ากัด 

(ธุรกิจวิศวกรรม) 
  2560   กรรมการผูจ้ดัการ 
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“เอกสารแนบ 1” 
 

 
 

  บริษัท ดอิาจิโอ โมเอท็ เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จ ากดั (ธุรกจิ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล)์ 

  2553 - 2554                      ผูจ้ดัการฝ่ายเงินทนุเพื่อการพาณิชย ์
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2559 Directors Certification Program รุน่ท่ี 228 (DCP) 
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“เอกสารแนบ 1” 
 

 
 

ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้ีอ  านาจควบคมุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามตารางดงันี ้
หมายเหต:ุ “/” = กรรมการบรษัิท      “//” = กรรมการบรหิาร “x” = ประธานกรรมการบรษัิท 

บรษัิท =              บรษัิท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)   
            

บรษัิทย่อย:  
1           

 
 
=              บรษัิท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 

 
 

11 

 
 
=               บรษัิท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต ์(เทรดดิง้) จ ากดั 

2 =               บรษัิท คอนวดู จ ากดั 12 =               บรษัิท อินทรี อีโคไซเคลิ ลงักา (ไพรเวท) จ ากดั 
3 = พี ที คอนวดู อินโดนีเซีย 13 =               บรษัิท มหาเวลี มารีน ซีเมนต ์(ไพรเวท) จ ากดั 
4 = บรษัิท สยามซตีิ ้พาวเวอร ์จ ากดั   
5 = บรษัิท อินทรี ซุปเปอรบ์ลอ็ก จ ากดั บรษัิทรว่ม ก. =               บรษัิท ลานนา รีซอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) 
6 = บรษัิท อินทรี อีโคไซเคลิ จ ากดั การรว่มคา้ ข. =               บรษัิท ชิป มง อินทรีซีเมนต ์คอรป์อเรชั่น 
7 = บรษัิท อินทรี ดีจิตอล จ ากดั   
8 =  บรษัิท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต ์(บงัคลาเทศ) จ ากดั   
9 = บรษัิท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต ์(ลงักา) จ ากดั   

10 = บรษัิท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั          

 

ชื่อผู้บริหาร บริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม 

การ
ร่วม
ค้า 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ก ข 

นายพอล ไฮนซ ์ 
ฮเูกน โทเบลอร ์

X              /  

นายวนัชยั        
โตสมบญุ 

/              X / 

นายเอเดน จอหน์ 
ไลนมั 

// X     X  X / X X    / 

นายศิวะ  
มหาสนัทนะ  

// /   //, X   /   / /   /  

นายมารก์  
อนาโตล ชมิดต ์

  / /    X /  /    /  

นายเบนจามิน    
วิลเลี่ยม พินนีย ์

  X X  X   /        
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ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อยที่มี
นัยส าคญั 
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ข้อมูลกรรมการของบริษัทยอ่ยที่มีนัยส าคัญ 

รายช่ือกรรมการของบรษัิทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (บรษัิทยอ่ยที่มีนยัส  าคญัที่มีรายไดเ้กินกวา่รอ้ยละ 10 ของรายได้
รวมตามงบก าไรขาดทนุของปีบญัชีลา่สดุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

รายชื่อบริษัทยอ่ย 

รายชื่อกรรมการ 

1 2 3 4 

นายเอเดน จอหน์ ไลนมั X X X / 
นายศวิะ มหาสนัทนะ / / / 
นายโรเบิรต์ เอก็เบิรต์ โจฮานเนส 
แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 

 / 

นายมารก์ อนาโตล ชมดิต ์ / 
นายสมชาย เลาหว์ีระพานิช / 
นายเครก สจ๊วต บิก๊คลยี ์ // 
นายเคอรี ่เจมส ์เชีย เบง ลี // 
นายเอมอน จอหน์ จินลยี ์ /// 
Mr. Alain Cany / 
Mr. Beat Hans Wafler / 
Mr. Nandana Ekanayake X, // 
Gen. Dayaratne Ratnayake / 
Mr. Rajendra Theagarajah / 
Mr. Rizmy Ahamed Rishard / 
Mr. Gustavo Navarro /// 

หมายเหตุ 
X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบรหิาร   /// = ผูบ้รหิาร 

1 = บรษัิท นครหลวงคอนกรตี จ ากดั 
2 = บรษัิท สยาม ซิตี ้ซเีมนต ์เทรดดิง้ จ ากดั 
3 = บรษัิท สยาม ซิตี ้ซเีมนต ์(เวยีดนาม) จ ากดั (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
4 = บรษัิท สยาม ซิตี ้ซเีมนต ์(ศรลีงักา) จ ากดั (จดทะเบียนในประเทศศรลีงักา) 

"เอกสารแนบ 2"
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เอกสารแนบ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
และงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท 
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ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 ชื่อ-สกุล นายรานจนั ซาชาเดอวา 
อาย ุ 53 ปี 
ต าแหน่ง Head of Group Internal Audit and Compliance 
แต่งตั้งเม่ือ เดือนตลุาคม 2560 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 64 

0% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 

การศึกษา ประกาศนียบัตร: 
- Certificate Internal Auditor, The Institute of Internal Auditor – IIA, 

Florida, USA 
ปริญญาโท: 

- บรหิารธุรกิจ การเงินระหวา่งประเทศและองคก์ร มหาวิทยาลยัเลสเตอร ์

สหราชอาณาจกัร 
ปริญญาตร:ี 

- วิศวกรรมเครือ่งกล สถาบนัวิศวกรรมและเทคโนโลยี Thapar ประเทศ

อินเดีย 

ประวัติการท างาน 5 ปียอ้นหลัง บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต ์
และวัสดุกอ่สร้าง 
ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั       Head of Group Internal Audit and Compliance 

บริษัท Vendanta ประเทศอินเดีย จ ากัด (มหาชน)/ ธุรกิจด้านโลหะ เหมือง

แร่ น ้ามัน และก๊าซ 

ก.ย. 2558 - ก.ย. 2560   ผูอ้  านวยการกลุม่ธุรกิจพาณิชย ์

"เอกสารแนบ 3"
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บริษัทอืน่ๆ 
บริษัท โฮลซิม ประเทศ อินเดีย จ ากัด/ ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์ 
และคอนกรีตผสมเสร็จ 
2556 - ส.ค. 2558           ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายจดัหาจดัซือ้ 
2554 - เม.ย. 2556          ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (โฮลซิม) ประจ า 

         ภมูิภาคเอเชียใต ้สงิคโปรแ์ละมาเลเซีย 
บริษัท ACC จ ากัด (บริษัท โฮลซิม ประเทศอินเดีย จ ากดั) 
เม.ย. 2550 – 2553           ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประวัติอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2564          Director Certification Program รุน่ 313/2021 
ปี 2563        Director Accreditation Program รุน่ 173/2563 
โดย บริษัท โฮลซิม จ ากัด เมือง Zurich สวติเซอรแ์ลนด ์
ปี 2555          Holcim Compliance Framework 
โดย บริษัท โฮลซิม จ ากัด เมือง Engelberg สวิตเซอรแ์ลนด ์
ปี 2554          Holcim Internal Audit 
โดย International Institute of Management Development (IMD) 
สวิตเซอรแ์ลนด ์
ปี 2553          Senior Management Program 
โดย บริษัท เนสทเ์ล่ จ ากัด เมอืง Rive Reine สวติเซอรแ์ลนด ์  
ปี 2543          Controlling at Nestle 

"เอกสารแนบ 3"
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ทรัพย์สินส าคัญที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ  
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ทรัพยส์ินส ำคัญที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ทรัพยส์ินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

สินทรัพยถ์ำวรหลกั 

วตัถปุระสงค ์: เพื่อใชใ้นการด าเนินปกติธุรกิจขององคก์ร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ลักษณะของ

 กรรมสิทธ์ิ

บมจ. ปนูซเีมนต์

นครหลวง

อ่ืนๆ รวม

ทีด่ิน, แหล่งแร่ และตน้ทนุในการฟ้ืนฟสูภาพเหมือง เป็นเจา้ของ 1,199 1,931 3,130

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง เป็นเจา้ของ 2,131 5,492 7,623

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจา้ของ 7,340 9,255 16,595

เครือ่งตกแตง่ติดตัง้และเครือ่งใชส้านกังาน เป็นเจา้ของ 205 231 436

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 233 181 414

สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและติดตัง้ เป็นเจา้ของ 197 795 992

รวมทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 11,305 17,885 29,190

หมายเหตุ : สินทรพัยถ์าวรหลกัไมมี่ภาระผูกพนั (ติดจานอง)

ลักษณะของ 

กรรมสิทธ์ิ

บมจ. ปนูซเีมนต์

นครหลวง

อ่ืนๆ รวม

คา่สมัปทานเหมืองแร่และคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต เป็นเจา้ของ 2,858  124  2,982  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจา้ของ 91 942  1,033  

ความสมัพนัธก์ับลกูคา้ เป็นเจา้ของ 51 -6  45 

ตราผลิตภณัฑ์ เป็นเจา้ของ -  2,748  2,748  

สิทธิในการใช้ เป็นเจา้ของ -  2,736  2,736  

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน เป็นเจา้ของ 83 93 176  

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนระหว่างพฒันา เป็นเจา้ของ 425  -299  126  

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 3,508 6,338 9,846

"เอกสารแนบ 4"
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

บริษัทมีการคุม้ครองเครื่องหมายการคา้ที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจอยา่งครอบคลมุ กลา่วคือปัจจบุนับริษัทจดทะเบียน และเป็น

เจา้ของเครื่องหมายการคา้จ านวนหลายฉบบั โดยแบ่งเป็นเครื่องหมายการคา้ที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจโดยบริษัท และบริษัท

ย่อย รวมเป็นจ านวนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย จ านวน 178 

เครื่องหมายการคา้ และในต่างประเทศ จ านวน 196 เครื่องหมายการคา้  ทัง้นี ้ลกัษณะเครือ่งหมายการคา้ที่บริษัทใชโ้ดยหลกั

จะประกอบดว้ย เครือ่งหมายรูปหวันกอินทร ี เครือ่งหมายค าวา่อินทรี   ส  าหรบัเครือ่งหมายการคา้ที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ

นัน้ บริษัทไดท้ าการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยที่มีส  านกังานตัง้อยู่ในประเทศ

เวียดนาม บงัคลาเทศ ศรลีงักา อินโดนีเซีย และเขมร อีกทัง้ยงัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มในประเทศอื่น เพื่อคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้

ของบรษัิทบนผลติภณัฑท์ี่วางขายในประเทศนัน้ เช่น บรูไน สาธารณรฐัประชาชนจีน ฮ่องกง อินเดีย สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สิงคโ์ปร ์มาเลเซีย สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์สาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ โดยลกัษณะ

เครือ่งหมายการคา้จะเป็นรูปแบบเดียวกนักบัท่ีบรษัิทจดทะเบียนไวใ้นประเทศไทย  

สิทธิกำรท ำเหมืองแร่ 

บริษัทไดส้ิทธิการท าเหมืองแรซ่ึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตปนูซีเมนต ์เพียงพอกบัการผลิตและการลงทนุในระยะยาว ทัง้ใน

ประเทศไทย และตา่งประเทศที่มีโรงงานของบรษัิทยอ่ย และมีการวางแผนการจดัหาแหลง่วตัถดุิบทดแทนอยา่งมีประสทิธิภาพ

และสอดคลอ้งกบัแผนการผลติระยะยาว อาทิ เช่น ประทานบตัรส าหรบัท าเหมืองแรห่ินดินดานและหินปนู  (เพื่ออตุสาหกรรม

ซีเมนต)์ ในอ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี, เหมืองเพื่ออตุสาหกรรมก่อสรา้งในอ าเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรุี, เหมืองแรย่ิปซั่ม

ในอ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค,์ เหมืองดินซีเมนต ์อ าเภอโคกสลงุ จงัหวดัลพบรุี และใบอนญุาตโรงงานส าหรบัการโม ่บด 

ย่อยหิน ในอ าเภออู่ทอง จังหวดัสพุรรณบุรี อีกทัง้มีสิทธิการเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวดัชลบุรี  เพื่อก าจัดกาก

อตุสาหกรรมและจ าหนา่ยเชือ้เพลงิและวสัดทุดแทน, สทิธิท าเหมืองหินปนู ในประเทศศรลีงักา และประเทศเวียดนาม 

"เอกสารแนบ 4"
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สิทธิบัตร  

บรษัิทเป็นเจา้ของสทิธิบตัรที่ยงัไมห่มดอายจุ านวน 3 สทิธิบตัร และบรษัิทยอ่ย (บรษัิท คอนวดู จ ากดั) จ านวน 2 สทิธิบตัร 

นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

การลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะ

แต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารส าคญัที่จะเขา้รบัผิดชอบการบริหารงานและกิจการในบริษัทย่อยโดยมีจ านวนและต าแหน่งที่

สอดคลอ้งกบัสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิท 

รายละเอียดการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและกิจการอื่นที่บรษัิทไปลงทนุ ดเูพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5 

กำรตีรำคำทรัพยส์ินใหม่ ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี 

-ไมม่ี- 

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยส์นิ

-ไมม่ี-

"เอกสารแนบ 4"
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เอกสารแนบ 5 

นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ 
กฎบัตร (ฉบับเต็ม) 
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“เอกสารแนบ 5” 

 

นโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากับดูแลกิจการ ฉบับเตม็ 

 บริษัทปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีใน

การสรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยั่งยืน คณะกรรมการบรษัิทจึงไดส้ง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการใหเ้กิดขึน้ในทกุหนว่ยงานของกลุม่บริษัท

เพื่อด ารงความเป็นบรรษัทภิบาลอยา่งยั่งยืน และยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทใหม้ีมาตรฐานท่ีสงูขึน้  เพื่อใหบ้รษัิทสามารถ

แข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการที่ดี โดยค านึงถึงผลกระทบระยะยาว อีกทัง้ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความ

รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ่งแวดลอ้ม และประการที่

ส  าคญัคือท าใหบ้รษัิทสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

คณะกรรมการบริษัทคณะผูบ้ริหารกลุ่ม และพนกังาน ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) และซื่อสตัย์

สจุริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหแ้น่ใจไดว้่าการด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  มติที่

ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้อยูภ่ายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ ส านกังาน ก.ล.ต. (CG Code 2560) และของหนว่ยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายก ากบัดแูลกิจการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของทัง้กลุม่บรษัิท โดยนโยบายดงักลา่ว

อยู่ภายใตแ้นวทางของหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ทัง้ของปี 2555 และปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

มอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นตวัแทนในการทบทวนการปฏิบตัิงานของบรษัิทดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อยา่งนอ้ย

ปีละครัง้ เพื่อใหท้ราบประเด็นความสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการของ ส านกังาน กลต. ของสถาบนักรรมการไทย และของ

สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ในการนีค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลไดม้ีการหารอืและด าเนินการใหม้ั่นใจวา่ ไมม่ีประเด็นใดซึง่มีผลกระทบ

ต่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดีโดยรวม อีกทัง้สนบัสนนุใหบ้ริษัทมีการยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

และรายงานความคืบหนา้ใหค้ณะกรรมการทราบ 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทยึดมั่นและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ผลจากการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูล

กิจการที่ดีอย่างเครง่ครดัและสม ่าเสมอ สง่ผลให ้บริษัทสามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการที่ดี สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจัย

การเปลี่ยนแปลง และเป็นสมาชิกที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคม ท าการลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ่งแวดลอ้มตามเป้าหมายไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

และในปี 2564 บรษัิทไดร้บัรางวลัดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

 

 

 

• ได้รับผลประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย 

(CGR) ในระดบัดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่หก โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
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“เอกสารแนบ 5” 

 

 

• ไดค้ะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลการประเมินคุณภาพการ

จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคม

สง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

 

• ไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองต่ออายสุมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนั

ของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 

2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566  

 

 

• ถูกคดัเลือกเป็นบริษัทในดชันีความยั่งยืน (SET THSI Index) ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 3  ซึ่งเป็นทางเลือกส าหรบัการลงทุนตามแนวทางการลงทุน

อยา่งมีความรบัผิดชอบ โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 

• ถกูคดัเลอืกเป็นบริษัทในกลุม่หลกัทรพัย ์ESG 100 ที่ไดร้บัการประเมิน

จากสถาบนัไทยพฒันต์่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นทางเลือกส าหรบัการ

ลงทนุท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทนในบรษัิทวิถียั่งยืนที่นา่ลงทนุ 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผู้บริหารระดับสูงในปี 2564 

1) การเปลี่ยนแปลงกรรมการคือ นายเบนจามิน เฮอรเ์รนเดน เบิรก์ส กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งถึงการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 29 (ปี 2565) ลาออกจากต าแหน่งใน

วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการบรษัิทมีมติหลงัการประชมุสามญัครัง้ที่ 28 เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 แตง่ตัง้นาย

สภุคั ศิวะรกัษ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีวา่งลงระหวา่งวาระ 

2) การเปลี่ยนแปลงกรรมการชดุยอ่ยคือ คณะกรรมการบริษัทปรบัรายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยนายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์เปลีย่นเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และนายสภุคั ศิวะรกัษ์ เป็นสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีผลในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

3) การเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารระดบัสงู คือ คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้นายเอมอน จอหน์ จินลีย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท

สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั เป็นสมาชิกคณะผูบ้รหิารกลุม่ แทนนายฟิลลปิ รชิารท์ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2564  

การด าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลท าการทบทวนเอกสารหลกัส าหรบัการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ทบทวน

ความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ CG Code – ก.ล.ต., CGR - 
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“เอกสารแนบ 5” 

 

IOD, AGM Checklist - TIA เป็นประจ าทุกปี และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทส าหรบัการประเมินความสอดคลอ้งในปี 

2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแลว้เห็นว่ามีประเด็นที่ไม่สอดคลอ้งเพียงเล็กนอ้ย และไม่มีผลกระทบต่อการก ากับดแูล

กิจการที่ดีขององคก์รโดยรวม เช่น กรณีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความเห็นวา่ ประธาน

กรรมการเป็นคนละคนกนักบัผูบ้ริหารสงูสดุ มีการแยกความรบัผิดชอบจากฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน  นอกจากนีใ้นทางปฏิบตัิประธาน

กรรมการใชแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ ใหส้ิทธิกรรมการทกุคนในการเสนอวาระการประชมุ อีกทัง้ให้

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระเป็นผูท้บทวน กลั่นกรองวาระส าคญัก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

เพื่อยดึประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นหลกั ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของฝ่ายจดัการ จึงไมม่ี

ผลกระทบกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยรวม (หนา้ที่ความรบัผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ที่บริหารกลุ่ม 

ปรากฏในกฎบตัร ซึง่แสดงขอ้มลูบนเว็บไซตข์องบรษัิท) 

การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทและคณะกรรมการบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 

2560 ที่ส าคัญ 

บรษัิทไดน้ านโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัคณะกรรมการบรษัิทผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยครอบคลมุหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 ทัง้หมด 8 หลกัปฏิบตัิ ตามส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(กลต.) มาก าหนดเป็นนโยบายทีเ่ก่ียวขอ้ง และมกีารปฏิบตัิทั่วทัง้กลุม่บรษัิทดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอยา่งยั่งยนื 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

กลุม่บรษัิทมคีา่นิยมองคก์รเรือ่ง “ท าสิง่ที่ถกูตอ้ง” ซึง่ใชย้ดึถือส าหรบัการปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไปดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ทัง้นี ้

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร และมีการสือ่สารและใหค้วามรูโ้ดยการเผยแพรท่างการ

สือ่สารภายในกลุม่บรษัิทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุม่บรษัิทปนูซีเมนตน์ครหลวง

ทัง้หมด อีกทัง้สือ่สารตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีและบคุคลภายนอก บนเว็บไซตข์องบรษัิทอกีทัง้ก าหนดใหจ้รรยาบรรณทางธุรกิจเป็นเอกสาร

หลกัดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีตอ้งมกีารทบทวน และมกีารสือ่สารใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ าทกุปี 

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกัจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจอยา่งเครง่ครดั พนกังานทกุคนยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ ความยตุิธรรม และ

ความโปรง่ใส เพื่อเสริมสรา้งและรกัษาช่ือเสียง ภาพลกัษณ ์ความเช่ือมั่นขององคก์รในสายตาของบคุคลภายนอก รวมถึงผูถื้อหุน้ นกั

ลงทนุ และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง และเพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีบรษัิทไดก้ าหนดไว ้
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นอกจากนี ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้ และ 

สง่เสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิทใหแ้ก่พนกังานทกุคน ทกุระดบั โดยเนน้การสรา้งจิตส านกึใหก้บัพนกังานตัง้แต่

เริ่มเขา้งาน โดยจดัใหก้ารใหค้วามรูเ้รื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นสว่นนงึในการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่รวมถึงจดัใหม้ีการใหค้วามรู ้

เรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนกังานทกุคน ทุกระดบั เป็นประจ าทุกปี ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รและเป็นรากฐานส าคญัในการ

ประกอบธุรกิจ และการสรา้งอนาคตที่ยั่งยืนใหก้บักลุม่บรษัิท 

และเพื่อเป็นการติดตามและประเมินระดับความรูค้วามเข้าใจว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ มีความรู ้ และความเขา้ใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม บริษัทไดจ้ดัใหพ้นกังานทกุคน ท าแบบทดสอบ

เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเป็นประจ าทกุปี ฝ่ายก ากบัดแูลจะน าผลระดบัความรูค้วามเขา้ใจของ

พนักงานมาใช้ในการปรบัปรุงการสื่อสารใหพ้นักงานมีความเขา้ใจอย่างทั่วถึง เพื่อใหเ้กิดความตระหนักถึงหนา้ที่ของตนในการ

ปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติตามคา่นิยมขององคก์ร อีกทัง้เป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีขององคก์ร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนองคก์ร 

คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจและตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบในฐานะที่เป็นผูน้  าในการขบัเคลื่อนองคก์ร โดยการก าหนด

บทบาทและหนา้ที่ไวอ้ย่างชดัเจนในระเบียบปฏิบตัิองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบ้ริหารกลุม่ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกั 

Fiduciary Duty อยา่งครบถว้นคือ ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความ

ซื่อสตัยส์ุจริตโดยไม่มีการขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบริษัทมติ

คณะกรรมการบรษัิทและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) และมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้งครบถว้น โปรง่ใส 

ตรวจสอบไดแ้ละทนัเวลา (Duty of Disclosure) โดยหลกัการนีไ้ดถ้กูสะทอ้นอยา่งชดัเจนในระเบียบปฏิบตัิองคก์ร 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัในการพิจารณาทิศทางธรุกิจ กลยทุธ ์รวมทัง้การจดัสรรทรพัยากรส าคญัในการด าเนินธุรกิจของ

กลุ่มบริษัทโดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องนีเ้ป็นการเฉพาะทุกปี เรียกว่า INSEE Day นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท

ก าหนดการติดตามดแูลเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายจดัการมีการน ากลยทุธข์องบรษัิทไปปฏิบตัิและเกิดผลลพัธท์ี่ดีตอ่ผล

ประกอบการอยา่งเป็นรูปธรรม  

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามใส่ใจกับการประชุม โดยก าหนดการนดัวนัและวาระการประชุมหลกัทัง้ปีล่วงหนา้ ตัง้แต่ตน้ปีเพื่อ

สามารถจดัสรรเวลาและเขา้ประชมุไดโ้ดยไมม่ีอปุสรรค และสามารถติดตามฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
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กลไกที่ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการด าเนินงานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย มีความระมัดระวังและไม่มีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อเป็นกลไกในการก ากบัดแูลดา้นนีใ้นหลายประการ เช่น มีการก าหนดนโยบาย

ใหค้รอบคลมุคณะกรรมการ เช่น นโยบายการใชข้อ้มลูภายในและซือ้ขายหลกัทรพัย์ นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นโยบาย

รายการระหว่างกัน การรายงานขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งรวมขอ้มูลการถือหลกัทรพัยข์องบริษัทการด ารงต าแหน่ง

กรรมการหรือต าแหน่งบริหารในองคก์รอื่น รายช่ือบคุคลเก่ียวโยงกนั และการไม่เขา้รว่มในการพิจารณาและลงมติในวาระที่มีสว่นได้

เสีย เป็นตน้ อีกทัง้ใหค้วามใสใ่จในการบริหารอยา่งมีความรบัผิดชอบ โดยมีการอนมุตัิคู่มืออ านาจด าเนินการ (Manual of Authority) 

เพื่อใหก้ารควบคมุดแูลทกุบริษัทในกลุม่มีการก ากบัดแูลที่ดี เป็นระบบ มีผูร้บัผิดชอบที่ชดัเจน ตรวจสอบได ้และการบริหารงานตอ้ง

เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แมจ้ะมีบริษัทในกลุม่ฯ อยู่หลายภมูิภาค เพื่อใหม้ีการก ากบัดแูลที่ดี โดยในเรื่องที่ส  าคญัตอ้ง

ไดร้บัการอนมุตัิจากทัง้ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรษัิท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยท าการสอบทานเรื่องที่ส  าคญัต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษัิทเช่น การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง การ

สอบทานประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในและการก ากบัดแูล การสอบทานการปฏิบตัิตามระบบและการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี เป็นตน้ โดยหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏในกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

อีกทัง้คณะกรรมการบรษัิทมีกลุม่งานตรวจสอบภายในและงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และเลขานกุารบรษัิทท าหนา้ที่ช่วยระมดัระวงั

เตือนภยั (Gatekeeper) ใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทครบถว้น และใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของ

คณะกรรมการ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และ

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เช่น การก าหนดรายช่ือบคุคลที่มีขอ้มลูอ่อนไหวของราคาหลกัทรพัยบ์ริษัทและแจง้ระยะเวลาหา้ม

ซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ย่างชดัเจน การก าหนดใหห้น่วยงานที่รบัผิดชอบแจง้ขอ้มลูรายไตรมาสว่าไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายครบถว้นหรอืไม่ 

รวมทัง้กลไกอื่นอีกมากมาย 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยมองคก์รที่ค านึงถงึผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธอ์งคก์ร 

คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่ก าหนดวตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัของกิจการ โดยก าหนดเป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคา่นิยมองคก์ร

และมีการทบทวนทกุปี โดยเป้าหมายหลกัของกิจการสอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าอยา่งยั่งยืนใหแ้ก่กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และ

สงัคมโดยรวม ซึง่พนกังานทกุคนไดร้บัการสือ่สารอยา่งสม ่าเสมอเพื่อการขบัเคลือ่นองคก์รไปในทิศทางเดียวกนั  
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การพิจารณาจดัท าและทบทวนกลยทุธแ์ละแผนธุรกิจประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ครอบคลมุการวางกลยทุธ์ระยะกลาง 3-5 ปี 

และมุ่งไปสู่วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจที่ก าหนดไว ้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้มีการน า

เทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูที่ส  าคญั ถกูตอ้งและเป็นขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั ซึ่งปัจจุบนับรษัิท

ใชแ้อพพลิเคชั่นเก่ียวกบัการประชุม เพื่อใหก้ารประชุมของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย คณะผูบ้ริหารกลุ่ม และการ

ประชมุของบรษัิทในกลุม่ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารกลุม่สามารถทบทวนเอกสารประกอบการ

ประชมุไดต้ลอดเวลาและมีความปลอดภยัดา้นขอ้มลูสารสนเทศมากขึน้ 

รายละเอียดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคา่นิยมองคก์ร ปรากฏในขอ้มลูทั่วไปของบรษัิท 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ ์

องคป์ระกอบ ทกัษะและประสบการณข์องคณะกรรมการบรษัิทชดุปัจจบุนั มีรายละเอียดตามผงัรูปภาพตอ่ไปนี ้
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาและน าเสนอขอ้แนะน าดา้น

การทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้ในเรื่องขนาดและองคป์ระกอบ ทกัษะและประสบการณ ์

และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าในปี 2564 ขนาด องคป์ระกอบ ทักษะและประสบการณ์ ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยตามที่ปรากฏใน Board Skill Matrix ขา้งตน้มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของ

บรษัิทอีกทัง้มีความเห็นวา่ กรรมการแตล่ะคนท าหนา้ที่ไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ที่ของตน ตรงตามคณุสมบตัิที่ก าหนดไวใ้นการสรร

หากรรมการ ทัง้ดา้นหนา้ที่ของกรรมการ และหนา้ที่ของกรรมการชุดย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการประเมินการปฏิบัติหนา้ที่ของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ น ามาสู่คณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืก กลั่นกรอง 

และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม มีความรูค้วามเช่ียวชาญและประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ

บรษัิท มีความเขา้ใจธุรกิจเป็นอยา่งด ีอีกทัง้ใช ้Board Skill Matrix เป็นสว่นประกอบในการพิจารณา และมอบหมายใหบ้รษัิทท่ีปรกึษา

ดา้นการสรรหา ท าการคดัเลือกคณุสมบตัิของผูท้รงคณุวตุิทัง้ในและตา่งประเทศ ตามคณุสมบตัิที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดและสมัภาษณแ์ละคดัเลือกอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าผูท้รงคุณวฒุินัน้มีความรู ้

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทอีกทัง้มีคุณสมบัติตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง แลว้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นตอ่ผูถื้อหุน้เพื่อการแตง่ตัง้พรอ้มขอ้มลู

ของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการอยา่งเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสนิใจ  

กรรมการแต่ละรายตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้เกินกึ่งหนึ่งของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัชีของทกุปี ในการเสนอช่ือบคุคล

เพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทถกูเสนอช่ือจากบริษัทที่ปรึกษาว่ามีคณุสมบตัิและความสามารถตรงกบัคณุสมบตัิที่คณะกรรมการสรรหา

ก าหนด จึงเป็นที่มั่นใจไดว้า่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมาย

ก าหนด มีรายละเอียดดงันี ้

1. อิสระดา้นการถือหุน้บริษัทคือถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละศนูยจ์ุดหา้ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัททัง้นีโ้ดยนับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย (บริษัทก าหนดใหก้รรมการอิสระสามารถถือหุน้ของบริษัทไดน้อ้ยกว่าที่

กฎหมายก าหนด) 
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2. อิสระดา้นการมีสว่นรว่มบริหาร คือไม่เป็นฝ่ายจดัการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน ลกูจา้ง 

พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัท

ย่อยล าดบัเดียวกนัโดยมี บริษัทใหญ่รว่มกนั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ เวน้แต่กรณีเคยเป็นฯ แต่พน้จาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมา แลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึง กรณีที่กรรมการ

อิสระเคยเป็นขา้ราชการ  หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. อิสระดา้นความสมัพนัธ์ทางครอบครวั คือไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู้

มีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

4. อิสระดา้นการความสมัพนัธท์างธุรกิจ คือไมม่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นฝ่ายจดัการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกบับรษัิทบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทเวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ ความสมัพนัธท์างธุรกิจนี ้รวมถึงการท ารายการทางการ

คา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการหรือ

การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน 

รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง เดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ย

ละสามของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรอืตัง้แตย่ี่สบิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นีก้ารค านวณ

ภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ และหลกัเกณฑใ์นการท ารายการเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่

เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. อิสระจากการเป็นผูส้อบบญัชี คือไมเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

มีอ  านาจควบคมุ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ

บริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

6. อิสระจากการเป็นผูใ้หบ้ริการ คือไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่

ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทาง

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 
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7. อิสระจากการเป็นตวัแทน คือไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิทผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. อิสระจากการเป็นคูแ่ขง่ทางธุรกิจ คือไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่

ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ าหรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  

คุณสมบัตกิรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชน จ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) ตลอดจนหลกัเกณฑป์ระกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ตอ้งมีความ

หลากหลายทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีประสบการณท์ี่เป็นประโยชน ์มีความรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทนอกจากนีย้งัพิจารณาคณุสมบตัิอื่น ๆ เพื่อใหม้ีความหลากหลายของกรรมการทัง้คณะ ทัง้พืน้ฐานการศกึษา 

อาย ุเพศ และความหลากหลายทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะดา้น อาทิ ดา้นอตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์กฎหมาย 

และบญัชีและการเงิน เป็นตน้ ในปี 2564 คณะกรรมการบรษัิทมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารซึง่มีประสบการณก์ารท างานที่เก่ียวขอ้งกบั

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์(จ านวน 2 คนใน 10 คน) 

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ  

การแต่งตัง้กรรมการโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 12 โดยสรุปคือ ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนน

เสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง และบรษัิทใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง

ทัง้หมดที่ตนมีอยูเ่ลอืกบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

กรรมการแต่ละรายตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้เกินกึ่งหนึ่งของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัชีของทกุปี ในการเสนอช่ือบคุคล

เพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

การแต่งตัง้กรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 14 โดยสรุปคือท าไดเ้ฉพาะ

กรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  เวน้แต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือนอ้ยกว่าสอง

เดือน และตอ้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ โดยกรรมการซึ่งไดร้บั
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เลอืกตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่แทนตามที่กลา่วขา้งตน้ใหอ้ยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทนเทา่นัน้ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการประเมินผลงาน 

การถว่งดุลอ านาจระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ระเบียบปฏิบตัิองคก์ร ซึง่เป็นเอกสารส าคญัในการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษัิทไดแ้บง่แยกหนา้ที่ระหวา่งประธานกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่อยา่งชดัเจน เพื่อเป็นการถ่วงดลุอ านาจและเป็นการบริหารอยา่งโปรง่ใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบทา้ย 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

กรรมการทุกคนปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมัดระวัง จัดสรรและทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างเพียงพอ ประธาน

กรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยมีเลขานกุารบรษัิทเป็นผูท้บทวนให้

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษัิทและคูม่ืออ านาจด าเนินการของบรษัิท 

จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ เป็นการประชุมแบบทางอิเลก็

โทรนิกสเ์พียงอย่างเดียว และ/หรือ ผสมผสานกบัการประชุมปกติ ท าใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดแ้มม้ีขอ้จ ากดัดา้นการ

เดินทางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และฝ่ายจดัการมีการสง่รายงานผลการด าเนินงานและแผนการพฒันาตามที่คณะกรรมการ

บรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบโดยสม ่าเสมอเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทสามารถก ากบัควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงาน

ของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ ์ 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุใหฝ่้ายจดัการที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหข้อ้มลูและรายละเอียดเพิ่มเติมใน

ฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงู 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทไดจ้ ากดัจ านวนบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที่กรรมการแตล่ะคนจะ

ด ารงต าแหนง่ไดไ้มเ่กิน 5 แหง่ เพื่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ และในปัจจบุนักรรมการทกุคนปฏิบตัิตามนโยบายนี ้

อยา่งเครง่ครดั  และไมม่ีนโยบายอนญุาตใหค้ณะผูบ้ริหารกลุม่ ซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบรษัิทอื่น เวน้

แต่การเป็นกรรมการของบริษัทในกลุม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการบรษัิทมีการติดตามดแูลในเรื่องนีผ้า่นการก าหนดใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของรายงานการมีสว่นไดเ้สีย 

ซึง่ครอบคลมุเรือ่งการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทการรายงานรายช่ือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และการรายงานสว่นไดเ้สยีอื่นๆ รวมทัง้การ

ด ารงต าแหนง่ในนิติบคุคลอื่น ซึง่เลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 
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คณะกรรมการบรษัิทมีการประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารประจ าทกุปี โดยไมร่วมกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารหรอืฝ่ายจดัการรว่ม

ดว้ย  เพื่อใหก้รรมการสามารถแสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ และประธานกรรมการท า

หนา้ที่แจง้ขอ้เสนอแนะเหลา่นัน้ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ทราบ 

ในปี 2564 มีสดัสว่นของการเขา้รว่มประชมุของกรรมการทกุคน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชมุทัง้ปี รายละเอียดการเขา้รว่ม

ประชมุของกรรมการเป็นรายบคุคล ปี 2564 มีดงันี ้ 

 รายช่ือคณะกรรมการ                                                                                                                ต าแหน่ง จ านวนครั้งทีม่าประชุม / จ านวนครัง้ทีมี่การประชุม 
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กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

1 นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์ ประธานกรรมการ 1/1 6/6 - - 6/6 1/1 

2 นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 1/1 6/6 - - 6/6 1/1 

3 นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 1/1 6/6 - - 6/6 1/1 

4 นายสตีเฟน แพทรกิ กอร์ กรรมการ 1/1 6/6 - - 5/5 1/1 

5 ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์ กรรมการ - 4/4 - 1/1 - 1/1 

กรรมการตรวจสอบ 

6 ดร. สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1/1 6/6 11/11 - - 1/1 

7 นายชรนิทร ์สจัจญาณ กรรมการตรวจสอบ 1/1 6/6 11/11 2/2 - 1/1 

8 นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส  

แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 
กรรมการตรวจสอบ 1/1 6/6 11/11 

- - 
1/1 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

9 นายเอเดน จอหน์ ไลนมั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ 1/1 6/6 - - - -- 

10 นายศิวะ มหาสนัทนะ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 1/1 6/6 - - - - 
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การอบรมและพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกิจการของ

บรษัิทอยา่งตอ่เนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ผูบ้รหิารและ

ฝ่ายจัดการ เลขานุการบริษัทและบุคลากรในงานที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงและ

พฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้การเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สถาบนัในต่างประเทศ การอบรมหลกัสตูรอื่นๆ ของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายในบริษัทรวมทัง้การเยี่ยมชมบริษัทในกลุม่ (Company Visit) 

หรอืลกูคา้ของบรษัิทโดยจดัโปรแกรมตามความตอ้งการของกรรมการทา่นนัน้ๆ  

ส าหรบัการใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูแก่กรรมการใหม่ก่อนเริ่มปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ เลขานกุารบริษัทรบัผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสาร

และขอ้มลูส าคญัที่เป็นประโยชน ์ต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมเรียกวา่ คู่มือกรรมการ ซึ่งจะรวบรวมเอกสารซึง่กรรมการ

ใช้อา้งอิงตลอดการปฏิบัติหนา้ที่ประกอบดว้ย ส่วนที่หนึ่งคือ กฎระเบียบดา้นการท างาน เช่น ระเบียบปฏิบัติองคก์ร กฎบัตรของ

กรรมการชดุยอยตา่งๆ ตารางอ านาจด าเนินงาน หนงัสอืรบัรอง ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นตน้ สว่นท่ีสองคือ กฎระเบียบดา้น

การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  สว่นที่สามคือ แบบฟอรม์และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ สว่นที่สี่คือรายงานการประชมุในรอบหนึง่ปีที่ผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทมีหนา้ที่จดัการอบรมใหแ้ก่กรรมการ

เพื่อความเขา้ใจในขอ้มลูที่ปรากฏในคูม่ือกรรมการ  

นอกจากนั้นฝ่ายจัดการจะจัดการปฐมนิเทศเพื่อแนะน าผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจและฝ่ายต่างๆ ที่ส  าคัญ เพื่อให้กรรมการใหม่มี

ความคุน้เคยกบัลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ รวมทัง้และการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทตลอดจนการเยี่ยมชม

กิจการของบรษัิทและบรษัิทในกลุม่  

กรรมการทกุคนของบรษัิทเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละมีประสบการณท์างธรุกิจในดา้นตา่งๆ มาเป็นเวลานาน ไดอ้ทุิศเวลาและความพยายาม

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อเสรมิสรา้งใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการบรษัิทท่ีเขม้แข็ง ทกุคนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ และน า

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของตนมาร่วมกันปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต ระมัดระวงั และรอบคอบ โดยค านึงถึ ง

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุคน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิททกุทา่นไดเ้ขา้รว่มในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อกรรมการ รวมการเข้าอบรมจนถงึสิน้ปี 2564 

1 นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์ - Leading from the Chair (INSEAD) 2015 (หลกัสตูรประธานกรรมการ) 

2 นายวนัชยั โตสมบญุ - DAP 7/04, DCP 7/01, AACP  19/15, CGI 10/15, BNCP 9/20 

3 นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ - DAP 5/03, RCC 8/09, DCP 135/10, ACP 31/10, FGP 2/11, ACEP 
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ล าดับ รายชื่อกรรมการ รวมการเข้าอบรมจนถงึสิน้ปี 2564 

7/13, RCL 1/15, IOD National Director Conference 2018 

4 นายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์  - 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) (เป็นหลกัสตูรส าหรบักรรมการ ที่จดัขึน้โดยสถาบนั

กรรมการในประเทศสงิคโปร)์ 

5 ดร.สภุคั ศิวะรกัษ ์ -  DAP 42/2005, DCP 72/2006, FGP 3/2011, AACP 26/2017 

6 ดร.สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ -  DAP 28/04, ACP 5/05, DCP 53/05, MIA 2/08, MIR 3/08, QFR 5/07, 

RCP 18/08, SBM 1/17, ELP 16/19, SBM 8/2020 

7 นายชรนิทร ์สจัจญาณ -  DCP 196/14, BMD 2/16, FBG 5/16, SBM 1/2017 

8 นายโรเบิรต์ เอก็เบิรต์ โจฮานเนส  

แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 

- DAP 183/2021* 

9 นายเอเดน จอหน์ ไลนมั -  DAP 166/2019 

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

*เขา้อบรมหลกัสตูรของ IOD เพิ่มเติมในปี 2564 

หลักเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการก าหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามกระบวนการที่โปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามต าแหนง่ รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบรษัิทบรรทดัฐานของ

ตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั สภาวะเศรษฐกิจ และเพียงพอท่ีจะจงูใจใหก้รรมการน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาว ซึ่งมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม แลว้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

กลั่นกรองและเสนอความเห็นตอ่ผูถื้อหุน้เพื่อการอนมุตัิ  

คา่ตอบแทนกรรมการทกุประเภทตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ซึง่ในการประชุม

สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28 วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิหลกัการส าหรบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทดงันี ้
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“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แต่กรณี) และโบนสั การจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการใหป้ฏิบตัิตามหลกัการต่อไปนี ้นบัจากวนัที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป จนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ เป็น

อยา่งอื่น 

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แตก่รณี) ภายในกรอบวงเงิน

เพื่อการนีไ้มเ่กิน 30 ลา้นบาทตอ่ปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาการจดัสรร 

โบนสักรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัโบนสัประจ าปีในจ านวนไม่เกินปีละ 7 ลา้นบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรร

ระหวา่งกนัเอง 

สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ  ของกรรมการ    ไมม่ี   

เจา้หนา้ที่หรือพนกังานของบริษัทซึง่ไดร้บัเงินคา่ตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ื่นใดในฐานะที่เป็นเจา้หนา้ที่หรือพนกังานของบริษัทหาก

ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการสามารถรบัคา่ตอบแทนกรรมการหรอืโบนสักรรมการไดด้ว้ย 

อตัราคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรอื คา่เบีย้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) ตามต าแหนง่ ส าหรบั ปี 2564 มีดงันี ้

ต าแหน่ง (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/การประชุม) 

คณะกรรมการบรษัิท  (ไมม่ี) 

- ประธานกรรมการ 200,000  

- กรรมการ 100,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ  (ไมม่ี) 

- ประธานกรรมการ 150,000  

- กรรมการ 100,000  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  (ไมม่ี) 

- ประธานกรรมการ 80,000  

- กรรมการ 60,000  

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  (ไมม่ี)  

- ประธานกรรมการ  80,000 

- กรรมการ  60,000 
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รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ปี 2564 มีดังนี ้
รายช่ือคณะกรรมการ ค่าตอบแทนแทนทีจ่่ายปี 2564 โบนัส

กรรมการ

ประจ าปี 2563 

ซึ่ง 

จ่ายในปี  

2564 

(บาท) 

รวมเงนิ

ค่าตอบแทน

ทัง้หมดทีจ่่าย 

ในปี 2564 

(บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ค่าตอบแทน 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร            

1 นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์ 2,400,000 - - 960,000 420,000 3,780,000 

2 นายวนัชยั โตสมบญุ 1,200,000 - - 720,000 262,500 2,182,500 

3 นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 1,200,000 - - 720,000 262,500 2,182,500 

4 นายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์ 1,200,000 - 80,000 540,000 192,500 2,012,500 

5 นายเบนจามิน เฮอรเ์รนเดน เบิรก์ส*/1 300,000 - - 180,000 240,000 720,000 

6 ดร.สภุคั ศิวะรกัษ์*/2 900,000 - 60,000 - - 960,000 

กรรมการตรวจสอบ 

7 ดร. สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ 1,200,000 1,800,000 - - 375,000 3,375,000 

8 นายชรนิทร ์สจัจญาณ*/3 1,200,000 1,200,000 140,000 - 315,000 2,855,000 

9 
นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส  

แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 
1,200,000 1,200,000 - 720,000 297,917 3,417,917 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

10 นายเอเดน จอหน์ ไลนมั 1,200,000 - -  150,000 1,350,000 

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

 รวม 2,665,417 24,185,417 

* ด ารงต าแหนง่ไมเ่ตม็ปี 

หมายเหตุ 

1 นายเบนจามิน เฮอรเ์รนเดน เบิรก์ส ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษัิทมีผลเม่ือสิน้สดุวนัที่ 24 มีนาคม 2564  

2 ดร.สภุคั ศิวะรกัษ ์ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ แทน นายเบนจามิน เฮอรเ์รนเดน เบิรก์ส และไดร้บัแตง่ตัง้เป็นสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีผลเม่ือ

วนัที่ 25 มีนาคม 2564  

3 นายชรนิทร ์สจัจญาณ  ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาล แทนนายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์มีผลเม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2564 

4 นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 

2564 
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โบนสักรรมการประจ าปี 2564 มีจ านวน  4,483,334.00 บาท ซึง่คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้

แลว้ เป็นคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายซึง่จะจ่ายในปี 2565 

การก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและกิจการอืน่ทีบ่ริษัทไปลงทุน 

การสรรหากรรมการส าหรับบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ (Group CEO) เป็นผูร้บัผิดชอบในการเสนอช่ือกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษัิทยอ่ยและบริษัท

รว่ม เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกลั่นกรองคณุสมบตัิและความเหมาะสม และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท

เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิก่อนน าเสนอใหบ้รษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มนัน้ด าเนินการแตง่ตัง้ตามขัน้ตอนของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป   

การก ากับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีถึงความรบัผิดชอบในการก ากับดแูลทกุบริษัทในกลุ่ม จึงไดก้ าหนดโครงสรา้งของการก ากับดแูลให้

ชดัเจน โดยโครงสรา้งการก ากบัดแูลของกลุม่บริษัทไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการตรวจสอบและถ่วงดุล ระหว่างการบริหารงานของบริษัท

ยอ่ย/บรษัิทรว่มและผูบ้รหิารระดบักลุม่ 

อาทิ CFO ของบริษัทย่อยมีหนา้ที่รายงานต่อทัง้ CEO ของบริษัทย่อยและต่อ Group CFO อีกทัง้ CEO ของบริษัทย่อยก็มีหนา้ที่

รายงานต่อ Group CEO นอกจากนีม้ีการจดัใหห้นว่ยงานสว่นกลางที่ส  าคญั อาทิ หน่วยงานกลยทุธ ์หน่วยงานดา้นท่ีปรกึษาการผลติ 

และหน่วยงานดา้นการก ากับดูแลและตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษัิท 

กลไกที่ใชใ้นการก ากับดูและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหลายประการ ทัง้โดยการรายงานผลประกอบการต่อที่ประชุมของคณะ

ผูบ้ริหารกลุ่ม เป็นประจ าทุกเดือน และการต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย ซึ่งจัดปีละ 5 ครัง้ โดยจัดก่อนการ

ประชุมของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส อีกทัง้ใหผู้บ้ริหารระดบัสงูของบริทย่อยและบริษัทรว่มเป็นผูน้  าเสนอแผนธุรกิจและ

งบประมาณประจ าปีในการประชมุของคณะกรรมการบรษัิทซึง่จดัขึน้พิเศษส าหรบัการพิจารณากลยทุธ ์แผนธุรกิจและงบประมาณ 

นอกจากนี ้บริษัทไดม้ีการก าหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ ของบริษัทย่อยใหเ้ป็นรูปแบบและโครงสรา้งในลกัษณะเหมือนหรือ

ใกลเ้คียงกนั เพื่อความสะดวกในการก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนก าหนดวางแบบผงัองคก์รใหเ้จา้หนา้ที่หรือผูจ้ดัการในแผนกและฝ่าย

ต่างๆ ในบริษัทย่อยจะตอ้งแจง้รายงาน ตลอดจนปรกึษาหารือ และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รว่มกบัผูบ้ริหารและผูจ้ดัการของบริษัทที่ดแูล

และรบัผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ฉะนัน้ มาตรการ และ/หรือ ระบบในการควบคุมกิจการภายในบริษัทย่อย จึงมี

ลกัษณะสอดคลอ้งหรือเป็นแบบเดียวกบัระบบของบริษัทโดยก าหนดกลไกการก ากบัดแูลกิจการใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ที่ของบริษัท

ย่อย จะตอ้งท างานทัง้เชิงรุกและรบัรว่มกนักบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่ของบริษัท นอกจากนีย้งัไดม้ีการติดตามดแูลใหบ้ริษัทยอ่ยมีการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่มี
56-1 One Report 2564 63



“เอกสารแนบ 5” 

 

นยัส าคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การท ารายการส าคญัตา่งๆ ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

คณะกรรมการบรษัิทมีกลไกในการก ากบัดแูลที่ท าใหส้ามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและ

บริษัทร่วม และสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งในเงินลงทุน และดูแลกิจการของบริษัทย่อยอย่างมีความรอบคอบ ทั้งนี  ้

คณะกรรมการบริษัทมีการน าประเด็นที่เก่ียวขอ้งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มาพิจารณาเพื่อใหเ้กิดการควบคมุภายในและการ

บรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษัิทอยา่งมีประสทิธิภาพ 

โดยที่บริษัทย่อยในประเทศไทยทัง้หมดมีบริษัทเป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมดแต่เพียงผูเ้ดียว จึงไม่มีขอ้ตกลงระหว่างบริษัทกับผูถื้อหุน้อื่น 

(shareholders’ agreement) ส าหรบับรษัิทรว่ม (บรษัิทลานนา รซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน)) เป็นการลงทนุในระยะเวลายาวนาน จึงไม่

มีขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิทกบัผูถื้อหุน้ แตม่ีการเสนอตวัแทนไปเป็นกรรมการบรษัิทเพื่อรว่มพิจารณาในเรือ่งส าคญั สว่นบรษัิทรว่มทนุใน

ประเทศกมัพชูา (บรษัิทชิป มง อินทรซีีเมนต ์คอรป์อเรชั่น) ซึง่บรษัิทถือหุน้ขา้งนอ้ย มีการท าขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิทกบัผูถื้อหุน้อื่น โดย

ใหส้ทิธิในการคดัคา้นหากบรษัิทไมเ่ห็นดว้ยกบัการด าเนินงานเรือ่งส  าคญั เพื่อดแูลผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิท 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรว่มกนั

พิจารณาผลงาน ปัญหาและแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข โดยไดก้ าหนดบรรทดัฐานที่จะใชเ้ปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

และน าประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการมาหารือเพื่อการปรบัปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ โดยมี

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน   

ส าหรบักระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการ แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดย่อย จัดท าขึน้ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและครอบคลมุหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามกฎบตัร โ ดยมีการ

ประเมินตนเองทัง้คณะกรรมการ ประเมินตนเองทัง้คณะกรรมการชุดย่อย  และการประเมินผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล (individual) 

โดยหลกัเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ (ระดบัการประเมิน 0 = ควรปรบัปรุง ไปจนถึง 4 = ดีเยี่ยม) 

เลขานกุารบริษัทไดจ้ดัสง่แบบประเมินผลการประเมินใหค้ณะกรรมการทกุคนทัง้ในรูปแบบออนไลนแ์ละการสง่เอกสารปกติ หลงัจาก

นัน้เลขานกุารบริษัทจะสรุปผลและน าเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการชดุยอ่ยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงคณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบ

ผลและขอ้แนะน าที่ไดร้บัจากการประเมินผล  

ผลการประเมินประจ าปี 2564 มีค่าเฉลี่ยในระดบัรอ้ยละ 85-90 โดยสรุปคือคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยพอใจกบัผลการ

ท างานของตนเอง และค าแนะน าที่ส  าคญั ไดแ้ก่ บรษัิทควรมีกรรมการซึง่มีประสบการณด์า้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของกลุม่บรษัิท  
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ความร่วมมือในการท างานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิและประสบการณข์องเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ในการใหค้  าแนะน า

เก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งทราบ และมีหนา้ที่แต่งตัง้เลขานกุารบริษัทโดยเลขานกุาร

บริษัทท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ และดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานใหม้ีการ

ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท ดูแลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทเอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของ

คณะกรรมการบรษัิทรวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ  

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทเป็นผูเ้สนอรา่งวาระการประชมุเพื่อใหฝ่้ายจดัการและประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ

วาระการประชมุ โดยวาระการประชมุจะครอบคลมุหนา้ที่ของคณะกรรมการ ทัง้ที่เป็นขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎบตัร ระเบียบปฏิบตัิ

ภายในของบริษัทและการก ากับดแูลกิจการที่ดี อีกทัง้มีหนา้ที่ท  าใหก้ารจดัประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้

เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมาย รวมทัง้เง่ือนไขตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการจดัประชมุทางอิเลก็ทรอนิกสส์  าหรบัคณะกรรมการบรษัิท

และผูถื้อหุน้ 

ในปี 2564 มีการส่งหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพื่อให้

กรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม และคณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็น

เพิ่มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ เลขานกุารบริษัทหรือผูบ้ริหารอื่นท่ีไดร้บัมอบหมาย และในกรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการ

บรษัิทจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอกมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

คณะกรรมการบรษัิทสนบัสนนุใหเ้ลขานกุารบรษัิทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื่อง  คณุสมบตัิและประสบการณข์อง

เลขานกุารบรษัิทปรากฏในเอกสารแนบ 1  

หลักปฏิบัติ 4  การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

การสรรหา อบรมพัฒนา และแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นผูพ้ิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา

บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ซึง่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของรายช่ือผูถู้กเสนอช่ือ และท าการสมัภาษณ์เพื่อหาบุคคลที่มี

คณุสมบตัิและประสบการณท์ี่เหมาะสมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นมุตัิ 
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ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษัิทย่อย คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีอ านาจทบทวนและอนมุตัิรายช่ือบคุคลซึ่งประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่เป็นผูน้  าเสนอ และเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการบรษัิทเพื่ออนมุตัิเบือ้งตน้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการไดก้ าหนดให ้ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน นอกจากมีประสบการณ ์ความเช่ียวชาญที่

เหมาะสมแลว้ ตอ้งผ่านการอบรมตามประกาศ ตลท. เรื่องคณุสมบตัิผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) ดว้ย ซึ่งในปี 

2564 Group CFO ของบรษัิทไดผ้า่นการอบรม CFO’s Refresh Course  

แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าและก ากับดแูลใหฝ่้าย

จดัการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ส  าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู และต าแหน่งงานที่ส  าคญัต่างๆ ส าหรบัทกุบริษัทในกลุม่ 

เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง และใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหนง่ตอ่

คณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบปีละ 2 ครัง้  

การพัฒนาอบรมของผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสนบัสนนุการพฒันาความเป็นผูน้  า

เพื่อใหผู้บ้ริหารระดบัสงูและผูบ้ริหารอาวุโส เป็นผูน้  าที่มีศกัยภาพในการบริหารจัดการสายงานของตน โดยมีการประเมินความเป็นผูน้  า

ส าหรบัพนกังานในต าแหนง่ส าคญัโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ  

คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัินโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคลของกลุม่บริษัทซึง่ผ่านการพิจารณาและใหค้ าแนะน าโดยคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อก าหนดกรอบการท างานและหลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ในการจดัการและบริหารเชิงทรพัยากรบคุคลใหม้ี

ความสอดคลอ้งกนัทัง้กลุม่บรษัิท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม ก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ  

โดยรายละเอียดการอบรมดา้นก ากบัดแูลกิจการของผูบ้รหิารระดบัสงูมีดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้บริหารระดับสูง รวมการเข้าอบรมจนถงึสิน้ปี 2564 

1 นายเอเดน จอหน์ ไลนมั - DAP 166/2019 

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

3 นายมารก์ อนาโตล ชมดิต ์ -  DAP 166/2019 

4 นายเบนจามิน วิลเลีย่ม พินนีย ์ -  DAP 183/2021 
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โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในการเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษัิทดา้น

การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจใหผู้บ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว  

โครงสรา้งค่าตอบแทนผูบ้ริหารมีทัง้แรงจูงใจและความทา้ทาย เป็นไปตามผลการด าเนินงาน มีทัง้ที่เป็นเงินเดือนและตามผลการ

ด าเนินงานระยะสัน้ ไดแ้ก่ โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว ไดแ้ก่ โครงการใหส้ิทธิผูบ้ริหารในการซือ้หลกัทรัพยข์องบริษัทเพื่อ

ก่อใหเ้กิดความผูกพนัต่อองคก์ร (EJIP) ซึ่งมีระยะเวลา 7 ปี ตัง้แต่ปี 2559-2565 โดยมีการจัดสดัส่วนอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ในการ

ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัคา่ตอบแทนไดค้ านึงถึง ระดบัค่าตอบแทนที่สงูกวา่หรือเทา่กบัระดบัอตุสาหกรรม และผลการด าเนินงานของ

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทดูแลใหม้ีการก าหนดและสื่อสารนโยบายเก่ียวกับเกณฑก์ารประเมินผลงานส าหรบัทัง้องคก์รอย่าง

ชดัเจน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดหลกัเกณฑก์าร

ประเมินผลงาน ซึ่งมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า และเป็นตัวแทน

คณะกรรมการบรษัิทท าการประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ และผูบ้รหิารระดบัสงู ตามแนวทางตอ่ไปนี  ้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ  

2. ผลการปฏิบตัิงานสว่นบคุคล ตามหลกัเกณฑ ์และเปา้หมายที่ไดท้  าการตกลงไวล้ว่งหนา้ เช่น 

2.1 งานท่ีส าคญั (KPIs)   

2.2 ภาระหนา้ที่หลกั (Critical Task) 

2.3 ความสามารถในการพฒันาตนเอง (Leadership Competency) 

นอกจากนัน้ ยงัไดน้ าการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิทมาใชป้ระกอบการพิจารณาใน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนดว้ย 

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ  

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนตน์ครหลวง  

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักับการส่งเสริมการใชน้วตักรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและของเทคโนโลยี ความ

คาดหวงัของลกูคา้ คู่คา้ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียส าคญั ที่ตอ้งการเห็นการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะที่เป็นไปเพื่อประโยชน ์หรือสรา้ง

คณุคา่รว่มกนัทัง้แก่กิจการ ลกูคา้ คูค่า้ ตลอดจนสงัคม และสิง่แวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงนัน้ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของหลกั

จริยธรรมที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหฝ่้ายจดัการน าเรื่องการส่งเสริมนวตักรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
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ทบทวนกลยทุธ ์และการวางแผนพฒันาการด าเนินงานอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อกลุม่บรษัิทตอ้งการเสรมิสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนัไดอ้ย่างต่อเนื่องและสามารถลดปริมาณการปล่อยหรือความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจกที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษัท

ปัจจบุนัจึงมุง่การใชแ้นวทางเรือ่ง การสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรมแบบเปิดกวา้ง (open innovation network) โดยการเขา้รว่มกบัผูน้  าดา้น

เทคโนโลยีและผูน้  าของอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑร์่วมกัน เนื่องจากแนวทางดงักล่าวสนบัสนุนความตอ้งการในการเขา้ถึง

เทคโนโลยีชัน้น าไดร้วดเร็วขึน้ อีกทัง้ลดเวลาคน้ควา้และเวลาการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อการคา้ โดยขอบเขตของความรว่มมือเหล่านี ้

ครอบคลมุเรื่องส าคญัต่างๆ ตัง้แต่การพฒันาผลิตภณัฑ ์การน าไปใช ้รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและการปรบัใชก้บัปัญญาประดิษฐ์

ส าหรบักลุม่ธุรกิจของบรษัิท 

การสนบัสนุนของคณะกรรมการบริษัทและคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม ก่อใหเ้กิดกิจกรรมการสนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมใน

องคก์รอยา่งยั่งยืนที่ส  าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองคก์รด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่ 

จากการสง่เสริมใหบ้ริษัทเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม กลุม่บริษัทปนูซีเมนตน์ครหลวงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของนวตักรรมอนัเป็นผล

มาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไดม้ีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้

พนกังานมีสว่นร่วมในการสรา้งนวตักรรมอนัเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร โดยมีการจดั เสวนาและประชุมเชิงปฏิบตัิการอย่าง

สม ่าเสมอตลอดทั้งปี การน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  (นวัตกรรม

หลกั) รวมถึงการสนบัสนนุการพฒันาความคิดรเิริม่ของกลุม่พนกังานนกัคิดรุน่ใหมเ่พื่อคน้หารูปแบบธุรกิจใหม่ในการสรา้งรายไดแ้ละ

เป็นกลไกที่จะช่วยตอบสนองความตอ้งการของตลาดในโลกยคุใหมท่ี่เปลีย่นแปลงไป (นวตักรรมใหม)่  

ด้านการสนับสนุนการเป็นองคก์รนวัตกรรมอยา่งยั่งยนื  

บริษัทตระหนกัดีถึงการสรา้ง สนบัสนนุนวตักรรมใหเ้กิดขึน้ในองคก์รอยา่งยั่งยืน โดยในการนี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ ไดเ้ขา้มา

เป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงกบัการก าหนดนโยบาย การบริหารและการด าเนินงานของกิจกรรมสง่เสริมนวตักรรมตา่งๆ รวมถึงการใหก้าร

สนบัสนนุ อ านวยความสะดวกตอ่พนกังานในการรเิริ่ม และด าเนินโครงการนวตักรรมต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ  

ตลอดจนการใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณเพื่อการศกึษาหรือวิจยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพิ่มเติมตอ่การพฒันาโครงการสรา้งสรรค ์ใหส้ามารถ

เกิดขึน้ไดจ้รงิในรูปแบบธุรกิจใหม ่(Business Model) 

บรษัิทถือวา่นวตักรรมเป็นเรือ่งส  าคญั ที่จะช่วยสรา้งคณุคา่รว่มใหม้ากขึน้เพื่อประโยชนแ์ก่ธุรกิจ ลกูคา้ คูค่า้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีส าคญัที่

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  โดยบริษัทจะมุ่งเนน้การสรา้งวฒันธรรมองคก์รและสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนการ

ท างานรว่มกบัหนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวขอ้ง เพื่อสง่เสรมิใหไ้ดม้าซึง่นวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 
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การประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีส่วนไดเ้สียและการชดเชยกรณีทีเ่กดิจากการละเมิดสิทธิ 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการสรา้งสรรคค์ุณค่าใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย (Create Value for all Stakeholders) อย่าง

ต่อเนื่อง และดแูลใหบ้ริษัทมีแนวทางการปฏิบตัิในการดูแลผูม้ีสว่นไดเ้สียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือตามขอ้ตกลงที่มีกับ

บริษัทและตอ้งมีกระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความรว่มมือและความไวว้างใจซึ่งกนัและกัน ระหว่างบริษัทกับผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่าง

ตอ่เนื่องตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นพนกังาน ชมุชนโดยรอบสถานประกอบการ สงัคม ผูถื้อหุน้ หรอืนกัลงทนุ ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้ภาครฐั รวมถึง

คู่แข่ง และผูส้อบบญัชีอิสระ และที่ส  าคญัตอ้งไม่มีการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย และก าหนดมาตรการชดเชย

กรณีผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมิดสทิธิ 

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหม้ีกลไกที่ท  าใหม้ั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ไมล่ะเมิดสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีครอบคลมุเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง   

พนกังานเป็นทรพัยากรที่มีคณุค่าและเป็นรากฐานของความส าเร็จ คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหบ้ริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ

ปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัอยา่งยตุิธรรมและเท่าเทียม โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จริยธรรมทางธุรกิจของ

บรษัิทและปฏิบตัิตอ่พนกังานและลกูจา้งอยา่งเป็นธรรมและเคารพสทิธิมนษุยชน คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการไม่ใช้

แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานสตรีมีครรภ์ รวมไปถึงสนับสนุนการอบรมให้ความรู ้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

ความกา้วหนา้ของพนกังาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดม้ีโอกาสในการพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ  และยงัดแูลใหม้ีนโยบาย

และแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดแูลเรื่องค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน อนัไดแ้ก่การก าหนดค่าตอบแทน

และผลประโยชนอ์ื่นๆ ที่เป็นธรรม การจดัหาสวสัดิการที่ไมน่อ้ยไปกวา่ที่กฎหมายก าหนดหรอืมากกวา่ตามเหมาะสม ตลอดจนนโยบายดา้น

การดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน โดยเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไวใ้หเ้ป็นที่รบัทราบเสมอ และก าหนดนโยบายอาชีวอ

นามยัและความปลอดภยั โดยมุ่งมั่นที่จะสรา้งที่ท  างานท่ีดีต่อสขุภาพและความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังานโดยมีเป้าหมายสงูสดุคือ “Zero 

Harm to Anyone and Zero Fatality” รายละเอียดสถิติการเกิดอุบตัิเหตุหรืออตัราการหยุดงานหรืออตัราการเจ็บป่วยจากการท างาน

สามารถดเูพิ่มเติมไดท้ี่ตวัชีว้ดัการพฒันาอยา่งยั่งยืนในแตล่ะปีที่เว็บไซตข์องบรษัิท 

https://www.siamcitycement.com/th/our_caring/sd_report  

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บคุลากรของบริษัททกุคนถือเป็นทรพัยากรที่มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการที่จะขบัเคลื่อนและผลกัดนัใหบ้ริษัทไปสูเ่ป้าหมายที่ก าหนด

ไว ้บคุลากรทกุคนถือเป็นหนึ่งในปัจจยัแห่งความส าเร็จขององคก์ร ในการที่จะเสรมิสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บับรษัิทพรอ้ม
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ทัง้การปฏิบตัิงานตอ้งเป็นไปตามค่านิยม และวฒันธรรมขององคก์ร โดยมิไดมุ้่งหวงัในเรื่องของผลส าเร็จในการท างานเท่านัน้แต่ตอ้งถึง

พรอ้มดว้ยจรยิธรรมและการปฏิบตัิงานโดยเนน้การท างานเป็นทีม, ท าสิง่ถกูตอ้ง, กลา้คิด กลา้ท า และหว่งใย ใสใ่จอนาคตตามคา่นิยมของ

องคก์ร 

ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดการบริหารค่าตอบแทนบนหลกัการและพืน้ฐานของความยตุิธรรมและความเสมอภาค โดยปัจจยัที่ใชใ้นการบริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประกอบไปดว้ย ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน, อัตราการจ่ายของ

ตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบรษัิทโดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะหง์าน การประเมินคา่งาน, การส ารวจตลาดแรงงานและ

โครงสรา้งค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือในการช่วยพิจารณา รวมทัง้การพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของพนกังานประจ าปีถือเป็นอีกหนึง่ปัจจยั

ที่ใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับผลการปฏิบตัิงานเพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญและก าลงัใจใหก้ับพนกังานที่มีผลการ

ปฏิบตัิงานสงูกว่ามาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว ้ทัง้นีบ้ริษัทจะพิจารณาจ่ายโบนสัใหก้บัพนกังานทกุคนขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบรษัิท

ในแตล่ะปีเพื่อตอบแทนความทุม่เทในการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่ตลอดปีที่ผา่นมา  

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนสัแลว้ บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีสวสัดิการอื่นๆ แก่พนกังานทกุคนเพื่อบรรเทาภาระคา่ใชจ้่ายในการด ารงชีพ และคง

มาตรฐานการครองชีพใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจได ้เช่น เงินสบทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ, ค่าครองชีพ, รถรบัส่งพนกังาน, เงินกู้

ฉกุเฉิน, ประกนัชีวิต, ประกนัสขุภาพ, เงินช่วยเหลือค่าเลา่เรียนบตุร เป็นตน้ รวมทัง้ไดจ้ดัใหม้ีโครงการรว่มทนุระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง 

(Employee Joint Investment Program: EJIP) อีกดว้ย ทัง้นีบ้ริษัทไดม้ีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของบริษัทอยู่เป็นระยะ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการด าเนินชีวิตใหส้อดคล้องกบัยคุสมยัมากขึน้ เช่น เปิดทางเลือกใหพ้นกังานสามารถ

เลือกประกนัสขุภาพประเภทความคุม้ครองกรณีผูป่้วยนอกแบบก าหนดจ านวนต่อครัง้ต่อปี หรือแบบคุม้ครองต่อปีไม่ก าหนดจ านวนครัง้ 

เป็นตน้ 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการจัดอบรมพนักงานใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส ารองเลีย้งชีพอยู่เสมอ บริษัทให้

ความส าคัญกับบุคคลากรของกลุ่มบริษัทโดยประธานเจ้าหนา้ที่กลุ่มเป็นผูน้  าในดา้นการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคล  เพื่อใหก้าร

ด าเนินการตามแผนสบืทอดต าแหนง่และการก าหนดบคุคลากรที่มีศกัยภาพ รวมทัง้การก าหนดผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสนบัสนนุกลุม่บรษัิทเป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญกับการบริหารจัดการดา้นความปลอดภัยใหแ้ก่ลูกคา้ โดยไดดู้แลใหม้ีการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และค านงึถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบรกิารหลงัการขาย

ตลอดช่วงอายสุินคา้และบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสินคา้และบริการ รวมทัง้การโฆษณา

ประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสริมการขาย (sales conduct) ตอ้งกระท าอย่างมีความรบัผิดชอบ ไมท่ าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชน์
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จากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ ซึง่มีบรบิทสอดคลอ้งตามวิสยัทศันด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยพนัธกิจหลกัของบรษัิทมุง่มั่นให้

พนกังาน ผูร้บัเหมา และลกูคา้ทกุคนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ และปฏิบตัิตามกฎระเบียบขัน้ตอนการท างาน เพื่อความปลอดภยัของทัง้

ตนเองและผูอ้ื่น ทกุกิจกรรมตอ้งไดร้บัการด าเนินการภายใตร้ะบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งมีประสทิธิผล ปัจจยัเชิง

บรูณาการเพื่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามแนวเจตนารมณข์องบริษัท คือ การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั การสรา้งทศันคติที่ดีดา้น

ความปลอดภยั และใหฝั้งแน่นในกลุม่คนขององคก์ร และตอ้งถ่ายทอดไปสูก่ลุม่ลกูคา้เพื่อใหพ้วกเขามีสว่นรว่มในการปฏิบตัิตามกระบวน

ตา่งๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และควบคมุความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได ้  

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเนน้ใหม้ีการสื่อสาร แบ่งปันขอ้มลู ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู ้เช่น เก่ียวกบักฎระเบียบและขัน้ตอนการท างาน การ

ประเมินความเสี่ยงของสภาพการณท์ี่เป็นอนัตรายในสถานประกอบการ  การซ่อมบ ารุงไซโลอย่างไรใหเ้กิดความปลอดภยั ใหแ้ก่ลกูคา้

อยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอ ทัง้ยงัรณรงคใ์นเรือ่งการขบัขี่อยา่งปลอดภยัส าหรบักลุม่ลกูคา้ที่เป็นแฟรนไชส ์เพื่อใหเ้กิดการสง่มอบสนิคา้และ

บรกิารที่มีความปลอดภยัในระดบัมาตรฐานสากล อีกทัง้บรษัิทยงัมีขอ้ก าหนดใหผู้ข้นสง่ตอ้งจดัเตรยีมอปุกรณป์้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

สญัลกัษณ์เครื่องหมายดา้นความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการบริหารจัดการดา้นความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในพืน้ที่ของ

ลกูคา้แฟรนไชส ์

3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลใหม้ีนโยบายจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อยกระดบัของกรอบการปฏิบตัิงานจดัซือ้จดัหาสินคา้หรอืบรกิารที่สรา้งความคุม้

ค่าสงูสดุ เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการจดัซือ้จดัหาเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปรง่ใสในทกุขัน้ตอน ทัง้การประกวดราคา การประเมิน

และคัดเลือกคู่ค้า และสนับสนุนให้คู่ค้าด าเนินการธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตลอดจนให้ความรู ้พัฒนาศักยภาพและยกระดับ

ความสามารถในการผลติและใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐานในดา้นตา่งๆ และจดัท าแนวรว่มกบัคูค่า้เพื่อใหม้ีการเคารพสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัิ

ตอ่แรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูค่า้ เพื่อพฒันาการประกอบ

ธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยั่งยืน  

การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสยัทัศน ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษัทจึงมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์และ

แนวทางการคดัเลอืกคูค่า้อนัเป็นหนึง่ในผูม้ีสว่นไดเ้สยี จากคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของคูค่า้ ดงันี ้ 

(1) ความเช่ียวชาญและประสบการณ ์ 

(2) ความสมเหตสุมผลดา้นราคาและคณุภาพ  

(3) นโยบายดา้นการใหบ้รกิาร  

(4) การจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างาน  

(5) การปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง การบงัคบัใชแ้รงงาน  

(6) การตอ่ตา้นการทจุรติติดสนิบน  
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(7) การจดัหาที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม  

(8) การตอ่ตา้นการละเมิดสทิธิมนษุยชน เป็นตน้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหม้ีการก าหนดวิธีการจดัการดา้นการจดัซือ้จดัหาเชิงกลยทุธ ์และแนวทางการสรา้งความสมัพนัธ์

กบัคู่คา้ การคดัสรรคู่คา้ตอ้งเป็นไปอย่างมีศกัยภาพ  เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารอย่างมีความรบัผิดชอบในระบบห่วงโซ่อปุทาน หากคู่

คา้รายใดไม่ผ่านคุณสมบตัิที่ก าหนดไว ้โดยวางแผนปฏิบตัิใหแ้ก่คู่คา้เพื่อแกไ้ขขอ้จ ากัดดงักล่าวใหล้ลุ่วงและติดตามผลประเมินความ

คืบหนา้ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลือต่อคู่คา้เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาความสามารถและปรบัปรุงผลการท างานใหด้ียิ่งขึน้ไป  และเพื่อใหเ้กิด

การพฒันาอยา่งยั่งยืนของบรษัิทที่ขยายไปยงัคูค่า้   

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ีการจดัท าจรรยาบรรณของคูค่า้ (SCCC Supplier Code of Conduct) เพื่อก าหนดเง่ือนไขการรว่มกันทาง

ธุรกิจ โดยคูค่า้จะตอ้งลงนามตอบรบัค ามั่นยืนยนัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วเพื่อเป็นพนัธสญัญาระหวา่งกนัก่อนเริ่มท าธุรกิจกบั

บรษัิทฯ  

4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหม้ีการน าความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาโครงการที่สามารถสรา้งเสริมประโยชนต์่อชุมชนได้

อยา่งเป็นรูปธรรม  มีการติดตามและวดัผลความคืบหนา้และความส าเรจ็ในระยะยาว 

บรษัิทมุง่มั่นสรา้งคณุคา่รว่ม (Create Shared Value) และความผกูพนัที่ดีตอ่ชมุชนรอบโรงงาน ในเขตอ าเภอแก่งคอยและอ าเภอมวกเหล็ก 

จงัหวดัสระบรุี โดยบริษัทไดจ้ดักิจกรรมเขา้ไปมีสว่นรว่มและใหก้ารสนบัสนนุการพฒันาชุมชนอย่างยั่งยืนในทกุชุมชนรอบโรงงานรวมทัง้

สาธารณชน โดยรวมใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การสง่เสริมการศึกษา การสนบัสนนุการพฒันาอย่างยั่งยืนของชุมชน และการสนบัสนนุการพฒันา

สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอย่างต่อเนื่อง โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไวใ้หเ้ป็นทราบอย่างสม ่าเสมอ รายละเอียด

โครงการสนบัสนุนุการพฒันาอยา่งยั่งยืนของชุมุชนและสงัคมที่ส  าคญั สามารถดเูพิ่มเติมที่หวัขอ้การพฒันาอยา่งยืน 

5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหม้ีการป้องกัน ลด จัดการและดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะไม่สรา้งหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อ

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใชว้ตัถดุิบ การใชพ้ลงังาน (ส าหรบัการผลิต ขนสง่หรือในส านกังาน) การใชน้ า้ การใชท้รพัยากรหมนุเวียน 

การดแูลและฟ้ืนฟู ความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปลอ่ยและจดัการของเสียที่เกิดจากการ

ประกอบธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

บรษัิทน าระบบบริหารงานดา้นคณุภาพ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม มาใชใ้นการปฏิบตัิงานควบคู่ไปกบัด าเนินธุรกิจ

ผลติปนูซีเมนตข์องบรษัิท โดยน าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO: 14001) มาใชเ้พื่อใหเ้กิดการพฒันาสิง่แวดลอ้มควบคูก่บัพฒันาธุรกิจ 
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อีกทัง้ยงัช่วยใหบ้รษัิทลดคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถดุิบและพลงังาน การบ าบดัมลพิษ เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัองคก์ร 

บริษัทยงัมุ่งเนน้การพฒันาบคุลากรใหต้ระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และสง่เสริมใหม้ีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังาน

ในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไวใ้หเ้ป็นที่ทราบ  โดยในปีที่ผ่านมามีจดัอบรมหลายหลกัสตูร เช่น 

การอบรมหลกัสูตรเชิงลึกเนน้การวิเคราะหแ์ละจัดการความเสี่ยงดา้น ESG และการค านวณก๊าซเรือนกระจก เพื่อรายงานผลการ

ด าเนินงานดา้นความยั่งยืน การอบรมหลกัสตูรกฎหมายสิ่งแวดลอ้มเบือ้งตน้  การอบรมหลกัสตูรขอ้ก าหนดการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม การอบรมหลกัสตูรกฎหมายดา้นการจดัการกากอตุสาหกรรม และแนวทางการจดัการกากอตุสาหกรรมภายในโรงงาน การ

อบรมใชง้านศูนยข์อ้มูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (SMART EIA Plus) การอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูรเกณฑม์าตรฐานการ

จดัการการฝังกลบเป็นศนูย ์(Zero Waste to Landfill) และการอบรมหลกัสตูรการทวนสอบประสิทธิภาพของระบบการตรวจวดัมลพิษทาง

อากาศจากปลอ่งระบายแบบอตัโนมตัิอยา่งตอ่เนื่อง เป็นตน้  

6) การแข่งขันทางการค้าอยา่งเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหม้ี การประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

บริษัทมีเจตนารมณท์ี่จะด ารงการคา้ขายและสง่เสริมใหม้ีการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่า

ฝืนหรอืขดัตอ่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการแขง่ขนัทางการคา้ หรอืที่อาจท าใหเ้กิดความเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของคูแ่ข่ง ซึง่แนวปฏิบตัิดงักลา่ว

เป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทโดยในปี 2564 บริษัทไม่มีขอ้พิพาทใดๆ กบัคู่แข่ง และไม่มีขอ้รอ้งเรียน 

และ/หรอื คดีใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

7) การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชัน 

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการประกอบธุรกิจของบริษัทไดป้ฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และ

สนับสนุนใหบ้ริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทและคู่คา้ทราบถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน รวมทัง้มีนโยบายไม่งดรบั

ของขวญัของก านลั โดยก าหนดนโยบายใหพ้นกังานและผูบ้รหิารของบรษัิทปฏิเสธการรบัของขวญั ของที่ระลกึ หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด

ในทกุกรณี รวมทัง้ไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั

ของบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษัทไดร้บัการรบัรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 30 

มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ทรพัยากรทางการเงิน ทรพัยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

ทรพัยส์นิทางปัญญา ทรพัยากรบคุคล  ทรพัยากรธรรมชาติ รวมถึงดา้นสงัคมและความสมัพนัธต์า่ง ๆ โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผย
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ถึงการปฏิบตัิไวใ้หเ้ป็นที่ทราบ  

คณะกรรมการบรษัิทไดส้ง่เสรมิการใชท้รพัยากรเชิงอนรุกัษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดแูลรกัษาแหลง่ทรพัยากรที่ไม่อาจทดแทนได ้และน าวสัดุ

ทตุิยภมูิ (secondary materials) กลบัมาใชใ้หม ่

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลใหม้ั่นใจไดว้า่การประกอบธุรกิจของบรษัิทด าเนินไปอยา่งมีความรบัผิดชอบ ยดึมั่นในกิจกรรมความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยไดค้  านึงถึงความจ าเป็นและผลกระทบจากการน าทรพัยากรต่าง ๆ มาใช้ และ

ผลกระทบต่อกันและกันในการใชท้รพัยากรแต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain มาโดย

ตลอด โดยตระหนกัว่ารูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกนั ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อทรพัยากรที่ต่างกันดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสินใจ

เลือกรูปแบบธุรกิจ บริษัทตอ้งค านึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึน้ต่อทรัพยากร บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความ

รบัผิดชอบและสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน 

คณะกรรมการไดด้แูลใหม้ั่นใจว่า ในการบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการไดม้ีการทบทวน พฒันาดแูลการใช้

ทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยค านงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองคก์ร 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของกิจการ โดยก ากบัดแูลใหบ้ริษัทด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี โดย

มอบหมายใหบ้ริษัทอินทรี ดิจิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคนิค การจดัการและพฒันาระบบขอ้มลูแก่

บรษัิทในกลุม่บรษัิทปนูซีเมนตน์ครหลวง เป็นผูด้แูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษัิทในกลุม่ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ นโยบายการใช้

งานทรพัยส์ินดา้นเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ซึ่งครอบคลมุถึงการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทาง

เพื่อรองรบัในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามที่ก าหนดไว ้โดยได้มีการก าหนดหลกั เกณฑแ์ละปัจจัย ในการก าหนด

ล าดบัความส าคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ ์ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

ความเรง่ด่วน ในการใชง้าน งบประมาณและทรพัยากรบคุคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ (business 

model) ทัง้นี ้ในปี 2564 คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่บรษัิทลดลงจากปีก่อนหนา้อยา่งมีนยัส าคญั ในการนี ้บรษัิท

อินทร ีดิจิตอล จ ากดั ไดใ้หบ้รกิารครอบคลมุตัง้แตก่ารวางแผนกลยทุธท์างดา้นเทคโนโลยีดา้นสารสนเทศและดิจิตอลเพื่อใหส้อดคลอ้งและ

ส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนตน์ครหลวงจนไปถึงการดูแลและพฒันาระบบท่ีมีอยู่ใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพสงูสดุและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอกองคก์รตามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้ 
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ในการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหก้ารบริหารความเสี่ยงขององคก์รครอบคลมุถึงการบริหารและจัดการ

ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย เช่น การบรหิารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (business continuity management) การบรหิารจดัการ

เหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (incident management) การบริหารจดัการทรพัยส์ินสารสนเทศ 

(asset management) เป็นตน้ 

บริษัทปฏิบตัิงานตามนโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทอินทรี ดิจิตอล และ

ไดร้บัประกาศนียบตัร ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวลัการบรหิารขอ้มลูความปลอดภยัยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification 

(Thailand) Ltd. ซึ่งคลอบคลมุระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ในการรกัษาความลบั (confidentiality) การรกัษาความน่าเช่ือถือ 

(integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล(availability) รวมทัง้ป้องกนั มิใหม้ีการน าขอ้มลูไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

ขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

ก ากับดูแลและมีมาตรฐานการท างาน รวมทั้งการควบคุมภายในจากส่วนกลาง  

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเนน้ใหฝ่้ายจดัการมีการวางมาตรฐานการท างานที่เป็นแนวทางเดียวกนัส าหรบัทกุบริษัทในกลุม่ โดยก าหนด

นโยบายใหใ้ชบ้ริษัทอินทร ีดิจิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที่มีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ในการท าใหเ้กิดประสิทธิภาพทัง้

กลุม่บรษัิทในทกุกระบวนการท างาน รวมถึงการจดัการขอ้มลูและควบคมุไมใ่หเ้กิดขอ้มลูรั่วไหล และจากโครงสรา้งที่ก าหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ท าใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพิจารณา

รายงานผลการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการ

ช าระหนี ้และเรือ่งส  าคญัอื่นในการก ากบัดแูลของกลุม่บรษัิทเป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มการท าธุรกิจและลกัษณะธุรกิจของกลุม่บรษัิทโดยมีการเยี่ยมชมบรษัิทและบริษัท

ยอ่ยตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ และมีการท างานรว่มกนัท่ีดีกบัฝ่ายจดัการ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดร้บัการสนบัสนนุการท าหนา้ที่

จาก ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร – กลุ่มการเงิน, หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของกลุ่ม , เลขานกุาร

บริษัท, รวมถึงเลขาคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงเอกสารการประชุมผ่านระบบ

แอพพลิเคชั่นที่มีขึน้เพื่อสนบัสนนุใหก้ารท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และฝ่ายจดัการไดร้บัความเห็น และขอ้เสนอแนะ

ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ละปฏิบตัิไดจ้รงิ 

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ ากับดแูลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการ

รักษาความลับ (confidentiality) เพื่อไม่ให้เกิดขอ้มูลรั่วไหล การรักษาความน่าเช่ือถือ ( integrity) และความพรอ้มใช้ของขอ้มูล 
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(availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูที่อาจมผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(market sensitive information) นอกจากนี ้คณะกรรมการ

บริษัทไดด้แูลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง อาทิ ที่ปรกึษาทางกฎหมาย ที่ปรกึษา

ทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเสีย่ง ซึง่ถือเป็นสว่นส าคญัในการบรหิารจดัการและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้อง

กิจการ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองคก์รให้เป็นทิศทางเดียวกัน อีกทั้งมีการ

ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสีย่งเพื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมีวิธีจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม  

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทมีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งทัง้ของในประเทศและใน

ระดบัสากล จึงไดก้ าหนดใหม้ีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย และสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและการด าเนินงาน ลดความเสีย่งจากการ

ด าเนินงานและสรา้งความมั่นใจวา่มีมาตรการปอ้งกนัการทจุรติอยา่งสมเหตสุมผล  

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ ท าหนา้ที่หวัหนา้ดา้นการบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์รของบริษัทกลั่นกรองในการพิจารณาเพื่ออนมุตัิ

ความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้การระบคุวามเสี่ยงดา้นกลยทธุ ์(strategic risk) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิงาน (operational risk) ความเสีย่ง

ดา้นการเงิน (financial risk) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (compliance risk) และความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

สงัคมและการก ากบัดแูลกิจการ (ESG risk) ที่ไดพ้ิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์รที่อาจสง่ผลใหบ้ริษัทไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้รวมถึงพิจารณาทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหร้ะบบการบริหารมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเหมาสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

อยา่งสม ่าเสมอ   

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัในการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และให้

ความส าคญักบัสญัญาเตือนภยัลว่งหนา้และดแูลใหม้ีการทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าทกุ 2 ปี  

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิกคณะกรรมการ

ตรวจสอบทกุคนเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมี 2 ทา่นท่ีมีความรูด้า้นบญัชี 
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คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่คณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit 

Committee) ซึง่คลอบคลมุหนา้ที่ตามที่ระบใุนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 แลว้  

รายละเอียดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏทา้ยนี ้

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกลไกหรอืเครือ่งมือที่จะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่

ที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ี่เ ก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารือรว่มกบัผูส้อบบญัชี 

การแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้อีกทัง้ไดจ้ดั

ให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ร ับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทาน

ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้

ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงาน

ประจ าปี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในสามารถดู

รายละเอียดไดท้ี่หวัขอ้ธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 

การจัดการและการป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflicts of Interest Policy)เพื่อส่งเสริมความซื่อสตัยแ์ละ

โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ และป้องกันการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลกัษณะที่ไม่สมควร โดยก าหนด

มาตรฐานและแนวปฏิบตัิ ตลอดจนขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึง่เป็นรายการท่ีบรษัิทกระท าเป็น

ปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเขา้ท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่มีขนาดใหญ่หรือมีนยัส าคญัต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทคณะผูบ้ริหารจะตอ้งขออนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะรายงานการเขา้

ท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนไดเ้สียภายใตอ้ านาจอนุมตัิของฝ่ายจัดการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทบทวน และใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทรบัทราบเป็นรายไตรมาส 

นอกจากการควบคมุดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในแลว้ การดแูลเรือ่งการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทเป็น

สิ่งส  าคญัยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงไดด้แูลใหม้ีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้ดแูลใหม้ี

แนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหก้ารท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลู ตามที่กฎหมายก าหนด

และเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีตอ้งไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทไดก้ าหนดเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า “ความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นสถานการณท์ี่

ผลประโยชนส์่วนตัว จากการกระท าของเรา ทัง้ดา้นการเงินหรือรูปแบบอื่น แต่ผลประโยชนด์งักล่าวส่งผลกระทบหรือขดัแยง้กับ
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ผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทพนกังานควรหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่พนกังานคิดว่าอาจเป็นการขดัผลประโยชน ์หรือก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และพนกังานควรรายงานใหห้วัหนา้งานทราบเพื่อแกไ้ขสถานการณอ์ยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส”                                                                                                

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดแนวทางปฏิบตัิใหบ้คุลากรที่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการอนมุตัิหรือตดัสินใจสั่งซือ้สั่งจา้งมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูที่ตนหรอื

ญาติของตนเขา้ท าธุรกรรมกบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในรอบระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิดเผยขอ้มลูนีต้อ้งท าปีละ 1 ครัง้ การ

เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วนีส้ามารถกระท าโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัผลประโยชนท์บัซอ้นนัน้ ไดม้ีการปฏิบตัิ

อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแลว้ และบริษัทพบว่าพนกังานมีความตระหนกัมากขึน้ในความส าคญัในเรื่องความโปรง่ใส  และ

การไมยุ่ง่เก่ียวกบักิจกรรมที่ขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท 

ในปี 2564 บริษัทไดม้ีการทบทวนนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และปรบัปรุงแบบรายงานการเปิดเผยความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หค้ณะกรรมการของบริษัทย่อยน าไปปฏิบัติ  และจัดท ากิจกรรมส่งเสริมความรู ้ความเขา้ใจเรื่องความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หแ้ก่พนกังาน ผา่นระบบ e-learning โดยเป็นสือ่ใหค้วามรูแ้ละแบบทดสอบ เพื่อสรา้งความตระหนกัและหลกีเลีย่งสถาณ

การณท์ี่อาจท าใหเ้กิดผลกระทบ  

คณะกรรมการไดต้ิดตามดแูลและจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกับฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ 

หรอืผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกาสของบรษัิทเพื่อปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการที่ดี ในเรื่องมาตรการปอ้งกนั กรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่น

ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) และคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

(Insider Trading Policy) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตลอดจนบคุคลที่สว่นรูข้อ้มลูภายในท าการซือ้หรือขายหุน้ของบรษัิท

ในช่วง 30 วนั ก่อนวนัเผยแพรข่อ้มลูงบการเงิน และขอ้มลูส าคญัทางการเงิน และไมน่อ้ยกวา่ 24 ชั่วโมง หลงัจากเปิดเผยขอ้มลูรายงาน

ดา้นการเงินดงักลา่ว (Blackout Period Policy) ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ไมม่ีการแสวงหาประโยชนจ์ากขอ้มลูที่ยงัมิไดม้ีการเปิดเผยตอ่

สาธารณชนอนัจะน าไปสูก่ารเอาเปรียบบคุคลภายนอก โดยสื่อสารและเผยแพรน่โยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานรบัทราบ

และปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั และกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งแสดงรายงานและจดัสง่รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์

ฯ ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั

นบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจง้ใหเ้ลขานกุารบริษัทรบัทราบเพื่อจดัท าสรุปจ านวนหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็น

รายบุคคลใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครัง้ และเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรพัย์

ดงักลา่วในรายงานประจ าปี โดยไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ก าหนดดงักลา่วดว้ย  ทัง้นี ้ในปี 

2564 ที่ผา่นมา ไมพ่บการกระท าผิดเก่ียวกบัการใชข้อ้มลูภายในและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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นโยบายขา้งตน้ยงัเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทในเรื่องการใชท้รพัยส์ิน และขอ้มลูของบริษัทอีก

ดว้ย  

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทก าหนดเรื่องการใช้ขอ้มูลภายในว่า  “การน าเอาขอ้มูลภายในจากเอกสารขอ้มูลที่ไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ มาใชป้ระกอบต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุในการซือ้ ขาย หรือถือครองหลกัทรพัย์บริษัท เป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมและผิด

กฎหมาย และสง่ผลใหม้ีการด าเนินการทางวินยัและทางอาญา”   

หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกับการใชข้อ้มูลภายใน ใหป้รึกษาฝ่ายกฎหมายและกิจการบริษัทบริษัทมีการทบทวนรายช่ือบุคคลภายในให้

เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบนั ก าหนดแนวทางการรกัษาขอ้มลูภายใน และท าการแจง้แนวทางและนโยบายขา้งตน้ใหทุ้กคนใน

องคก์รถือปฏิบตัิ และติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลใหม้ีการทบทวนรายช่ือผูใ้ชข้อ้มลูภายในซึง่เป็นบคุคลที่รบัรูแ้ละถือครองขอ้มลูส าคญัและที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่

สาธารณะใหเ้หมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบนั และท าการแจง้แนวทางและนโยบายขา้งตน้ใหท้กุคนในองคก์รไม่ว่าจะเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิและไดต้ระหนกัถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ก าหนดดงักลา่วดว้ย 

โดยติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ  

นอกจากนีใ้นปี 2564 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการทบทวนนโยบายการใชข้อ้มลูภายในส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ เพื่อเพิ่มความ

ตระหนักรูแ้ก่พนักงานที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายในไม่ว่าจะเก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือไม่ก็ตาม  และใหฝ่้ายจัดการจัด

กิจกรรมสง่เสริมความตระหนกัรูแ้ละเขา้ใจการปฏิบตัิตามนโยบายใหแ้ก่พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการ ผ่านระบบ e-learning เป็น

ประจ าเพื่อเป็นมาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนหรอืผูอ้ื่นในทางที่มิชอบ  
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สรุปรายงานขอ้มลูการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยโ์ดยกรรมการและผูบ้รหิาร ในปี 2564 มีดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ/ผู้บริหาร 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564 รวม

จ านวนหุน้ 

เพิ่ม/ลด 

ระหว่างปี 

(หุน้) 

จ านวนหุน้ (หุน้) สัดส่วน 

การถือหุน้ 

ร้อยละ 

จ านวนหุน้ (หุน้) สัดส่วน

 การถือ

หุน้ 

ร้อยละ 

กรรมการ/

ผู้บริหาร 

คู่สมรส 

และ 

บุตรทีย่ัง 

ไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 

กรรมการ/

ผู้บริหาร 

คู่สมรส 

และ 

บุตรทีย่ัง 

ไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

1. นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์ - - - - - - - 

2. นายวนัชยั โตสมบญุ 98,456 - 0.0330 98,456 - 0.0330 0 

3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ - - - - - - - 

4. นายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์        

5. นายสภุคั ศิวะรกัษ ์ - - - - - - - 

6. ดร.สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ - - - - - - - 

7. นายชรนิทร ์สจัจญาณ - - - - - - - 

8. นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส  

แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 
- - - - - - - 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

9. นายเอเดน จอหน์ ไลนมั - - - - - - - 

10. นายศิวะ มหาสนัทนะ 216,926 - 0.0728 216,926 - 0.0728 0 

ผู้บริหาร 

 11. นายมารก์ อนาโตล ชมิดต ์ - - - - - - - 

 12. นายเอมอน จอหน์ จินลีย ์ - - - - - - - 

 13.. นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย ์ - - - - - - - 

หมายเหต ุสดัสว่นการถือหุน้ ค านวณจากทนุจดทะเบียน 2,980 ลา้นบาท ซึง่เรยีกช าระแลว้ 2,980 ลา้นบาท 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิใหก้รรมการตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ

และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทดว้ยทุกครัง้  และคณะกรรมการบริษัทยงัไดด้แูลใหก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สีย

อย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดงักลา่วไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ และงดเวน้จากการมีสว่นรว่มใน
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การประชุมพิจารณาในวาระนัน้ นอกจากนีก้รรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลงและสง่รายงานใหเ้ลขานกุารบรษัิทจดัท ารายงานสรุปใหค้ณะกรรมการทราบในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิททกุครัง้ดว้ย 

การสื่อสารและทบทวนนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อความทนัสมยัและการพฒันาประสิทธิภาพระบบการก ากบัดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการก าหนดและ

ก ากบัดแูลใหม้ีการพิจารณาติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็น

ประจ าปีละครัง้ และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมตลอดถึงนโยบายที่เก่ียวขอ้งในทกุ ๆ 2 ปี พรอ้มทัง้ท าการสือ่สาร อบรมและจดักิจกรรม

ส่งเสริมต่าง ๆ รวมทั้งด าเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี ในการนี ้ได้มีการพัฒนาระบบ E-Learning Program เพื่อ

เสริมสรา้งการเรียนรูใ้นเรื่องนโยบายตา่ง ๆ  อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าทกุคนในองคก์รปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อยา่งถกูตอ้งและเครง่ครดั  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการคอรรั์ปชัน 

บริษัทไดป้ระกาศใชน้โยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัซึ่งไดผ้่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตัง้แตปี่ 2555 และปลกูฝังวฒันธรรม

องคก์รดงัอุดมการณท์ี่ไม่อนุญาตใหม้ีการใหส้ินบนหรือคอรร์ปัชันอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด และในปี 2558 ไดร้่วมลงนามในค า

ประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ และไดป้ระกาศนียบตัร

รบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต จากโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี และไดร้บัการตอ่อายเุมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ถึง

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัินโยบายการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั และไดก้ าหนดระเบียบปฏิบตัิไวใ้นนโยบาย ดงันี  ้

1) ผู้น าองคก์รปฏิบัติให้เป็นแบบอยา่ง ในเร่ืองต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินวา่ดว้ยการต่อตา้นการคอร์

รปัชนั และจะตอ้งไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ แมว้า่จะเป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจ ครอบครวั เพื่อน หรือ

ผูอ้ื่น และตอ้งยดึมั่นในจรยิธรรมอยา่งเครง่ครดั 

(2) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารช่วยเหลือในการสนบัสนุนพรรคการเมือง กลุม่การเมือง 

รวมถึงบุคคลในทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และหา้มมิใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดสนบัสนุนและบริจาค

รวมถึงการท าธุรกรรมที่สง่ผลใหเ้กิดการสนบัสนนุทางการเมือง ซึ่งผูม้ีอ  านาจอนมุตัิธุรกรรมตามระเบียบขอ้บงัคบั

ของบรษัิทจะไมส่ามารถอนมุตัิธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนนุทางการเมืองในทกุรูปแบบ 

(3) กระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ตอ้งสะทอ้นถึงความมุง่มั่นตอ่นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน 
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(4) การจดัซือ้จดัจา้ง ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการจดัซือ้จดัจา้งอยา่งเครง่ครดั เพื่อความโปรง่ใส

และสามารถตรวจสอบไดท้กุขัน้ตอน 

2. สินบน ค่าอ านวยความสะดวก เงนิที่จ่ายคืนอยา่งลับ ๆ และเงนิบริจาค 

(1) หา้มเสนอ สญัญาวา่จะใหส้นิบน หรอืตกลงที่จะรบัสนิบน 

(2) หา้มท าหรอืจดัการ การจ่ายคา่อ านวยความสะดวกหรอื “จ่ายเงินคืนอยา่งลบั ๆ  หรอืไมถ่กูกฎหมาย” หากพนกังาน

ไดร้บัการรอ้งขอใหก้ระท าการดงักลา่ว หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการช าระเงิน พนกังานควรแจง้ใหผู้จ้ดัการสายงาน 

เจา้หนา้ที่ก ากบัดแูลและปฏิบตัิตาม หรอืที่ปรกึษากฎหมายทราบ 

(3) หา้มเสนอหรอืบรจิาคในนามของกลุม่บรษัิทโดยไมไ่ดร้บัการอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจตามที่ไดก้ าหนดไวใ้น Manual of 

Authority การบริจาคที่ถกูตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมสามารถกระท าได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามแผนงานชุมชน

สมัพนัธ์ และ/หรือ โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม (CSR) ของกลุ่มบริษัทนอกจากนี ้องคก์ร

เหลา่นัน้จะตอ้งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุาตและถกูตอ้งตามกฎหมาย เพื่อใหม้ั่นใจวา่การบรจิาคจะไมถ่กูน าไปใช้

ในการติดสนิบน 

3 การตรวจสอบ 

(1) จดัใหม้ีกลไกที่โปรง่ใสส าหรบัการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม 

(2) จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเสีย่งที่เหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปอ้งกนัสถานการณก์าร

คอรร์ปัชนั รวมถึงทบทวนและประเมินความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชนัในการปฏิบตัิงานอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

4 การฝึกอบรม และการสื่อสาร 

(1) จดัใหม้ีช่องทางการสือ่สารและฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่องใหบ้คุลากรของบรษัิทเพือ่ใหเ้กิดความรูแ้ละความเขา้ใจอยา่ง

แทจ้ริงเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน รวมถึงใหส้ามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนที่

เก่ียวกบัการคอรร์ปัชนัไดอ้ยา่งทั่วถึง โดยมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้และรายงานเบาะแสอยา่งชดัเจน 

(2) จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชนเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการ การต่อตา้นการคอรร์ปัชนัและสือ่สารไป

ยงัพนกังาน คูค้า้ ลกูคา้ และสาธารณะชนผา่นทางช่องทางการสือ่สารทัง้ภายในและภานนอกบรษัิท 

5 การปกป้องคุ้มครอง 

(1) พนกังานที่ปฏิเสธการรบัหรือการใหส้ินบน หรือพนกังานที่รายงานการกระท าไม่สจุริตของบุคคลอื่น อาจกังวล

เก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทมีความมุง่มั่นในการสง่เสริมการเปิดเผยและสนบัสนนุใหท้กุทา่นท าการแจง้

พฤติกรรมอนัมิชอบ หากว่าการรายงานนัน้กระท าโดยสจุริต ถึงแม้ทา้ยที่สดุแลว้จะปรากฎว่าเป็นการส าคญัผิด 

ก็ตาม 
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(2) บรษัิทมุง่มั่นท่ีจะสรา้งความมั่นใจวา่จะไมม่ใีครไดร้บัผลรา้ยใด ๆ จากการปฏิเสธการมีสว่นรว่มในการติดสนิบนหรอื

คอรร์ปัชนั หรอืเนื่องมาจากการรายงานโดยสจุรติ อนัเกิดจากการสงสยัวา่มีการติดสนิบนจรงิหรอืมีความเป็นไปได้

วา่มกีารตดิสนิบนหรอืมีการคอรร์ปัชนัในเรือ่งอื่น ๆ เกิดขึน้หรอือาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ผลรา้ยดงักลา่ว รวมถึง การ

เลกิจา้ง การลงโทษทางวินยั การคกุคาม หรอืการปฏิบตัิอื่นใดที่เป็นภยัอนัเป็นผลมาจากการรายงานการกระท าโดย

มิชอบ 

(3) หากทา่นเช่ือวา่ทา่นไดร้บัผลรา้ยใด ๆ ใหแ้จง้ผูจ้ดัการในสายงานของทา่น และเจา้หนา้ที่ก ากบัดแูล หรอืที่ปรกึษา

กฎหมายโดยทนัที โดยจะมกีารสอบสวนเรือ่งดงักลา่ว และหาทางแกเ้ยยีวยา 

นอกเหนือจากการตรวจสอบ การฝึกอบรม และการสื่อสารตามที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้แลว้ ในการติดตามผลการปฏิบตัิการป้องกนัการมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน ไดม้ีการก าหนดใหก้รรมการและพนกังานทุกคน มีหนา้ที่รบัผิดชอบและปฏิบตัิตามนโยบายนีอ้ย่าง

เครง่ครดั มีแนวปฏิบตัิเรื่องของการบนัทึกขอ้มลูทางการเงิน รวมถึงจดัใหม้ีทบทวนเอกสารหลกัฐานการแสดงเหตผุลทางธุรกิจในการ

จ่ายเงินใหแ้ก่บคุคลภายนอกอย่างเครง่ครดั และก าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน

อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบการแสดงขอ้มลูที่ไมส่อดคลอ้งตอ่ความเป็นจรงิ และพฤติการณท์ี่อาจน าไปสูก่ารทจุรติ  

บริษัทจัดใหม้ีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทาทุจริตคอรร์ปัชัน และมีมาตรการ

คุม้ครองใหแ้ก่ผูร้ายงาน ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการเพื่อปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ

คอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ > การก ากับดูแลกิจการ  > นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

(https://investor.siamcitycement.com/th/corporate-governance/anti-bribery-and-corruption) 

กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ ากบัดแูลใหม้ีกลไกและกระบวนการจดัการในการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและแจง้เบาะแส โดยมีการบนัทึก ติดตาม

ความคืบหนา้ แกไ้ขปัญหา และ รายงานขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สียใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่าย

จดัการทราบ รวมทัง้ใหม้ีมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ อีกทัง้ ดแูลใหม้ีการจดัช่องทางเพื่อการรบัขอ้

รอ้งเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกวา่หนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนไวใ้น  website และแบบ 56-1 One 

Report ของบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีสามารถ

รายงานและแจง้เบาะแสการกระท าความผิด การฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ การปฏิบตัิงาน การท าธุรกรรม 

หรอืกิจกรรมตา่ง ๆ ของพนกังานในกลุม่บรษัิทปูนซีเมนตน์ครหลวง ผา่นทางช่องทางที่เรยีกวา่ INSEE Speak Up ซึง่ดแูลการรบัขอ้มลู

โดยบคุคลภายนอกที่เป็นมืออาชีพ และมีคณะกรรมการกลั่นกรองซึง่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการท าหนา้ที่กลั่นกรองเบาะแสและ
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ขอ้รอ้งเรยีน โดยขอ้มลูที่ไดร้บัแจง้มาจะไดร้บัการตรวจสอบตามกระบวนการสบืหาขอ้เท็จจรงิ และมีกระบวนการสอบสวนตามนโยบาย

การรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแส ผลของการตรวจสอบหรือการสอบสวนไดม้ีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั ตวัอย่างการกระท าความผิด ไดแ้ก่ การทจุริต การทจุริตเก่ียวกบังบการเงิน การติดสินบนและคอรร์ปั

ชนั การลกัทรพัย ์การประพฤติมิชอบ การใชท้รพัยส์ินและขอ้มลูบริษัทในทางที่ผิด การฝ่าฝืนนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ผูร้ายงานและแจง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองจากการตอบโต ้โดยเฉพาะในกรณีที่การรอ้งเรยีนนัน้มาจากเหตสุงสยัและไดม้ีการ

รายงานดว้ยเจตนาสจุริต และไดร้บัการพิสจูนภ์ายหลงัพบวา่ไม่มีมลูเหตตุามขอ้รอ้งเรียน โดยผูร้ายงานและแจง้เบาะแส สามารถรอ้ง

ขอความคุม้ครองเป็นกรณีพิเศษได ้หากพบวา่มีการคกุคามในรูปแบบตา่ง ๆ อนัเนื่องมาจากการเปิดเผยขอ้มลู 

ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up มี 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. หมายเลขโทรฟร:ี ประเทศไทย 180 001 4577 

  ประเทศเวียดนาม 180 040 0549 

  ประเทศศรลีงักา 202 9137 

  ประเทศอินโดนีเซีย 080 0150 3215 

   

2. เว็บไซต:์ inseespeakup.ethicspoint.com 

ผูร้ายงานและแจง้เบาะแสท่ีประเทศบงักลาเทศสามารถยื่นรายงานผา่นทางเว็บไซตไ์ดเ้ทา่นัน้ เนื่องจากที่ประเทศไมม่ีโครงสรา้งโทรฟรี 

ช่องทาง INSEE Speak Up เป็นช่องทางที่ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือรอ้งเรียนในเรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเรื่องที่

อาจท าใหเ้กิดความเสยีหายตอ่บรษัิทตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยมีผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนที่เป็นบคุคลภายนอก มีกระบวนการจดัการเรือ่งที่

รอ้งเรียน มีการพฒันาขัน้ตอนการสืบหาขอ้เท็จจริงในแต่ละเบาะแสที่ไดร้บัแจง้ มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนกังานหรือ

ผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทไดท้ี่ email: 

companysecretary@siamcitycement.com  

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีเบาะแสและขอ้รอ้งเรียนทัง้สิน้ 15 กรณี โดยพบว่ามี 1 กรณีที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตภายในองคก์รและแนว

ปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ทัง้นี ้บริษัทไดด้  าเนินการกับผูท้ี่กระท าไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวตามประกาศ

ขอ้บงัคบัการท างาน และพรอ้มการด าเนินการแนวทางแกไ้ข 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด ารงไวซ้ึ่งมาตรฐานระดบัสงูในเรื่องของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีดงัค ามั่นว่าบริษัทจะเป็นองคก์รที่มีความ

ซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรม และความโปรง่ใส เช่นนี ้การแจง้เหตกุารณท์ี่ไมเ่หมาะสม หรอืฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจนัน้ สามารถช่วย
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ใหบ้รษัิทมั่นใจวา่บคุลากรของบรษัิทไดร้บัการคุม้ครองจากสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

การจัดท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญต่าง ๆ ถูกตอ้ง 

เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

บรษัิทเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้งอยา่งโปรง่ใส ครบถว้นและทนัเวลา ทัง้ในสว่นของขอ้มลูทางการเงินและที่ไมใ่ช่ขอ้มลูทางการเงิน 

เช่น ผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ นโยบาย

ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และนโยบายสิง่แวดลอ้มและสงัคม และการปฏิบตัิตามนโยบายตา่ง ๆ  ผา่นช่องทางที่เขา้ถึงขอ้มลูไดง้า่ย 

มีความเทา่เทียมกนัและนา่เช่ือถือ ตามมาตรฐานและกฎขอ้บงัคบัที่ก าหนดโดย ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลให้

บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู ้ทกัษะและประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมี

จ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถึงผูบ้ริหารสงูสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุาร

บรษัิทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินที่มีคณุภาพ และมั่นใจไดว้่าขอ้มลูที่แสดงในรายงานทางการ

เงินมีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระ และตอ้งมีการ

รายงานความรบัผิดชอบของกรรมการตอ่รายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผูส้อบบญัชีอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 

ก.ล.ต. ในรายงานประจ าปี โดยในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินนัน้ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาปัจจยั เรือ่ง

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี

เก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิทแลว้ 

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี /รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 

One Report) สะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุให้บริษัทจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายจดัการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้

นกัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสไดด้ี

ยิ่งขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว และในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดราย

หนึง่เป็นการเฉพาะกรรมการรายนัน้ตอ้งดแูลใหก้ารเปิดเผยในสว่นของตนมีความครบถว้นถกูตอ้ง 
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สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหฝ่้ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานตอ่คณะกรรมการ

อย่างสม ่าเสมอ โดยร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการช าระหนี ้ 

การแก้ไขปัญหาทางการเงนิ 

ในการอนุมตัิการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิคณะกรรมการตอ้งมั่นใจไดว้่า การท ารายการ

ดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่ความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการสภาพคลอ่งทางการเงินหรอืความสามารถในการช าระหนี  ้

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลใหม้ั่นใจไดว้า่กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรอืมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้และ

ติดตามอยา่งใกลชิ้ด และดแูลใหกิ้จการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู โดย

ค านึงถึงความเป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงเจา้หนี ้ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงาน สถานะอยา่ง

สม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งมั่นใจไดว้่า การพิจารณาตดัสินใจใดๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษัทไม่ว่าจะ

ดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัตอ่ภาระความรบัผิดชอบที่มีตอ่เจา้หนีท้กุกลุม่ บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความเช่ือถือ 

และเป็นธรรมใหแ้ก่เจา้หนี ้โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่เจา้หนี ้ดงันี ้ 

(1) ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา และเง่ือนไขการช าระหนีต้่าง ๆ ท่ีตกลงไวอ้ย่างเครง่ครดั และครบถว้น ทัง้ในแง่การช าระคืนเงินกู ้

และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา ดแูลหลกัทรพัยค์  า้ประกนั รวมถึงภาระผกูพนัและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ 

(2) บริหารจดัการเงินทนุใหม้ีโครงสรา้งที่เหมาะสม เพื่อใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดี

ของบรษัิท 

(3) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดได ้หรือตามที่ตกลงไว ้บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบลว่งหนา้โดย

ไมป่กปิดขอ้เท็จจรงิ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

การจัดท ารายงานความยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบาย

การต่อตา้นคอรร์ปัชัน การปฏิบตัิต่อพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนษุยชน 

รวมทัง้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยค านงึถึงกรอบการรายงานท่ีไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล ซึง่ได้

ก าหนดไวเ้ป็นนโยบายและเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหข้อ้มูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส  าคญัและสะทอ้นการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การสรา้งคณุค่าแก่กิจการอย่าง

ยั่งยืนอยูเ่สมอ  

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการท าหนา้ที่ “ผูแ้ถลงข่าว” ของบริษัทโดยตอ้งเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ 

เขา้ใจธุรกิจของบรษัิทรวมทัง้วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั คา่นิยมและสามารถสือ่สารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอยา่งดี ผูท้ี่ไดร้บัการแตง่ตัง้ให้

ท าหน้าที่นีต้อ้งท าหน้าที่ดว้ยความระมัดระวัง จึงได้ก าหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่ร ับผิดชอบในการใหข้้อมูลต่อ

บคุคลภายนอก 

การเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะตอ้งเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ไมท่ าใหส้  าคญัผิด และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ และตอ้งมั่นใจได้

ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางที่เหมาะสม ปกป้อง

ขอ้มลูลบัและขอ้มลูที่มีตอ่ผลตอ่ราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

ในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส ผูถื้อหุน้จะ

ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารส าคญัครบถว้นและเป็นปัจจุบนั และไดร้บัความสะดวกในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและที่ส  าคญัในการ

ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัใด ๆ โดยไมแ่จง้ให ้ ผูถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

ในการสรา้งสมัพนัธก์ับนกัลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย บริษัทมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบงานเก่ียวกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ ผูร้บัผิดชอบงาน

เก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม และผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาอย่างยั่งยืนดแูลจดักิจกรรมอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น การ

เยี่ยมชมกิจการ และการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม (รายละเอียดสามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ “การพฒันาอย่างยั่งยืน” ของ

รายงานประจ าปี) 

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ์

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ (Disclosure Policy) และแนวปฏิบตัิการสือ่สาร 

(Communication Policy) ลงในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและจัดใหม้ีผูร้บัผิดชอบงานเก่ียวกับ “นกัลงทุนสมัพันธ์” 

(Investor Relations หรือ IR) เพื่อท าหนา้ที่ในการสื่อสารกับ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนทั่วไป 

นักวิเคราะห ์และภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เหมาะสม และทันเวลา นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสใหส้ามารถเขา้พบ

ผูบ้รหิารของบรษัิทไดต้ามความเหมาะสม ผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษัิทคือ นายเกษม มาไกรเลศิ ในปี 2564 บรษัิทไดม้ี

การพบปะนกัวิเคราะห ์4 ครัง้  อีกทัง้ไดม้ีการท าจดหมายขา่วรายไตรมาส เพื่อเผยแพรข่อ้มลูผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ 

และในกรณีที่นกัลงทนุตอ้งการติดตอ่สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิทสามารถติดตอ่ไดท้ี่ช่องทางตอ่ไปนี ้ 
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ที่อยู ่      ฝ่ายการเงินและการควบคมุ 

บรษัิทปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

199 อาคารคอลมันท์าวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์    +66 2 797 7176 

อีเมล ์     SCCC_TH_IR@siamcitycement.com  

คณะกรรมการบริษัทดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น การจดัใหม้ีหลกัปฏิบตัิในการให้

ขอ้มูล นโยบายหรือหลกัปฏิบตัิการจัดการขอ้มูลที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้ก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของนกัลงทนุ

สมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สม ่าเสมอ เช่น การพบปะนกัวิเคราะหเ์ก่ียวกบั

ผลประกอบการของบรษัิทการท าจดหมายขา่วเพื่อน าเสนอฐานะการเงินของบรษัิทเป็นตน้ 

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล 

นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของ ตลท. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 

56-1 One Report) คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทที่ 

www.siamcitycement.com  ซึ่งมีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอและครบถว้นตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบั

บรษัิทจดทะเบียน  

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น  

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 

บรษัิทมุง่มั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ (รวมถึงผู้

ถือหุน้ประเภทสถาบนั) อย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทมีนโยบายใน

การสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิพืน้ฐานตามกฎหมายและสง่เสรมิ สนบัสนนุ อ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผู้

ถือหุน้ อนัไดแ้ก่ การเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ไมว่า่ดว้ยตนเองหรอืโดยการมอบฉนัทะ การเลอืกตัง้

หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ทกุรูปแบบ และการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอ่บรษัิทเช่น การ

จดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ  การลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษัิทประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็น

ที่อาจมีผลกระทบตอ่ทิศทางการด าเนินงานของกิจการ ไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุและผา่นการพิจารณา  และ/หรอืการอนมุตัิของผูถื้อ

หุน้  
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คณะกรรมการบรษัิทดแูลสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ โดยไดก้ าหนดใหม้ีหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอเพิ่มวาระ

การประชมุลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาบรรจเุรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ ซึง่หากกรณี

คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระตอ้งแจง้เหตผุลใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ อีกทัง้ไดก้ าหนดใหม้ีกระบวนการ

ในการที่จะท าใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถมีสว่นรว่มในการสรรหา และแต่งตัง้กรรมการ ซึ่งไดก้ าหนดคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเสนอ

ช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 14,900,000 

หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท) โดยสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมาย อนัเป็นสว่นหนึ่งของ

กระบวนการที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเลือกตัง้กรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดแูลผลประโยชนแ์ทนตนได ้โดยคณะกรรมการ

บริษัทไดด้แูลใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 3 เดือนก่อนวนัสิน้รอบบญัชีก่อนการประชุมสามญัประจ าปีผู้

ถือหุน้ รวมทัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ และเผยแพร่

หลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย  

ส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ปี 2565 คณะกรรมการบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชุม ช่ือบุคคลเพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการ และสง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ในระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2564 – 17 มกราคม 2565 โดยก าหนด

หลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามลว่งหนา้ที่ชดัเจน และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings ทั้งนี ้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ เก่ียวข้องกับวาระการ

ประชมุแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้  ไดม้ีการ

ก าหนดวาระการประชุมไวเ้ป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นพรอ้มเอกสารที่เก่ียวข้อง ดูแลให้บริษัทแจ้ง

ก าหนดการประชมุพรอ้มระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอ่ ตลท. และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทก่อนวนัประชมุนาน

เพียงพอ ซึง่หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารที่เก่ียวขอ้งไดจ้ดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกบัฉบบัภาษาไทย 

การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทดแูลใหบ้ริษัทมีการใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ

ระบใุนหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือในเอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยไม่กระท าการใด ๆ  ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้

ในการศกึษาสารสนเทศของบรษัิทโดยคณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งประกอบดว้ย 

1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมตัิ รวมทัง้แบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่

เก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการและการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการเป็นแตล่ะวาระ 
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3) วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุที่เสนอ ซึง่รวมถึง 

(1) วาระอนมุตัิจ่ายปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพรอ้มทัง้เหตผุลและขอ้มลูประกอบ 

ในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ายปันผล ควรใหเ้หตผลุและขอ้มลูประกอบเช่นกนั 

(2) วาระแต่งตัง้กรรมการ - ระบ ุช่ือ อาย ุประวตัิการศกึษาและการท างาน จ านวนบรษัิทจดทะเบียนและบรษัิททั่วไปท่ี

ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอและในกรณีที่     เป็นการเสนอ

ช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ ใหร้ะบุขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวนัที่ไดร้บัการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 

(3) วาระอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ       แต่ละ

ต าแหนง่และคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ 

(4) วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี - ช่ือผูส้อบบญัชี บริษัทที่สงักดั ประสบการณท์ างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่า

สอบบญัชีและคา่บรกิารอื่น 

4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

5)  ขอ้มลูประกอบการประชมุอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนบัและแจง้ผลคะแนนเสยีง สทิธิของหุน้แตล่ะ

ประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บรษัิทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ เอกสารที่ผูถื้อหุน้

ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุเอกสารประกอบการมอบฉนัทะและแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ   เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้

สามารถใชส้ทิธิของตน  

การก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม ไดค้  านึงถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้ เป็นช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสม

และเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานท่ีจัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง  มีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอเพื่อใหผู้้ถือหุน้

สามารถเดินทางเขา้รว่มการประชมุไดอ้ยา่งสะดวก 

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลไมใ่หม้ีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชมุ หรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร และไดด้แูล

ใหจ้ัดส่งหนงัสือมอบฉันทะไปพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม อีกทัง้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและหนงัสือมอบฉันทะบนเว็บไซตข์องบริษัท

(www.siamcitycement.com) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีทางเลือกและไดร้บัการอ านวยความสะดวกจากบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ประชุมได้

ดว้ยตนเอง โดยไมไ่ดก้ าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ที่ก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของ

หนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะดว้ย 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท
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หรอืบคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้โดยสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉันทะแบบ ข และเสนอช่ือกรรมการ

อิสระมากกวา่ 1 คน เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้    

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัเขา้ร่วม

ประชมุ จึงไดจ้ดัใหม้ีการติดตอ่ประสานงานระหวา่งบรษัิทกบัผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัและ/หรือคสัโตเดียน (custodian) ท่ีเป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้ใหน้กัลงทนุตา่งประเทศในการตรวจสอบรายช่ือ จ านวนหุน้ และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะก่อนการประชมุ เพื่อลดระยะเวลา

ในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

คณะกรรมการบรษัิทไดส้ง่เสรมิการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทไดน้ าระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบ Barcode มาใช้

ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถกูตอ้ง แม่นย า และเพื่อ

อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่  

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของ

บรษัิทจดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น

และตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทได ้

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสินใจในเรื่องส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้จะไม่สนบัสนนุการเพิ่มวาระ

การประชมุที่ไมไ่ดแ้จง้เป็นการลว่งหนา้โดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการทุกคน รวมทัง้คณะผูบ้ริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งได ้ 

บริษัทด าเนินการประชุมอยา่งโปรง่ใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได ้ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานมอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัทแจง้

จ านวนและสดัสว่นผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มที่เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะหลกัเกณฑแ์ละ วิธีการประชมุ การลงคะแนน

เสียงและการนบัคะแนนเสียง ใหท้ี่ประชุมทราบ  รวมทัง้การจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น  และในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีการบนัทึกค าถามค าตอบและผลคะแนนในแต่วาระว่ามี ผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคา้น และงด

ออกเสยีงเป็นอยา่งไร รวมถึงมีการบนัทกึรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการที่ลาประชมุดว้ย 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ประธานเปิดใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ใหค้  าแนะน า หรือซกัถาม ประธานคณะกรรมการและ

สมาชิกคณะผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งเป็นผูต้อบค าถาม พิจารณาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้เพื่อด าเนินการตอ่ไปตามเหมาะสม   

ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชมุไดจ้ดัใหม้ีการลงมติแยกในแตล่ะรายการ เช่น ผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ การลงคะแนนเสยีงด าเนินตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั ผูถื้อหุน้มีอิสระในการอนมุตัิ ปฏิเสธ หรอืงด
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เวน้การออกเสียงในแต่ละเรื่องของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง หนึ่งหุน้

นบัเป็นหนึง่เสยีง ในกรณีที่นบัคะแนนไดเ้ทา่กนั ประธานที่ประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้าด  

คณะกรรมการบรษัิทสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส  าคญั และสง่เสรมิใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจ หรอืตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระใหท้ี่ประชุมทราบพรอ้มทัง้

บนัทกึไวใ้นรายงาน  

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น โดยได้

ดแูลใหบ้ริษัทไดแ้จง้มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยระบผุลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่

เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” โดยจดัสง่ในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัท

ภายในวนัเดียวกนั ภายหลงัจากการประชมุผูถื้อหุน้เสรจ็สิน้ 

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้มีการบันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบก่อนด าเนินการ

ประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็น หรือซกัถาม มีการบนัทึกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อ

หุน้ เห็นดว้ย คดัคา้น และงดออกเสยีงอยา่งไร รวมทัง้มีการบนัทกึรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการที่ลาประชมุดว้ย 

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหก้ารจดัสง่ส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชมุผูถื้อหุน้ โดยดแูลใหร้ายงานการประชมุผูถื้อหุน้บนัทกึขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี  ้

• รายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เขา้รว่มการประชมุ ไมเ่ขา้รว่มการประชมุ 

• วิ ธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่ เห็นชอบ งดออกเสียง)   

ของแตล่ะวาระ 

• ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชมุที่ส  าคญั 

การดูแลผู้ถอืหุน้ การปฏิบตัิตอ่ผู้ถอืหุน้โดยเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุประเภท  ผูถื้อหุน้

ตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ซึง่ได้

ถกูก าหนดไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทดว้ย 

การส่งเสริมการใช้สทิธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายในการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิพืน้ฐานตามกฎหมาย และสง่เสริม 

สนบัสนนุ อ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ทกุประเภท อนัไดแ้ก่ การเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อ
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หุน้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ การใชส้ทิธิออกเสยีงในการการเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ การ

แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งที่มีผลกระทบตอ่บรษัิท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ  การ

ลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ โดยไดก้ าหนดใหม้ีช่องทางและหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถ

เสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ อีกทัง้ไดก้ าหนดใหม้ีกระบวนการในการที่จะท าใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถมี

สว่นรว่มในการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการดว้ยเช่นกนั 

การปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ  

การปฏิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดใีนเรือ่งอื่น ๆ  ในเรือ่งการปกปอ้งสทิธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีม

กนั บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ มี ดงันี  ้

1. โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทกลุ่มบริษัทไม่มีการถือหุน้ไขวห้รือการถือหุน้แบบปิรามิด และไม่มีโครงสรา้งแบบกลุม่

ธุรกิจที่มีการท ารายการระหวา่งกนัในลกัษณะที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์

2. บรษัิทมีหุน้ free float เกินกวา่รอ้ยละ 15 ของหุน้ท่ีออกแลว้ทัง้หมด 

3. บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปีทุกปี  และ

คณะกรรมการของบรษัิทไมม่ีการถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 25 ของหุน้ท่ีออกแลว้ทัง้หมด 

4. คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลให้บริษัทเปิดเผยโครงสรา้งผูถื้อหุน้อย่างโปร่งใสโดยแจกแจงกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่และ

สดัส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษัทไดอ้ย่างชัดเจน อีกทัง้มีการเปิดเผยการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารทัง้

ทางตรงและทางออ้มไวใ้นรายงานประจ าปีทกุปี   

5. ในกรณีที่มีการซือ้คืนหุน้ของบรษัิทบรษัิทจะไมล่ะเลยตอ่การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 

6. บรษัิทไมม่ีการกีดกนัหรอืสรา้งอปุสรรคในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั 

7. บรษัิทไมล่ะเลยตอ่การเปิดเผยถึงขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั

ตอ่บรษัิทหรอืผูถื้อหุน้รายอื่น (ถา้มี) 

8. ปัจจบุนั บรษัิทมีหุน้ประเภทเดียว คือหุน้สามญั ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่

หนึง่เสยีง 

9. ในปีที่ผา่นมา บรษัิทไมม่ีรายการท่ีเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงินแก่บรษัิทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 

10. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทไมม่ีประวตัิการถกูลงโทษตามกฎหมายที่เก่ียวกบัหลกัทรพัย ์

11. ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการระหวา่งกนั หรือหลกัเกณฑก์ารซือ้ขาย

สนิทรพัย ์
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12. บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี โดยมีการเปิดเผย GRI Index 

13. แนวทางการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีดา้นตา่ง ๆ  เช่น  

13.1 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน จึงดแูลใหม้ี

การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัความปลอดภยั และสขุภาพอนามยัในสถานท่ีท างาน และเปิดเผยสถิติ

การเกิดอบุตัิเหตหุรอือตัราการหยดุงานหรอือตัราการเจ็บป่วยจากการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  

13.2 การเคารพสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยมีนโยบายใหก้รรมการ ผู้บริหาร 

พนักงานและบุคคลอื่นใดที่กระท าการในนามของบริษัทเคารพและปกป้อง และหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิใน

ทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอื่น ขณะเดียวกนั กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และบคุคลอื่นใดที่กระท าการในนามของ

บริษัทจะตอ้งปกปอ้งและตรวจสอบดแูลทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษัิทเพื่อประโยชนข์องบรษัิททัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้

ในหลกัในการปฏิบตัิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ขององคก์ร รวมถึงก าหนดไวใ้นนโยบายที่เก่ียวขอ้ง เช่น นโยบายการใช้

งานทรพัยส์นิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสม นโยบายการจ าแนกชัน้ความลบัและจดัการขอ้มลู เป็นตน้ 

14. ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินเพื่อใหล้กูคา้เกิดความมั่นใจและไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุในบริการ

บรษัิทจดัใหม้ีศนูยบ์รกิารอินทรทีี่ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิาร รวมถึงการใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหา 

การบรกิารหลงัการขาย รวมถึงรบัขอ้รอ้งเรยีนตา่ง ๆ เมื่อเกิดปัญหา และจดัใหม้ีกระบวนการบรหิารจดัการเพื่อสรา้งสมัพนัธ์

ที่ดีกบัลกูคา้ คือจดัใหม้ีการส ารวจวดัผลของคณุภาพบริการตอ่ความผกูพนัระยะยาวของลกูคา้ (Net Promoter Score หรอื 

NPS) เพื่อน ามาปรบัปรุงการท างานและการใหบ้รกิารเพื่อยกระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ใหส้งูขึน้ และความรูส้กึโดยรวม

ว่าจะสนบัสนนุบริษัทต่อไปหรือไม่ ในระดบัใด ลกูคา้ของบริษัทจึงมั่นใจไดว้่า การบริการหลงัการขาย การดแูลใกลชิ้ดต่อ

คณุภาพสินคา้ ท าใหส้ินคา้ของบริษัทเขา้ไปอยูใ่นใจของลกูคา้ จนเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ของบรษัิทจากระดบัการเป็น

ผูส้นบัสนนุองคก์ร (Net Promoter Score หรอื NPS) ของปี 2564 ซึง่รกัษาระดบัที่ดีไวอ้ยา่งตอ่เนื่อง  

โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัชีว้ดัดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนในเว็บไซตข์องบรษัิท 
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รายการเอกสารฉบบัเตม็ทีแ่สดงบนเวบ็ไซต*์ 

1. นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ 

▪ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

▪ นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

▪ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

▪ นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

▪ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

▪ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

▪ นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3. กฎบัตร 

▪ หน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทหน้าท่ีประธานกรรมการ และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 

▪ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

▪ กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

▪ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ท่าสามารถอ่านขอ้มูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากรายละเอยีดในเอกสารแนบที่แสดงไว้บน
เว็บไซตบ์ริษัทhttps://investor.siamcitycement.com/th/downloads/one-reports  

 
*เป็นเอกสาร ณ วันย่ืนแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทมีการทบทวนนโยบายเหล่านี้ประจ าปี ซึ่งท่าน
สามารถดูนโยบายฉบับปัจจุบนัได้ที่ https://investor.siamcitycement.com/th/corporate-governance/policies-and-
documents ภายใต้เมนู “การก ากับดูแลกจิการ” 
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