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สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง ต้้องเผชิิญกัับ
วิิกฤติิการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาหรืือโควิิด-19
ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกและสภาวะทางการค้้าในภููมิิภาคได้้รับั ผลกระทบ
เลวร้้ายมากกว่่าที่่�คาดการณ์์ไว้้ ซึ่่�งกระทบถึึงแผนงานปรัับปรุุง
โครงสร้้างของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2562
จนถึึงต้้นปีี 2563 นอกจากนั้้�น บริิษััทในเครืือทุุกบริิษััทในภููมิิภาค
ต่่างได้้รัับผลกระทบจากมาตรการปิิดประเทศที่่�ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้   
การดำำ�เนิินงานของทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงจำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการภายใต้้
ข้้อจำำ�กััด ซึ่่�งคณะกรรมการคาดว่่าสถานการณ์์ดัังกล่่าวยัังคงเป็็นไป
อย่่างต่่อเนื่่�องจนกว่่าโครงการฉีีดวััคซีีนให้้กัับประชาชนทั่่�วไปเพื่่�อ
ป้้องกัันการขยายตััวของเชื้้�อไวรััสฯ ที่่�จะแพร่่กระจาย อย่่างไรก็็ตาม
คณะกรรมการบริิษััทเชื่่�อว่่า สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจยัังคงมีี
ความท้้าทายต่่อไปตลอดทั้้�งปีี 2564 และอาจต่่อเนื่่�องไปถึึง
ในปีีถััดไปด้้วย
ผลกระทบที่่�รุุนแรงขึ้้�นจากสภาพเศรษฐกิิจซึ่่�งชะลอตััวลงในช่่วง
ปลายปีี 2562 ควบคู่่�ไปกัับการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
ทำำ�ให้้ฝ่่ายจััดการต้้องจััดหามาตรการแก้้ ไขและปรัับปรุุงการทำำ�งาน
เพื่่�อให้้บริิการกัับลููกค้้าที่่�กำำ�ลัังซื้้�อสิินค้้าลดลงอย่่างมาก อีีกทั้้�งต้้อง
เผชิิญกัับแรงกดดัันจากการแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วภููมิิภาคด้้วย
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พยายามใช้้ประโยชน์์ของราคาพลัังงานที่่�ลดลง
ซึ่่�งเป็็นองค์์ประกอบหลัักของต้้นทุุนการผลิิตเข้้ามาช่่วยลดต้้นทุุน
การผลิิตให้้สามารถแข่่งขัันด้้านราคาได้้ ในระดัับหนึ่่�ง
ในเดืือนมีีนาคม กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เริ่่�มโครงการจััดการภาวะวิิกฤต
ทั่่�วทั้้�งกลุ่่�ม และมีีการตััดสิินใจที่่�เด็็ดขาดเพื่่�อจััดการกัับภาวะ
เศรษฐกิิจที่่�ถดถอยลงอย่่างรุุนแรง และผลกระทบทางธุุรกิิจจาก
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสฯ จึึงทำำ�ให้้บริิษััทฯ ต้้องปรัับเปลี่่�ยน
กำำ�ลัังการผลิิตบางส่่วนอย่่างรวดเร็็ว ควบคุุมให้้มีีเฉพาะค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เป็็นต้้นทุุนหลัักและจำำ�กััดค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อการลงทุุน นอกจากนี้้�
คณะกรรมการบริิษััท ยัังได้้มอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อสร้้างมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลในกระบวนการทำำ�งานทางธุุรกิิจ
และการควบคุุมประสิิทธิิภาพภายในทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ
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ถืือเป็็นเรื่่�องดีีที่่�ครึ่่�งปีีหลัังนั้้�นตลาดในบางประเทศฟื้้�นตััวเร็็วกว่่า
ที่่�คาดการณ์์ ไว้้โดยเฉพาะประเทศศรีีลัังกา ส่่วนตลาดในประเทศ
อื่่�นๆ ก็็เริ่่�มคงที่่�และมีีเสถีียรภาพมากขึ้้�นในระดัับหนึ่่�ง คณะ
กรรมการบริิษััทเชื่่�อว่่าบริิษััทฯ ได้้ผ่่านจุุดวิิกฤตต่ำำ��สุุดไปแล้้ว แต่่
อย่่างไรก็็ตามจะยัังคงใช้้ความระมััดระวัังอย่่างเต็็มที่่�และเตรีียม
พร้้อมสำำ�หรัับการปรัับโครงสร้้างที่่�จำำ�เป็็นต่่อไป หากสภาพธุุรกิิจใน
พื้้�นที่่�ทางการตลาดของกลุ่่�มบริิษััทฯ ถดถอยลงอีีก
แม้้กลุ่่�มบริิษััทฯ จะเผชิิญกัับความท้้าทายและอุุปสรรคที่่�ไม่่เคย
คาดการณ์์มาก่่อน แต่่ก็็ยัังสามารถปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพทางการ
เงิินได้้ เห็็นได้้จากกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี ในส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น
จำำ�นวน 3.6 พัันล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับ 3.2 พัันล้้านบาทในปีี 2562
และกระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 8.9 พัันล้้านบาท เมื่่�อ
เทีียบกัับ 7.6 พัันล้้านบาทในปีี 2562 ทั้้�งหมดนี้้�ทำำ�ให้้สิ้้�นปีี 2563
มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนลดลงเหลืือร้้อยละ 61 และคณะกรรมการ
บริิษััทมีีความยิินดีีที่่�จะเสนอเงิินปัันผลประจำำ�ปีีให้้ที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิในอััตรา 9 บาทต่่อหุ้้�น เทีียบกัับเงิินปัันผล
ปีีที่่�ผ่่านมาในอััตราหุ้้�นละ 8 บาท
คณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการมีีความตื่่�นตััวอย่่างมาก
ต่่อความท้้าทายในธุุรกิิจที่่�เป็็นอยู่่� และยัังคงมั่่�นใจว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ  
จะสามารถพััฒนาประสิิทธิิภาพด้้านการดำำ�เนิินงานและผลประกอบการ
ด้้านการเงิินได้้ต่่อไป โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินงานต่่อไปภายใต้้
ระบบการบริิหารที่่�รััดกุุมและเข้้มงวด ซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการไว้้ตั้้�งแต่่
ปีี 2562 อัันเป็็นการเตรีียมรากฐานที่่�มั่่�นคงและเตรีียมความพร้้อม
ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สำำ�หรัับโครงการริิเริ่่�มและการลงทุุนใหม่่ๆ เพื่่�อการ
เติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ทุุกเรื่่�องราวความสำำ�เร็็จของเราเกิิดจากบุุคลากรที่่�ดีีและมีี
คุุณภาพเสมอมา และผมขอยกความดีี ให้้แก่่บุุคลากรเหล่่านั้้�น
ที่่�พวกเขาทำำ�ให้้เรายืืนหยััดอยู่่�ในวัันนี้้�ด้้วยความสมบููรณ์์และ
เต็็มไปด้้วยพลัังใจ

ในนามของคณะกรรมการบริิษััท ผมขอขอบคุุณพนัักงานของเรา
ทุุกคนสำำ�หรัับความทุ่่�มเทและการมีีส่่วนร่่วมในการนำำ�พา
กลุ่่�มบริิษััทฯ ของเราให้้ก้้าวผ่่านอุุปสรรคไปข้้างหน้้าและตอบสนอง
ความคาดหวัังในด้้านต่่างๆ  อีีกทั้้�งทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีผลการ
ดำำ�เนิินงานสููงขึ้้�นในระดัับที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน และขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�ให้้การสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ขอขอบคุุณ
เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับความไว้้วางใจจากคู่่�ค้้า ลููกค้้า และชุุมชน
ในพื้้�นที่่�ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินกิิจการสำำ�หรัับความร่่วมมืือและ
ความไว้้วางใจที่่�ท่่านมีีต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ เสมอมา
ความสามารถในการปรัับตััวภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง
อาจไม่่ใช่่คำำ�ทั่่�วไปที่่�ใช้้อธิิบายการบริิหารงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดีี
มากนััก แต่่เมื่่�อมองย้้อนกลัับไปการที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ของเราก้้าวข้้าม
ความท้้าทายและประสบความสำำ�เร็็จนัับเป็็นเวลากว่่าครึ่่�งศตวรรษแล้้ว
คำำ�ดัังกล่่าวเหมาะสมอย่่างยิ่่�งในการอธิิบายการบริิหารงาน
ทุุกเรื่่�องราวความสำำ�เร็็จของเราเกิิดจากบุุคลากรที่่�ดีีและมีีคุุณภาพ
เสมอมา และผมขอยกความดีี ให้้แก่่บุุคลากรเหล่่านั้้�น ที่่�พวกเขา
ทำำ�ให้้เรายืืนหยััดอยู่่�ในวัันนี้้�ด้้วยความสมบููรณ์์และเต็็มไปด้้วย
พลัังใจ

นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

1

2

3

4

5

6

1	นายเอเดน จอห์น ไลนัม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2	นายศิวะ มหาสันทนะ
สมาชิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
ประเทศไทย  
3	นายฟิลลิป เบอนาร์ด ริชาร์ท
สมาชิก
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต (เวียดนาม) จำ�กัด
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4	นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์
สมาชิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน
5	นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย์
สมาชิก
Group Strategy, Transformation
and Performance
6	นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
สมาชิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เมื่อแนวโน้มทิศทางตลาด
ได้เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น
กลุ่มบริษัทฯ มีความตั้งใจ
ที่จะรักษาอัตรากำ�ไรขั้นต้น
และกระแสเงินสดที่ดีขึ้น
เอาไว้เช่นกัน
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

สารจากคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ปีี 2563 เป็็นปีีแห่่งความไม่่แน่่นอนในทางธุุรกิิจปีีหนึ่่�งและเป็็นปีี
แห่่งประวััติิการณ์์จากการเกิิดการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
หรืือโควิิด-19 ซึ่่�งมีีผลกระทบอย่่างหนัักกัับกิิจกรรมทางด้้าน
เศรษฐกิิจทั่่�วโลก รวมทั้้�งในประเทศไทยและในต่่างประเทศที่่�
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� ผลการดำำ�เนิินงาน
โดยรวมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ปีี 2563 ประสบกัับการลดลงของรายได้้
ร้้อยละ 12 ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ต้้องปรัับการบริิหารจััดการภาวะวิิกฤต
ทางธุุรกิิจอย่่างรวดเร็็วและรอบคอบ โดยพิิจารณาถึึงความเหมาะสม
ทั้้�งในด้้านของการรัักษาสภาพคล่่องทางการเงิิน และเสถีียรภาพ
ของห่่วงโซ่่อุุปทานภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ  และนำำ�วิิกฤตการณ์์มาเป็็น
ตััวกระตุ้้�นให้้เกิิดการปรัับตััวกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งได้้มีีการปรัับ
โครงสร้้างองค์์กร และการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพภายในองค์์กร
โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�ชััดเจนในการทำำ�ให้้องค์์กรกลัับมาแข็็งแกร่่ง
ภายใต้้สถานการณ์์ชีีวิิตวิิถีี ใหม่่ (New Normal)
การรัับมืือและการตอบสนองต่่อสภาพความเป็็นจริิงทางเศรษฐกิิจ
ภายในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�ความคิิดริิเริ่่�มใหม่่ๆ รวมถึึง
การปรัับปรุุงการทำำ�งานในหลายด้้าน เพื่่�อทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยกลยุุทธ์์ต่่างๆ เหล่่านี้้�
เปรีียบเสมืือนแรงกระตุ้้�นทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีส่่วนต่่างของผลกำำ�ไร
ปรัับตััวขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััดในหลายกลุ่่�มธุุรกิิจ ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ผลกำำ�ไร
สุุทธิิในปีี 2563 สููงขึ้้�นกว่่าปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 17
อย่่างไรก็็ตาม ตลอดระยะเวลาของความไม่่แน่่นอนนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังคงมุ่่�งมั่่�นนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้า และยัังคงพยายามอย่่างต่่อเนื่่�องที่่�จะแสดงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน
สำำ�หรัับประเทศไทย ซึ่่�งสภาพเศรษฐกิิจในช่่วงต้้นปีีมีีการชะลอตััว
อยู่่�แล้้ว ก่่อนที่่�จะมีีผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ในช่่วงกลางปีีมีีการชะลอตััวมากขึ้้�นในภาคการก่่อสร้้าง
อาคารประเภทที่่�พัักอาศััย และการลงทุุนจากภาครััฐทางด้้าน
สาธารณููปโภคซึ่่�งเป็็นปััจจััยหลัักในการขัับเคลื่่�อนอุุปทานก็็ยัังคง
เป็็นไปช้้ากว่่าที่่�วางแผนไว้้ ในขณะที่่�ราคาของผลิิตภััณฑ์์ ในตลาด
ส่่งออกได้้ปรัับตััวลดลง บริิษััทฯ จึึงได้้ตััดสิินใจหยุุดสายการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ จำำ�นวนหนึ่่�งสายการผลิิตที่่�โรงงานจัังหวััดสระบุุรีีเพื่่�อ
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ปรัับเปลี่่�ยนกำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ให้้สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว พร้้อมกัันนั้้�นบริิษััทฯ
ยัังได้้นำำ�แนวคิิดริิเริ่่�มใหม่่ๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของเครื่่�องจัักร
ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ให้้กัับฝ่่ายกิิจการสระบุุรีี เพื่่�อให้้เกิิดความ
มั่่�นใจได้้ว่่า บริิษััทฯ มีีความพร้้อมในการผลิิตเพื่่�อจััดจำำ�หน่่ายทั้้�ง
ตลาดภายในประเทศและการส่่งออกไปต่่างประเทศอย่่างเพีียงพอ
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการลดต้้นทุุนด้้านพลัังงาน รวมทั้้�งการปรัับตััวลดลง
ของต้้นทุุนในกลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และทรายในประเทศไทย
ซึ่่�งถืือเป็็นการปรัับตััวที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างชััดเจนของอััตรากำำ�ไรจากผลการ
ดำำ�เนิินงานและเพิ่่�มความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรเมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด ได้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครืือข่่ายของ
ลููกค้้าและกิิจกรรมการค้้าขายด้้วยการจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์ ไปทุุกพื้้�นที่่�
อย่่างกว้้างขวาง อาทิิ ประเทศจีีน ไต้้หวััน บัังกลาเทศ และ
ออสเตรเลีีย รวมทั้้�งจััดส่่งไปยัังบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวงที่่�ต่่างประเทศอีีกด้้วย
กลุ่่�มธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้างทั้้�งในประเทศไทยและอิินโดนีีเซีีย ได้้รัับ
ผลกระทบจากการลดลงของภาคการก่่อสร้้างอาคารที่่�พัักอาศััย
และการชะลอตััวลงอย่่างชััดเจนของกิิจกรรมการขายปลีีกแบบ
โมเดิิร์์นเทรด ในขณะที่่�ธุุรกิิจกำำ�จััดของเสีีย อิินทรีี อีีโคไซเคิิล
พบว่่ามีีการลดลงของจำำ�นวนโครงการบริิการทางด้้านอุุตสาหกรรม
ในกลุ่่�มของอุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียม และปิิโตรเคมีีทั่่�วประเทศ
นอกจากประเทศไทยแล้้ว การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ในต่่างประเทศก็็ต้้องเผชิิญกัับความกดดัันทางด้้านรายได้้อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญในช่่วงตลอดทั้้�งปีี 2563 เนื่่�องมาจากสภาพตลาดที่่�หดตััว
และแรงกดดัันในด้้านราคาของผลิิตภััณฑ์์ บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์
(เวีียดนาม) จำำ�กััด สามารถชดเชยในส่่วนนี้้�ได้้ด้้วยการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพของเครื่่�องจัักรในกระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์        
การลดต้้นทุุนด้้านพลัังงาน และการปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงานของ
แผนกบริิหารจััดการกากของเสีียให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นอย่่าง     
มีีนััยสำำ�คััญ

รายงานประจำ�ปี

ในขณะที่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศศรีีลังั กา ที่่�ตลาดได้้รับั ผลกระทบ
อย่่างหนัักในช่่วงของการปิิดประเทศ จากการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในไตรมาสที่่�สอง แต่่ก็็ยัังสามารถปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการทำำ�กำำ�ไรโดยรวมและเพิ่่�มผลประกอบการของ
รายได้้สุุทธิิมากกว่่าปีีที่่�แล้้วอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ จากการปรัับตััวลดลง
ของต้้นทุุนวััตถุุดิิบและพลัังงานความร้้อน
ในทำำ�นองเดีียวกัันกัับธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในประเทศบัังกลาเทศ
ก็็ประสบความสำำ�เร็็จในผลประกอบการที่่�สููงกว่่าปีีที่่�แล้้วด้้วยการ
มุ่่�งเน้้นไปที่่�ประสิิทธิิภาพของการลดต้้นทุุน นอกจากนี้้�ยัังสามารถ
ชดเชยภาษีีของรััฐที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นจากการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบได้้บางส่่วน
ถึึงแม้้ราคาผลิิตภััณฑ์์ ในตลาดประเทศกััมพููชาจะได้้รัับผลกระทบ
อย่่างหนัักในปีี 2563 จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ซึ่่�งทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมการก่่อสร้้างที่่�กำำ�ลัังสดใสต้้องหยุุดชะงัักลง
อย่่างกะทัันหััน แต่่ธุุรกิิจก็็ยัังมีีผลประกอบการที่่�ดีีขึ้้�นมากกว่่าปีีที่่�
แล้้ว ด้้วยปััจจััยเสริิมจากราคาพลัังงานที่่�ปรัับตััวลดลง และการเริ่่�ม
ดำำ�เนิินการของธุุรกิิจอีีโคไซเคิิลที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการของเสีีย
ในปีี 2564 ที่่�จะมาถึึงนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมั่่�นใจอย่่างมากใน
มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพทางโครงสร้้างและต้้นทุุนที่่�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่ปีี 2563 ให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
และเมื่่�อแนวโน้้มทิิศทางตลาดได้้เริ่่�มมีีการปรัับตััวดีีขึ้้�น กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
มีีความตั้้�งใจที่่�จะรัักษาอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นและกระแสเงิินสดที่่�ดีีขึ้้�น
เอาไว้้เช่่นกััน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ของธรรมาภิิบาลในการกำำ�กัับดููแลกิิจการขององค์์กรและข้้อปฏิิบััติิ
ของอุุตสาหกรรมทางด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน ทั้้�งยัังคงมุ่่�งมั่่�น และปฏิิบััติิตามแนวทางของการแสดงความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมกัับพนัักงานและชุุมชนรอบข้้างอีีกด้้วย
ผมในฐานะตััวแทนคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มขอขอบคุุณอย่่างยิ่่�ง
ที่่�ได้้ ให้้ความไว้้วางใจและได้้รัับการสนัับสนุุนอย่่างดีีตลอดมาจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการ ลููกค้้า คู่่�ค้้า ชุุมชน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกภาคส่่วน คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มขอให้้ความมั่่�นใจแก่่ทุุกท่่าน
ว่่า เราจะทุ่่�มเททำำ�งานเพื่่�อให้้สามารถตอบสนองตรงกัับความต้้องการ
หรืือเกิินความคาดหวัังของท่่านในปีีหน้้าและปีีต่่อๆ ไป

นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

ในด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาล กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคง
มุ่่�งเน้้นในการลดผลกระทบที่่�เกิิดจากการปลดปล่่อยก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ และการใช้้น้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�อง ในขณะเดีียวกััน
ก็็พยายามลดผลกระทบที่่�มีีต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
ซึ่่�งเกิิดจากการทำำ�เหมืืองของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้เกิิดขึ้้�นน้้อยที่่�สุุด
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงยึึดถืือมาตรฐานสููงสุุดในระดัับสากล
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สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
โครงสร้างรายได้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงาน ทั้งสิ้น 5 ส่วนงาน ดังนี้

กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์

ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ รวมถึึงกลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้าจากลมร้้อนเหลืือใช้้

กลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และทราย

ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายคอนกรีีตผสมเสร็็จ หิิน และทราย

กลุ่่�มวััสดุุก่่อสร้้าง

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

ธุุรกิิจการค้้า

ดำำ�เนิินธุุรกิิจการค้้าส่่งออกปููนซีีเมนต์์และปููนเม็็ด นำำ�เข้้าและส่่งออกส่่วนประกอบแร่่ และเชื้้�อเพลิิง

ธุุรกิิจอื่่�น

ธุุรกิิจให้้บริิการจััดการของเสีียภาคอุุตสาหกรรม ธุุรกิิจให้้บริิการทำำ�ความสะอาดภาคอุุตสาหกรรม
ธุุรกิิจให้้บริิการครบวงจรทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

สายผลิตภัณฑ์

ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

ปี 2561
%

ล้านบาท

%

ขายสุทธิ
ปูนซีเมนต์

26,610

63

28,722

60

29,650

66

คอนกรีต หิน และทราย

6,632

16

8,477

18

8,045

18

เทรดดิ้ง

5,167

12

6,428

13

3,461

8

วัสดุก่อสร้าง

2,391

6

2,630

6

2,403

5

อื่นๆ

1,200

3

1,336

3

1,205

3

42,000

100

47,593

100

44,764

100

รวมขายสุทธิ

* แสดงตามงบการเงินรวมที่ปรับปรุงรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจแล้ว
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานเติบโตอย่างมั่นคง ปี 2563
รายได้สุทธิจากการขาย
และบริการ

42,000

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

3,680

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น

ล้านบาท
ล้านบาท
12.35 บาท
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2561

2562

2563

รายไดสุทธิจากการขายและบริการ
ลานบาท

สินทรัพยรวม
ลานบาท

44,764

79,563

47,593

78,206

42,000

77,670

กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได
ดอกเบี�ยจายและคาใชจายทางการเงิน
คาเสื�อมราคาและคาตัดจำหนาย (EBITDA)
ลานบาท

สวนของผูถือหุนรวม
ลานบาท

8,807

34,541

8,929

32,671

10,104

34,712

กำไรสุทธิสวนที�เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
ลานบาท

กำไรสุทธิตอหุน
บาท

3,022

10.14

3,157

10.59

3,680

12.35

อัตราสวนเงินปนผลจายตอกำไรสุทธิ
79%

18

76%

73%

อัตราสวนหนี�สินทางการเงินตอสวนของผูถือหุน
82%

76%

61%

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
2563

2562

2561

ปูนซีเมนต์ชนิดเม็ด (ตัน)

14.7

14.7

14.5

ปูนซีเมนต์ชนิดผง (ตัน)

25.2

25.2

25.0

ปูนสำ�เร็จรูป (ตัน)

0.8

0.8

0.8

แผ่นบอร์ด (ตัน)

0.2

0.2

0.2

หินและทราย (ตัน)

4.8

4.8

4.6

รายได้สุทธิจากการขายและบริการ

42,000

47,593

44,764

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

10,104

8,929

8,807

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

3,680

3,157

3,022

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

8,932

7,586

6,989

เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

705

1,462

2,026

สินทรัพย์รวม

77,670

78,206

79,563

หนี้สินทางการเงินสุทธิ

21,017

24,863

28,277

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

34,712

32,671

34,541

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่าย 24%
ทางการเงินค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA)

19%

20%

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

9%

7%

7%

อัตรากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

21%

16%

16%

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

12.35

10.59

10.14

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

9.00 1

8.00

8.00

อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

73%

76%

79%

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

61%

76%

82%

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (%)

55%

58%

57%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

5%

4%

4%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

11%

9%

9%

กลุ่มบริษัทฯ

4,734

5,711

5,700

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์

3,234

3,895

3,939

กำ�ลังการผลิต (ล้านหน่วย)

ล้านบาท

อัตราส่วน (%)

อัตราส่วนทางการเงิน

บุคลากร

1

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
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20

เรื่องเล่าองค์กร

21

เรื่องเล่าองค์กร
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์หลวงร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคเอเชีย

การกำำ�หนดกลยุุทธ์์เพื่่�อรองรัับการเริ่่�มฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจหลัังจากเกิิดการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา หรืือโควิิด-19 ในแต่่ละภููมิิภาค รวมถึึงสภาพอากาศโดยรอบที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
นัับเป็็นเรื่่�องที่่�ท้้าทายอย่่างมาก กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงจึึงมุ่่�งมั่่�นเดิินหน้้าดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการมีีส่่วนร่่วมในการก่่อสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบ
เครืือข่่ายคมนาคม ที่่�อยู่่�อาศััย การส่่งมอบน้ำำ��สะอาดที่่�มีีคุุณภาพ และการตอบสนองต่่อความต้้องการ
ที่่�ปรัับเปลี่่�ยนไปในแต่่ละชุุมชนที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� ตลอดจนพััฒนาบุุคลากรรุ่่�นใหม่่ให้้มีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น  

ทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจภายใต้้กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง
ล้้วนต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการใหม่่ๆ เพื่่�อตอบสนองพฤติิกรรมและความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านพฤติิกรรมและความต้้องการของผู้้�บริิโภค รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงด้้านโครงสร้้าง
อุุตสาหกรรมส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการใหม่่ๆ เพื่่�อตอบสนอง
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วและสามารถแข่่งขัันได้้ ในธุุรกิิจที่่�มีีการแข่่งขััน
ทวีีความรุุนแรงขึ้้�นเรื่่�อยๆ  
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงได้้เติิบโตและขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ ในช่่วงเวลาไม่่กี่่�ปีี
ที่่�ผ่่านมาเราได้้กลายเป็็นกลุ่่�มบริิษััทฯ ในระดัับภููมิิภาคที่่�มีีชื่่�อเสีียงในการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์วััสดุุก่่อสร้้าง
ที่่�หลากหลาย ควบคู่่�ไปกัับธุุรกิิจการค้้าและส่่งออกปููนซีีเมนต์์ การบริิการด้้านการจััดการของเสีีย
และการบริิการภาคอุุตสาหกรรม
เราได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์และเป้้าหมายของกลุ่่�มบริิษััทฯ ไว้้อย่่างชััดเจน โดยมุ่่�งเน้้นตลาดที่่�มีีศัักยภาพ
ในการเติิบโต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งตลาดที่่�มีีความต้้องการก่่อสร้้างระบบโครงสร้้างสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
ในช่่วงทศวรรษหน้้า ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวงมีีความพร้้อมอย่่างมากเนื่่�องจากบุุคลากรทุุกคน
ของเราล้้วนมีีความมุ่่�งมั่่�น ความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์ พร้้อมนำำ�ความคิิดริิเริ่่�ม และนวััตกรรม
ใหม่่ๆ มาปรัับใช้้เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการพร้้อมตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

23

เรื่องเล่าองค์กร

ประเทศไทย
ปูนอินทรี
อินทรีคอนกรีต
อินทรีมอร์ตาร์
อินทรีอะกรีเกต
อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก
อินทรี อีโคไซเคิล
อินทรี ดิจิตอล
คอนวูด
เทรดดิ้ง

บังกลาเทศ
อินทรีซีเมนต์

เวียดนาม
อินทรีซีเมนต์
อินทรี อีโคไซเคิล

ศรีลังกา
อินทรีซีเมนต์
อินทรีคอนกรีต
อินทรี อีโคไซเคิล

กัมพูชา
อีโคไซเคิล
ซีเมนต์

อินโดนีเซีย
คอนวูด
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ประเทศไทย
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000
เวียดนาม
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำ�กัด
Etown Central - 11 Doan Van Bo, Ward 12,
District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์ + 84 28 73 017 018
ศรีลังกา
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำ�กัด
Level 25, Access Tower II, No. 278/4,
Union Place, Colombo 2, Sri Lanka
โทรศัพท์ + 94 11 7 800800

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

บังกลาเทศ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำ�กัด
Tower 52 (9th Floor), Road-11, Block-C
Banani Model Town, Dhaka-1213, Bangladesh
โทรศัพท์ + 88 09609 011 200
อินโดนีเซีย
พีที คอนวูด อินโดนีเซีย
North Tower, Menara Jamsostek 14th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 38
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
South Jakarta 12710 Indonesia
โทรศัพท์ + 62 21 5296 2146
กัมพูชา
บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
ANINA Building, No. 240, Street 271,
Sangkat Boeung Tumpun,
Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia
โทรศัพท์ + 855 23 216 380
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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หนึ่งในพันธกิจของปูนอินทรี คือ การส่งมอบ
ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะมอบความไว้้วางใจและความน่่าเชื่่�อถืือผ่่านผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และกระบวนการ
ทำำ�งานของเรา โดยเราเชื่่�อว่่าลููกค้้าคืือผู้้�ประเมิินประสิิทธิิภาพและคุุณภาพ ดัังนั้้�นเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ให้้กัับลููกค้้า กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญกัับทุุกๆ ขั้้�นตอนของการผลิิตและส่่งมอบตาม
มาตรฐานสากลภายใต้้หลัักสี่่�ประการ คืือ การส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพได้้มาตรฐาน ความเป็็นเลิิศ
ในการให้้บริิการ การบริิหารความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า และร่่วมดููแลสภาพแวดล้้อมในชุุมชนโดยรอบ
ที่่�เราดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� นอกจากนี้้�ยัังต้้องมุ่่�งมั่่�นพััฒนากระบวนการขั้้�นตอนต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นภายใต้้ตราสิินค้้า “อิินทรีี”

ภาพก่อนหน้า  Thao Dien
เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
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ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เป้าหมายของเรา คือ การสร้างอนาคตที่สดใส
ให้แก่ชุมชน

กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนในระดัับภููมิิภาคและท้้องถิ่่�นที่่�มีีความหลากหลาย
ภายใต้้เป้้าหมายเดีียวกััน คืือ การสร้้างอนาคตที่่�ดีี ให้้แก่่ชุุมชน เราเชื่่�อว่่าการเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง
เกิิดจากการร่่วมมืือกัันของทุุกฝ่่าย โดยการเติิบโตทางเศรษฐกิิจสามารถทำำ�ควบคู่่�ไปกัับการดููแลรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อม เพราะพวกเราทุุกคนได้้รัับผลกระทบจากสภาพแวดล้้อมรอบตััว การยกระดัับมาตรฐาน
การดำำ�รงชีีวิิตจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มุ่่�งมั่่�นส่่งเสริิมมาโดยตลอด

ซ้าย  การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
เพือ่ สังคมของชุมชน
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คุณภาพเริ่มจาก
ความมานะ อุตสาหะ
ของทุกคนร่วมกัน
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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การเติบโตอย่างแข็งแกร่งสู่ระดับภูมิภาค

จากรากฐานที่่�ยาวนานและมั่่�นคงกว่่า 52 ปีี ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับการยอมรัับเป็็นอย่่างดีี
ทั้้�งในประเทศไทยและภููมิิภาค ปััจจุุบัันเราประกอบธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ ในประเทศบัังกลาเทศ ศรีีลัังกา
เวีียดนาม และกััมพููชา นอกจากธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์และคอนกรีีตผสมเสร็็จ เรายัังขยายกิิจการในธุุรกิิจใหม่่
ด้้านการบริิหารจััดการของเสีีย และการบริิการภาคอุุตสาหกรรม กลุ่่�มวััสดุุก่่อสร้้าง ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์
และปููนซีีเมนต์์สำำ�เร็็จรููปอิินทรีีมอร์์ตาร์์
กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นเดิินหน้้าพััฒนาคิิดค้้นนวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อสร้้างโอกาสทางการแข่่งขัันและ
สนองตอบทุุกความต้้องการมาอย่่างต่่อเนื่่�องในการเข้้าถึึงตลาดระดัับภููมิิภาค นวััตกรรมใหม่่ๆ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถแผ่่ขยายวงกว้้างเพิ่่�มเป็็นทวีีคููณไปทั่่�วภููมิิภาคได้้อย่่างรวดเร็็วโดยมีีลููกค้้า
เป็็นศููนย์์กลาง  

ภาพก่อนหน้า  ความสำ�เร็จ
เกิดขึ้นจากการทำ�งานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

34

ขวา  อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ธุรกิจ
วัสดุกอ่ สร้าง
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้าดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ง่่ายขึ้้�น และ
เสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพในกระบวนการผลิิต เพราะเราเข้้าใจปััญหาต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้า และโอกาส
ที่่�ลููกค้้าจะสามารถพััฒนาประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานของตนเอง เราจึึงเตรีียมเครื่่�องมืือและระบบดิิจิทัิ ลั
เพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้าดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ง่่ายขึ้้�น ตั้้�งแต่่การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้กัับลููกค้้า ระบบ
การสั่่�งซื้้�อสิินค้้าแบบออนไลน์์ การชำำ�ระเงิิน ไปจนถึึงการจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้กัับลููกค้้าได้้
อย่่างง่่ายดายและรวดเร็็ว
เพื่่�อการควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าและประสิิทธิิภาพของกระบวนการผลิิต กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ติิดตั้้�งระบบ
ควบคุุมกระบวนการผลิิตที่่�ใช้้ระบบ AI ที่่�โรงงานของเราอีีกด้้วย

ซ้าย  เทคโนโลยีทำ�ให้การทำ�งาน
ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น
และปลอดภัยมากขึ้น

37

เรื่องเล่าองค์กร

ห่วงใยบุคลากร ใส่ใจชุมชมรอบข้าง

เรายัังดููแลห่่วงใยบุุคลากรของเรา เพราะเรายึึดมั่่�นมาโดยตลอดว่่าการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานและ
การมอบรางวััลเพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้กัับพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง คืือ พื้้�นฐานของความสำำ�เร็็จ
ของเรา กลุ่่�มบริิษััทฯ กำำ�หนดเป้้าหมายในการทำำ�งานไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้บุุคลากรของเรากว่่า
5,000 คนทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคร่่วมมืือร่่วมใจกัันทำำ�งานฟัันฝ่่าอุุปสรรค และความท้้าทายต่่างๆ
เรายัังปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียด้้วยความดููแลใส่่ใจ และห่่วงใยชุุมชนโดยรอบที่่�เราดำำ�เนิินกิิจการอยู่่� 
และได้้รัับการยอมรัับในฐานะหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ เราให้้การสนัับสนุุน ช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิมชุุมชนให้้มีี
สภาพแวดล้้อมที่่�ดีี และให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มในชุุมชนอย่่างจริิงจััง
แนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเป้้าไปที่่�การปรัับปรุุงด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย การลดปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์ การใช้้ทรััพยากรน้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และ
การลดผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับความหลากหลายทางชีีวภาพ การปฏิิบััติิเช่่นนี้้�เป็็นการตอกย้ำำ��ในการสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งให้้กัับตราสิินค้้าอิินทรีี และในฐานะผู้้�นำำ�ด้้านการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม กิิจกรรม
ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นจะแทรกอยู่่�ในวิิธีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการบริิหารงานของเราโดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาล
ที่่�ดีีทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�เราปฏิิบััติิเสมอมา
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง เป็็นผู้้�ผลิิตรายแรกในอุุตสาหกรรมระดัับภููมิิภาคที่่�เข้้าร่่วมในบัันทึึกความเข้้าใจ
กัับองค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิและทรััพยากรธรรมชาติิ (IUCN) ในปีี 2561
IUCN เป็็นองค์์กรระดัับโลกที่่�อุุทิิศตนเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิโดยมีีฐานสมาชิิกประกอบด้้วยภาครััฐ
ภาคเอกชน และองค์์กรภาคประชาสัังคม ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2491 ปััจจุุบัันเป็็นเครืือข่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก โดยมีีองค์์กรเครืือข่่ายมากกว่่า 1,300 แห่่งและได้้รัับการสนัับสนุุนจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
กว่่า 13,000 คน  IUCN ได้้ ให้้การสนัับสนุุนกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการบริิหารจััดการผลกระทบที่่�มีีต่่อ
ความหลากหลายทางชีีวภาพในระยะยาวจากการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่�เหมืืองหิินของเราให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

38

ขวา  มุง่ สร้างแนวทางปฏิบตั ิ
ทีย่ ง่ั ยืนเพือ่ เด็กรุน่ ใหม่

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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เรื่องเล่าองค์กร
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รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

เจตนารมณ์ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงแสดงเจตนารมณ์์ที่่�ชััดเจนในการมีีส่่วนร่่วมลดปริิมาณของ
ก๊๊าชคาร์์บอนไดออกไซด์์ โดยทำำ�งานร่่วมกัับสถาปนิิก ผู้้�ที่่�ทำำ�งานออกแบบพื้้�นที่่�ใช้้สอยและพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
แบบครบวงจร และการทำำ�งานร่่วมกัับวิิศวกรโยธา ผู้้�ใช้้งานการออกแบบได้้อย่่างประสิิทธิิภาพสููงสุุด
โดยใช้้วััสดุุที่่�มีีคาร์์บอนต่ำำ��กว่่ามาทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังตระหนัักดีีว่่าเราควรจะต้้อง
ลดปริิมาณความเข้้มข้้นของปููนเม็็ดในปููนซีีเมนต์์และปููนซีีเมนต์์ ในคอนกรีีต โดยไม่่ส่่งผลเสีียต่่อระดัับ
ความแข็็งแกร่่งและการใช้้งานของคอนกรีีตในลัักษณะต่่างๆ และในทางกลัับกัันจะต้้องหาทางลด
ความเข้้มข้้นของคาร์์บอนในปููนซีีเมนต์์ ผลิิตภััณฑ์์กึ่่�งสำำ�เร็็จรููปที่่�เกี่่�ยวข้้อง และปููนเม็็ดอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนงานด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาล (ESG) ไปจนถึึงปีี 2573
เรากำำ�ลัังดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องในการลดปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึง
การดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการน้ำำ�� และการลดผลกระทบด้้านความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ การกำำ�กัับดููแลด้้วยหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี และสอดคล้้องกัับค่่านิิยมองค์์กรของกลุ่่�มบริิษััทฯ

ซ้าย  มุ่งมั่นในการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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เรื่องเล่าองค์กร

42

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางในอนาคต

การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา หรืือโควิิด-19 ทำำ�ให้้กิจิ กรรมการก่่อสร้้างในหลายประเทศชะลอตััวลง
และมีีปริิมาณปููนซีีเมนต์์ล้้นตลาด แต่่เรายัังกระตืือรืือร้้นมุ่่�งมั่่�นสร้้างโอกาสในการเพิ่่�มยอดขายจาก
การก่่อสร้้างสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน และการปรัับปรุุงต่่อเติิมบ้้านพัักซึ่่�งมีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง เมื่่�อประเทศ
ต่่างๆ เริ่่�มเปิิดประเทศหลัังการแพร่่ระบาดของโรค คาดว่่าการบริิโภคปููนซีีเมนต์์และคอนกรีีตจะค่่อยๆ
ฟื้้น� ตััวขึ้้�นจากการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจในวงกว้้าง และจากจำำ�นวนประชากรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในตลาดต่่างๆ
กลุ่่�มบริิษััทฯ จะสานต่่อแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค ด้้วยการสร้้างชื่่�อเสีียงในฐานะผู้้�ร่่วมทำำ�ธุุรกิิจ
ที่่�สร้้างคุุณค่่าและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สร้้างความเจริิญเติิบโตทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคเอเชีีย ในอนาคต
กลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวงมีีความตั้้�งใจที่่�จะใช้้แนวทางที่่�รอบคอบและยั่่�งยืืน จััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั
ในการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมถึึงการมีีงบดุุลที่่�แข็็งแรงเพื่่�อให้้เกิิด
ความเชื่่�อมั่่�นแก่่นัักลงทุุน

ซ้าย  ภาพถ่ายมุมสูง
เหนือสวนมิง่ มงคล จ.สระบุรี
ประเทศไทย
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เรื่องเล่าองค์กร

ความสำ�เร็จของเราเกิดจาก
พัฒนากลยุทธ์ กระบวนการ
ทำ�งาน โครงสร้างองค์กร
และบุคลากรที่มีคุณภาพ
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รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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เรื่องเล่าองค์กร

นัับตั้้�งแต่่บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2512 นัับเป็็นเวลา 52 ปีี
บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง จนได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทชั้้�นนำำ�
ในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์ระดัับโลก โดยมีีปััจจััยความสำำ�เร็็จ ได้้แก่่ การดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ที่่�สอดคล้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดล้้อม การพััฒนาความสามารถและประสิิทธิิภาพขององค์์กร
การพััฒนาองค์์ความรู้้� การปรัับปรุุงวิิธีีการดำำ�เนิินงาน การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การส่่งมอบบริิการที่่�ดีีที่่�สุุด
การพััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน
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ขวา  มุง่ แสดงเจตจำ�นง
และวิสยั ทัศน์ เพือ่ นำ�พาองค์กร
ไปสูค่ วามสำ�เร็จ

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ความเป็นมาของบริษัทฯ

2512

2515

2520

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

เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตปููนซีีเมนต์์

เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย

2524

2532

2536

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

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

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

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

2542

2556-2557

2558

ปรัับโครงสร้้างบริิษััทฯ เสร็็จสมบููรณ์์ และ
เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 3,000 ล้้านบาท

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

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

2559

2560-2561

2562

■ ขยายการลงทุนในบริษัท เซเม็กซ์ จ�ำกัด
ประเทศไทย และประเทศบัังกลาเทศ
ภายใต้้ชื่่�อ บริิษัทั  ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก
จำำ�กััด และ บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์        
(บัังกลาเทศ) จำำ�กััด

■ ขยายการลงทุนใน บริษัท โฮลซิม         
(เวีียดนาม) จำำ�กััด ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท
สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด

ครบรอบ 50 ปีี บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
จำำ�กััด (มหาชน)

■ ขยายการลงทุนในบริษัท โฮลซิม (ลังกา)
จำำ�กัดั ภายใต้้ชื่่�อ บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีเี มนต์์
(ลัังกา) จำำ�กััด

■ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ย่อย ภายใต้ชื่อ
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
เพื่่�อประกอบกิิจการค้้า นำำ�เข้้า และส่่งออก

■ เข้าซื้อสินทรัพย์บางส่วนของบริษัท      
วาเลนซ์์ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็น
บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจบริิการทำำ�ความ
สะอาดสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ความภาคภูมิใจของเรา
รางวัลและการรับรอง

หุ้้�นยั่่�งยืืนของประเทศไทย (รางวััลต่่อเนื่่�อง 2 ปีี)
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

รางวััลการกำำ�กัับดููแลกิิจการในระดัับดีีเลิิศ ประจำำ�ปีี 2563 (รางวััลต่่อเนื่่�อง 5 ปีี)
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย สมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย

รางวััลมููลค่่าแบรนด์์องค์์กรไทยสููงสุุด ประเภทหมวดธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง ประจำำ�ปีี 2563
(รางวััลต่่อเนื่่�อง 4 ปีี)
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เกีียรติิบััตรรัับรองการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย
รางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับสููงสุุด ระดัับ 5-เครืือข่่ายสีีเขีียว (ธุุรกิิจด้้านการจััดการกาก
อุุตสาหกรรมรายแรกในประเทศไทยที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้�)
มอบให้้แก่่ บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด โดย กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม
รางวััลมาตรฐานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) (โรงงาน 1, 2, 3,
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� พาวเวอร์์ จำำ�กััด และ อิินทรีีมอร์์ตาร์์) โดย กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม
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รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รางวััลรัักษามาตรฐานเหมืืองแร่่สีีเขีียว ประจำำ�ปีี 2563 - ประเภทเหมืืองแร่่
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) - กิิจการสระบุุรีี โดย กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐาน
และการเหมืืองแร่่ กระทรวงอุุตสาหกรรม
รางวััล HR Asia Best Companies
มอบให้้แก่่ บริิษััท พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย โดย Business Media International, HR Asia

รางวััล Best Trader
มอบให้้แก่่ บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น โดย กรมศุุลกากรและสรรพสามิิต
ประเทศกััมพููชา กระทรวงการเศรษฐกิิจและการคลััง
รางวััล SLIM Nielsen People’s Housing and Construction Brand of the Year
มอบให้้แก่่ บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีเี มนต์์ (ลัังกา) จำำ�กัดั - Sanstha Cement โดย Sri Lanka Institute
of Marketing
รางวััล 10 บริิษััท วััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากที่่�สุุดในประเทศเวีียดนาม
มอบให้้แก่่ บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด โดย ความร่่วมมืือระหว่่าง Vietnam Report
กัับ Vietnamnet
รางวััล Top 100 Sustainable Businesses in Vietnam in 2019
มอบให้้แก่่ บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด โดย สภาธุุรกิิจแห่่งเวีียดนาม เพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน และหอการค้้า และอุุตสาหกรรมเวีียดนาม
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การประกอบธุรกิจ

กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในปีี 2563 ซึ่่�งกระทบไปยัังทุุกอุุตสาหกรรม
ทั่่�วโลก การทบทวนการบริิหารจััดการงานในองค์์กรและวางแผนกลยุุทธ์์เพื่่�อรัับมืือผลกระทบทางธุุรกิิจ
ถืือเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญยิ่่�ง

ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการทบทวนและชะลอ
แผนการลงทุุนใหม่่ โดยเน้้นการลงทุุนในโครงการที่่�สร้้างผลการ
ตอบแทนที่่�สููงและมีีความจำำ�เป็็นต่่อการพััฒนาทางธุุรกิิจท่่ามกลาง
สภาพแวดล้้อมภายนอกที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ
เช่่น การประกาศปิิดประเทศเพื่่�อแก้้ปััญหาทางด้้านสาธารณสุุข  
รวมถึึงความต้้องการใช้้ปููนซีีเมนต์์ลดลง
ในขณะที่่�รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีแนวโน้้มลดลงเมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีที่่�ผ่่านมา อย่่างไรก็็ตามกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงรัักษาความสามารถใน
การทำำ�กำำ�ไรไว้้ ได้้อย่่างดีีด้้วยแนวทางการบริิหารจััดการต้้นทุุนที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ การปรัับแนวทางแผนการตลาดมุ่่�งไปสู่่�ตลาดที่่�มีี
ศัักยภาพทางธุุรกิิจสููงตลอดจนการรัักษาคุุณภาพและความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีต่่อการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคง
เสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อตอบสนองกัับ
โครงการพื้้�นฐานสาธารณููปโภคขนาดใหญ่่ที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
ในหลายๆ ประเทศ ขณะที่่�ธุุรกิิจด้้านการค้้าระหว่่างประเทศของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการปรัับตััวทางธุุรกิิจอย่่างรวดเร็็วในการจััดหา
แหล่่งวััตถุุดิิบ รวมถึึงมุ่่�งหาตลาดที่่�มีีศัักยภาพเพื่่�อการส่่งออก
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั ฯ ท่่ามกลางความผัันผวนในตลาดอุุตสาหกรรม
ปููนซีีเมนต์์ทั่่�วโลก ทั้้�งนี้้�พบว่่าแผนงานที่่�ก้้าวสู่่�ความเป็็นเลิิศระหว่่าง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2562 สามารถดำำ�เนิินการ
ได้้เป็็นอย่่างดีีและช่่วยให้้เกิิดความร่่วมมืือและปรัับปรุุงมาตรฐาน
การทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานในทุุกประเทศทั้้�งในด้้านการตลาดและ
การขายรวมถึึงด้้านกระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้เกิิดผลประกอบการ
ทางธุุรกิิจที่่�ดีีที่่�สุุด
ท่่ามกลางการบริิหารจััดการองค์์กรให้้ผ่่านพ้้นช่่วงวิิกฤตดัังกล่่าว
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้พิิจารณาแผนงานระยะเร่่งด่่วนเพื่่�อเสริิมสร้้าง
รากฐานขององค์์กรให้้แข็็งแกร่่งมากยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อรองรัับการพััฒนา
ธุุรกิิจที่่�จะเติิบโตในอนาคต โดยเฉพาะช่่วงหลัังสถานการณ์์วิิกฤต
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารได้้มีีการปรัับแผนและทบทวนแนวทางธุุรกิิจ
ในระดัับภููมิิภาคใหม่่ ตลอดจนเน้้นย้ำำ��ถึึงจุุดมุ่่�งหมายทางธุุรกิิจที่่�มีี
ต่่อองค์์กรเพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนี้้� 
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1. ธุรกิจหลัก กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการ
ที่่�ดีีที่่�สุดุ ให้้แก่่ลูกู ค้้าด้้วยต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��ที่่�สุดุ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจ
ให้้กับั ลููกค้้ามากที่่�สุุด กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ประสบความสำำ�เร็็จในการ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านการผลิิต และการพััฒนาแนวคิิดริิเริ่่�ม
ใหม่่ๆ เพื่่�อเข้้าแข่่งขัันในตลาดที่่�มีีความท้้าทายโดยเฉพาะ
ตลาดในประเทศไทยและประเทศศรีีลัังกา (และมีีการขยาย
ไปยัังตลาดอื่่�นๆ ด้้วย) ซึ่่�งถืือเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญยิ่่�งในการเพิ่่�ม
ศัักยภาพความยั่่�งยืืนด้้านการขายและบริิการ
2. ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและการบริการ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ
ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ ธุุรกิิจคอนกรีีตมวลเบา ธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ผสม
สำำ�เร็็จรููป และธุุรกิิจให้้บริิการจััดการของเสีียภาคอุุตสาหกรรม
และการให้้บริิการทำำ�ความสะอาดภาคอุุตสาหกรรม กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
มุ่่�งเน้้นให้้กลุ่่�มธุุรกิิจนี้้�สร้้างการเพิ่่�มมููลค่่าต่่อผลิิตภััณฑ์์และ
เสนอแนวทางใหม่่เพื่่�อสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ให้้ตรงจุุด พร้้อมการพััฒนานวััตกรรมทั้้�งในด้้านผลิิตภััณฑ์์
และแนวทางการแก้้ปััญหาใหม่่ๆ ที่่�มีีคุุณค่่าต่่อลููกค้้าอัันนำำ�ไปสู่่�
การต่่อยอดทางธุุรกิิจในระดัับภููมิิภาค
3. แผนงานการปรับตัวไปสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มบริษัทฯ มี
จุุดมุ่่�งหมายสำำ�คััญในการเสริิมสร้้างศัักยภาพขององค์์กร
และพััฒนาความสามารถในการแข่่งขัันในตลาด กลุ่่�มบริิษััทฯ
มีีการวางแผนพััฒนาศัักยภาพของผู้้�นำำ�องค์์กรในหลายๆ ด้้าน
โดยการเพิ่่�มพููนองค์์ความรู้้�และทัักษะของบุุคลากรในองค์์กร
ผ่่านแนวคิิดทางธุุรกิิจสี่่�แนวทางใหญ่่ครอบคลุุมทั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจ
อัันประกอบด้้วย การปรัับตััวไปสู่่�ความเป็็นเลิิศในด้้านการตลาด
และการขาย ด้้านกระบวนการผลิิต ด้้านบุุคลากรและองค์์กร
และด้้านการเงิิน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าแนวทางในการดำำ�เนิินงาน
ต่่างๆ นั้้�นมีีการสอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจที่่�เกิิดขึ้้�น
และยัังเสริิมสร้้างขีีดความสามารถและความได้้เปรีียบทาง
การแข่่งขัันให้้สููงขึ้้�น ตลอดจนมุ่่�งมั่่�นในพัันธกิิจและดำำ�เนิินงาน
ตามวิิสััยทััศน์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างแท้้จริิง
ความก้้าวหน้้าที่่�ได้้เกิิดขึ้้�นในทั่่�วทุุกมิิติิเหล่่านี้้�ในปีี 2563 จะส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนแผนงานระยะใกล้้ของกลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
ได้้ต่่อไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงเป็็นผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์ชั้้�นนำำ�ในประเทศไทยมานานกว่่า 50 ปีี ใช้้เทคโนโลยีี
การผลิิตที่่�ทัันสมััย ผลิิตปููนซีีเมนต์์คุุณภาพสููงสามารถตอบสนอง
ต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พััฒนาธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องจนแข็็งแกร่่งและขยาย
ธุุรกิิจไปในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และเอเชีียใต้้
ปััจจุุบันั ประเทศที่่�มีีการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ภายใต้้กลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง ได้้แก่่
ประเทศไทย - บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
ประเทศเวีียดนาม - บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด
หรืือ อิินทรีี เวีียดนาม

■ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเทศศรีีลัังกา - บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด
หรืือ อิินทรีี ลัังกา

ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์เป็็นปููนซีีเมนต์์ที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นมาโดยเฉพาะ
สำำ�หรัับใช้้ ในการผลิิตคอนกรีีตผสมเสร็็จที่่�มีีคุุณภาพดีีไว้้วางใจได้้
รวมทั้้�งกระเบื้้�องคอนกรีีตคุุณภาพสููง และผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตอื่่�นๆ
อีีกมากมาย

ประเทศบัังกลาเทศ - บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีเี มนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กัดั
หรืือ อิินทรีี บัังกลาเทศ
ประเทศกััมพููชา - บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมุ่่�งเน้้นในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ลููกค้้า ชุุมชน ตลอดจน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
1. ผลิิตภััณฑ์์และการบริิการ
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงในปััจจุุบัันนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
หลัักทางด้้านปููนซีีเมนต์์ทั้้�งหมดสี่่�ประเภท รวมถึึงมอร์์ตาร์์ภายใต้้
ตราสิินค้้าต่่างๆ ในแต่่ละตลาด ดัังนี้้�

■ ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก
ปููนซีีเมนต์์ ไฮดรอลิิก คืือ ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์คอมโพสิิตที่่�     
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
■ ปูนซีเมนต์ผสม
ปููนซีีเมนต์์ผสมได้้ถููกผลิิตขึ้้�นมาจากสููตรพิิเศษเพื่่�อใช้้ ในงานก่่ออิิฐ
และฉาบปููนโดยเฉพาะ
■ ปูนซีเมนต์ก่อฉาบ
ปููนซีีเมนต์์ก่่อฉาบใช้้สำำ�หรัับงานฉาบละเอีียดเพื่่�อให้้ ได้้พื้้�นผิิวที่่� 
เรีียบเนีียนเป็็นพิิเศษ
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นทำำ�งานร่่วมกัับลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย  
ทุุกกลุ่่�มเพื่่�อพััฒนาให้้เกิิดนวััตกรรมใหม่่ๆ ทั้้�งในด้้านผลิิตภััณฑ์์
และการบริิการเพื่่�อให้้สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการของ
ตลาดได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น ในประเทศศรีีลัังกาที่่�การพััฒนา   
ผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ๆ เกิิดจากโครงการ อิินทรีี i2i ซึ่่�งเป็็นการทำำ�งาน
ร่่วมกัันในรููปแบบของการคิิดค้้นนวััตกรรม สู่่�การพััฒนาให้้เป็็น
สิินค้้าอุุตสาหกรรม นัับเป็็นความร่่วมมืือกัันระหว่่างอุุตสาหกรรม
การก่่อสร้้างภายในประเทศศรีีลัังกากัับหน่่วยงานค้้นคว้้าวิิจััยและ
มหาวิิทยาลััยต่่างๆ ในประเทศที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์     
ที่่�สามารถตอบสนองต่่อความท้้าทายได้้จริิง อาทิิ การลดการ    
ปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ในกระบวนการผลิิตและ     
การตอบสนองเพื่่�อเติิมเต็็มความต้้องการในด้้านอื่่�นๆ ของตลาด    
ที่่�ยัังไม่่สามารถทำำ�ได้้มาก่่อน

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นทำำ�งานร่่วมกัับ
ลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มเพื่่�อ
พััฒนาให้้เกิิดนวััตกรรมใหม่่ๆ ทั้้�ง
ในด้้านผลิิตภััณฑ์์และการบริิการเพื่่�อให้้
สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของตลาดได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
2. การตลาดและการแข่่งขััน
ประเด็็นที่่�สำำ�คััญ:
■ กลุ่มบริษัทฯ ได้น�ำสี่หลักกลยุทธ์ทางการตลาด (4P) มาปรับ
ใช้้ ในประเทศไทย
■ ประเทศบังกลาเทศ ได้จัดท�ำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้าง
ความสััมพัันธ์์ระยะยาวกัับลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม รวมทั้้�งจััดกิิจกรรม
ส่่งเสริิมการขายสำำ�หรัับผู้้�ที่่�อยู่่�ในวงการออกแบบ-ก่่อสร้้าง
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■ ประเทศศรีลังกา มีการลงนามในโครงการความร่วมมือ
ระหว่่างภาครััฐและเอกชนที่่�สำำ�คััญหลายโครงการเพื่่�อส่่งเสริิม
ความเชี่่�ยวชาญในวิิชาชีีพหลายสาขา อาทิิ การเสริิมสร้้างภาวะ
ผู้้�นำำ� การค้้นคว้้าวิิจััย และนวััตกรรมใหม่่ๆ ให้้แก่่กลุ่่�มบริิษััทฯ
กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงเป็็นผู้้�นำำ�ของตลาด    
ในประเทศไทย ศรีีลัังกา เวีียดนาม และกััมพููชา บริิษััท สยาม ซิิตี้้� 
ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด ได้้วางแผนที่่�จะเพิ่่�มส่่วนแบ่่งทางการตลาด
ให้้เป็็นร้้อยละ 38-40 ในปีี 2564 ในขณะที่่�บริิษััท ชิิป มง อิินทรีี
ซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น ในประเทศกััมพููชามีีส่่วนแบ่่งทางการตลาด
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 25  บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
ยัังคงเป็็นผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์รายใหญ่่อัันดัับสองในประเทศไทย
ในด้้านของส่่วนแบ่่งทางการตลาด
จากการระบาดครั้้�งใหญ่่ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา หรืือ โควิิด-19       
ได้้ทำำ�ให้้เกิิดสภาพเศรษฐกิิจตกต่ำำ��ไปทั่่�วโลก อุุตสาหกรรม        
การก่่อสร้้างในหลายประเทศต้้องประสบกัับความต้้องการที่่�
ถดถอยลงและมีีการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�น เพื่่�อให้้แผนงานธุุรกิิจ
ประสบความสำำ�เร็็จและผ่่านพ้้นช่่วงที่่�ท้้าทายนี้้�ไปได้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้นำำ�แผนงานต่่างๆ มาใช้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อาทิิ การพิิจารณา
เรื่่�องการใช้้จ่่ายด้้านต้้นทุุนต่่างๆ อย่่างเข้้มงวดมีีวิินััย และเพื่่�อให้้
เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด การรัักษาส่่วนแบ่่งทางการตลาดที่่�มีีอยู่่�ไว้้
ให้้ ได้้อย่่างมั่่�นคง การเสริิมสร้้างช่่องทางการกระจายสิินค้้าต่่างๆ
ที่่�มีีอยู่่�แล้้วให้้เข้้มแข็็งและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
ตััวอย่่างของนวััตกรรมทางการตลาดของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีี ให้้เห็็นได้้
ในรููปแบบของแฟรนไชส์์สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตคอนกรีีตประเภทต่่างๆ       
ที่่�เรีียกว่่า อิินทรีีพร้้อมอยู่่� “INSEE Prompt U” ในประเทศไทย  
โครงการนี้้�ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถแข่่งขัันในตลาดได้้ดีีขึ้้�นในขณะที่่�
ช่่วยเสริิมสร้้างให้้ธุุรกิิจของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ มีีการ
เจริิญเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน ในประเทศบัังกลาเทศ โครงการที่่�เป็็น
นวััตกรรมในการสร้้างความภัักดีีต่่อตราสิินค้้ากัับพัันธมิิตรใน    
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายต่่างๆ ได้้ถููกจััดขึ้้�น พร้้อมกัันกัับกิิจกรรม
ส่่งเสริิมด้้านการขายสำำ�หรัับผู้้�ที่่�อยู่่�ในวงการออกแบบก่่อสร้้าง       
ทั้้�งวิิศวกรและช่่างปููนเพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า  
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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แนวโน้้มในอนาคตของแต่่ละตลาดจะแตกต่่างกัันออกไปตามปััจจััย
ทางด้้านเศรษฐกิิจในพื้้�นที่่� อาทิิ การตอบสนองของแต่่ละประเทศ
ต่่อปััญหาการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ปััญหาเรื่่�องคู่่�แข่่ง
รายใหม่่ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในตลาด ความต้้องการปููนซีีเมนต์์ภายใน
ประเทศไทยในปีีหน้้าจะขึ้้�นอยู่่�กัับนโยบายการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของ
รััฐบาลที่่�จะช่่วยทำำ�ให้้เกิิดการลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�นของภาคเอกชนและสร้้าง
ความมั่่�นใจให้้กับั นัักลงทุุน ขณะเดีียวกัันอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์
ในประเทศบัังกลาเทศคาดว่่าจะเกิิดการฟื้้น� ตััวของตลาดเต็็มรููปแบบ
ในช่่วงไตรมาสที่่�สองของปีี 2564 หลัังจากเกิิดการถดถอยลงของ
ตลาดโดยรวมร้้อยละ 2-3 ในปีี 2563
ตามข้้อมููลของสมาคมปููนซีีเมนต์์ประเทศเวีียดนาม ความต้้องการ
ใช้้ปููนซีีเมนต์์ภายในประเทศเวีียดนามลดลงร้้อยละ 12 ในช่่วงครึ่่�ง
ปีีแรกของปีี 2563 ในขณะที่่�ผู้้�ผลิิตบางรายมีีการส่่งออกปููนซีีเมนต์์  
เพิ่่�มขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น รายงานการส่่งออกของบริิษััท Vietnam
National Cement Corporation ในช่่วงเดืือนมกราคมถึึงสิิงหาคม
ปีี 2563 ระบุุว่่ามีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 16 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ระยะเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา และการแข่่งขัันของตลาดภายใน
ประเทศเวีียดนามก็็กำำ�ลัังจะรุุนแรงขึ้้�นไปอีีกจากการที่่�ผู้้�ผลิิตภายใน
ประเทศชื่่�อว่่า Long Son ที่่�คาดว่่าจะก่่อสร้้างสายการผลิิตใหม่่  
เพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเตาเผา ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มีีกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นจาก    
2.5 ล้้านตััน เป็็น 7.0 ล้้านตัันต่่อปีี
ในส่่วนของประเทศศรีีลัังกา ส่่วนแบ่่งทางการตลาดของบริิษััทฯ
อาจจะถููกผลกระทบจากคู่่�แข่่งรายใหม่่ที่่�จะเข้้าสู่่�ตลาดท้้องถิ่่�น    
ด้้วยกำำ�ลัังการผลิิตขนาด 2.4 ล้้านตัันต่่อปีี จากการลงทุุนกว่่า     
75 ล้้านเหรีียญสหรััฐ  อย่่างไรก็็ตาม คู่่�แข่่งที่่�สำำ�คััญของ           
อิินทรีี ลัังกา คืือ บริิษััท โตเกีียว ซีีเมนต์์ จำำ�กััด
นอกจากนี้้� การแข่่งขัันในประเทศกััมพููชาคาดว่่าจะมีีสููงขึ้้�นเช่่นกััน
เนื่่�องจากมีีโรงงานแห่่งใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นมาอีีกหนึ่่�งโรงงาน ทำำ�ให้้กััมพููชา  
มีีโรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์รวมห้้าโรงงาน ส่่งผลให้้ประเทศกััมพููชา  
มีีปริิมาณปููนซีีเมนต์์ที่่�ผลิิตได้้ ในประเทศอย่่างพอเพีียงสำำ�หรัับ
ความต้้องการ
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3. การจััดซื้้�อจััดหาและซััพพลายเซน
ประเด็็นที่่�สำำ�คััญ:
■ ประเทศเวียดนาม มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน         
ด้้านการจััดซื้้�อจััดหา ทำำ�ให้้สามารถประหยััดเงิินได้้กว่่า           
5 ล้้านเหรีียญสหรััฐจากรายได้้ก่่อนหัักดอกเบี้้�ย ภาษีี          
และค่่าเสื่่�อมราคา (EBITDA)  
■ ประเทศบังกลาเทศ สามารถลดต้นทุนคงที่และต้นทุน           
ในการกระจายสิินค้้าของบริิษััทฯ ได้้ถึึงร้้อยละ 11
กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์มีีกำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์รวมอยู่่�ที่่� 25.2
ล้้านตััน กำำ�ลัังการผลิิตปููนเม็็ดรวมอยู่่�ที่่� 14.7 ล้้านตััน โดยกำำ�ลััง
การผลิิตหลัักอยู่่�ที่่�ประเทศไทยด้้วยกำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์อยู่่�ที่่� 
16.8 ล้้านตััน และปููนเม็็ดอยู่่�ที่่� 12.3 ล้้านตััน ด้้วยเทคโนโลยีีการ
ผลิิตที่่�ทัันสมััย ระบบการบริิหารจััดการที่่�มีีคุุณภาพและการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนในระดัับโลกทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ของ
บริิษััทฯ จะสามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าทั้้�งหมด
ในห้้าประเทศที่่�กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตั้้�งมั่่�นเป็็นฐานการตลาดได้้อย่่างแน่่นอน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งหน่่วยธุุรกิิจ อิินทรีี อีีโคไซเคิิล            
ในประเทศไทย เวีียดนาม ศรีีลัังกา และกััมพููชา เพื่่�อให้้บริิการ     
ด้้านการบริิหารจััดการกากของเสีียแก่่ลููกค้้า ในขณะเดีียวกัันก็็นำำ�
กากของเสีียเหล่่านั้้�นมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบและเชื้้�อเพลิิงทดแทน          
ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ซึ่่�งเป็็นการช่่วยลดการปลดปล่่อย            
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์รวมทั้้�งช่่วยลดต้้นทุุนในการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้จััดนำำ�ความร้้อนเหลืือใช้้
กลัับมาใช้้ ใหม่่ในการผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากความร้้อนที่่�เหลืือใช้้
จากกระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ในช่่วงของการผลิิตปููนเม็็ด
นวััตกรรมนี้้�ได้้ช่่วยลดความต้้องการใช้้กระแสไฟฟ้้าจากสายส่่ง
และยัังช่่วยลดปริิมาณการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากโรงงาน
ปููนซีีเมนต์์ ในหลายประเทศอีีกด้้วย
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การประกอบธุรกิจ

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด หรืือ อิินทรีี เวีียดนาม
ยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการทำำ�ให้้ขั้้�นตอนและกระบวนการผลิิตเป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนในการจััดทำำ�ถุงุ กรองฝุ่่�นซึ่่�งสามารถ
ลดการปลดปล่่อยฝุ่่�นละอองลงได้้ประมาณ 14.5 มิิลลิิกรััมต่่อ
ลููกบาศก์์เมตร และการติิดตั้้�งหม้้อบดปููนซีีเมนต์์แนวตั้้�ง (VRM)
ที่่�ช่่วยลดการใช้้พลัังงานลงไปได้้ประมาณร้้อยละ 20
ในด้้านซััพพลายเชน กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีกลยุุทธ์์ ในการจััดหาแหล่่ง
วััตถุุดิิบที่่�สำำ�คััญเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในกระบวนการทำำ�งานโดย
วััตถุุดิิบหลัักของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้แก่่ หิินปููน หิินดิินดาน ดิินเหนีียว
ยิิปซั่่�ม และอื่่�นๆ วััตถุุดิิบหลัักส่่วนใหญ่่มาจากแหล่่งประทานบััตร
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ สำำ�หรัับเชื้้�อเพลิิงหลัักมีีส่่วนผสมของเชื้้�อเพลิิง       
หลายประเภท อาทิิ ถ่่านหิิน น้ำำ��มัันดีีเซล น้ำำ��มัันเตา เป็็นต้้น         
โดยการซื้้�อเชื้้�อเพลิิงมีีที่่�มาจากทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ
โดยส่่วนใหญ่่เป็็นเชื้้�อเพลิิงที่่�ซื้้�อจากต่่างประเทศ และจาก               
ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายหลายรายไม่่ได้้พึ่่�งพากัับรายใดรายหนึ่่�งโดยเฉพาะ  
ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่มีีความเสี่่�ยงทางด้้านการจััดหาวััตถุุดิิบและ       
เชื้้�อเพลิิง นอกจากนี้้�บริิษััทย่่อยที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจการค้้า คืือ บริิษััท
สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด มีีส่่วนสำำ�คััญในการช่่วยจััดหา
แหล่่งวััตถุุดิิบที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการผลิิตปููนซีีเมนต์์และเชื้้�อเพลิิง
ต่่างๆ รวมทั้้�งข้้อมููลในการขนส่่งทางเรืือสำำ�หรัับการส่่งออกและ     
นำำ�เข้้า นัับเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพทั้้�งในการจััดซื้้�อจััดหาและ     
การขนส่่งสำำ�หรัับลููกค้้าและซััพพลายเออร์์ ในภููมิิภาคนี้้� 
นอกจากนี้้� แต่่ละบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศ มีีความพยายาม       
ในการลดต้้นทุุนและปรัับปรุุงกระบวนการดำำ�เนิินงานให้้ดีีขึ้้�นอยู่่�
ตลอดเวลา อาทิิ อิินทรีี เวีียดนาม สามารถปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานในการจััดซื้้�อจััดหา จนทำำ�ให้้ประหยััดรายได้้ก่อ่ นหัักดอกเบี้้�ย
ภาษีี และค่่าเสื่่�อมราคาลงได้้ถึงึ 5 ล้้านเหรีียญสหรััฐ อิินทรีี บังั กลาเทศ
สามารถชดเชยผลกระทบจากปริิมาณการขายและราคาขายที่่�ตกต่ำำ��
ลงได้้ ในระดัับหนึ่่�ง อีีกทั้้�งลดต้้นทุุนคงที่่�และต้้นทุุนในการกระจาย
สิินค้้าได้้ประมาณร้้อยละ 11 ส่่วน อิินทรีี ลังั กา ปรัับเปลี่่�ยนระบบ
การจััดซื้้�อจััดหาและการขนส่่งในประเทศมาเป็็นระบบดิิจิิทััลทำำ�ให้้
การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน  
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กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้นำ�ำ หลัักการของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนมาใช้้ประกอบ
ในการบริิหารจััดการด้้านซััพพลายเซน  โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�การใช้้
ทรััพยากรต่่างๆ อย่่างรู้้�คุุณค่่า เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ลดการ
สิ้้�นเปลืืองพลัังงาน ลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และช่่วยดููแล
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
อีีกทั้้�งการตอบสนองจากชุุมชนเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ที่่�สุุดในกระบวนการนี้้� 
เนื่่�องจากสามารถช่่วยสร้้างให้้เกิิดความสััมพัันธ์์ที่่�ใกล้้ชิิดยิ่่�งขึ้้�นซึ่่�ง
จะนำำ�ไปสู่่�การสนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านของ
การจััดซื้้�อจััดหาและซััพพลายเซนในท้้ายที่่�สุุด

รายงานประจำ�ปี
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กลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิินและทราย
บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด
อิินทรีีคอนกรีีต และอิินทรีีอะกรีีเกต
อิินทรีีคอนกรีีต และอิินทรีีอะกรีีเกต ถููกจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อการขยาย
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท
นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด ในการกระจายสิินค้้าให้้เข้้าถึึงลููกค้้า     
ได้้ทุุกกลุ่่�มความต้้องการทั้้�งคอนกรีีตผสมเสร็็จ หิิน และทราย
คุุณภาพเยี่่�ยม

อิินทรีีคอนกรีีต

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

อิินทรีีคอนกรีีต ถืือเป็็นหนึ่่�งในผู้้�ผลิิตวััสดุุก่่อสร้้างชั้้�นนำำ�ของ
ประเทศไทยมาอย่่างยาวนาน บริิษััทฯ ผลิิตและส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์
จากหน่่วยผลิิตอิินทรีีคอนกรีีต หน่่วยผลิิตแบบเคลื่่�อนที่่� และหน่่วย
ผลิิตอิินทรีีแฟรนไชส์์ ซึ่่�งเป็็นเครืือข่่ายที่่�ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการได้้อย่่างครบวงจร ตั้้�งแต่่งาน
มาตรฐานทั่่�วไป งานโครงสร้้างพื้้�นฐาน จนถึึงงานลัักษณะพิิเศษ
ที่่�ต้้องการคอนกรีีตผสมเสร็็จ หิิน และทรายประสิิทธิิภาพสููง

“การส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพ และการจััดส่่งตรงเวลา”
เป็็นกลยุุทธ์์และนโยบายที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ ที่่�ยึึดถืือมาโดยตลอด
เพื่่�อความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน

ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้ขยายธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จไปยัังประเทศ
ศรีีลังั กาเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษัทั
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงในการกระจายสิินค้้าสู่่�ตลาดภููมิิภาคเอเชีีย
ให้้มากขึ้้�น โดยการจััดตั้้�งหน่่วยผลิิตคอนกรีีตผสมเสร็็จที่่�แรก
ณ เมืืองโคลััมโบ ประเทศศรีีลัังกา ซึ่่�งอาศััยทัักษะ ความชำำ�นาญ
และประสบการณ์์อัันยาวนานของผู้้�เชี่่�ยวชาญในท้้องถิ่่�น จึึงสามารถ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าทั้้�งทางด้้านเทคนิิคและก่่อสร้้าง
ได้้เป็็นอย่่างดีีเยี่่�ยม

ผลิิตภััณฑ์์อิินทรีีคอนกรีีตถููกออกแบบ และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาดทั้้�งโครงการ
ก่่อสร้้างทั่่�วไปจนถึึงงานที่่�ต้้องการคุุณสมบััติเิ ฉพาะ โดยการคััดสรร
วััตถุุดิิบคุุณภาพสููง กระบวนการผลิิตจนถึึงระบบการติิดตาม
การจััดส่่งสิินค้้าที่่�นำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาใช้้ ในการควบคุุม
และติิดตาม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าลููกค้้าได้้รัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้มาตรฐาน
และมีีคุุณภาพดีีเยี่่�ยม
อิินทรีีคอนกรีีตได้้พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
แข่่งขัันและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า บริิษััทฯ ได้้ทำำ�งาน
ร่่วมกัับลููกค้้าเพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาในตััวสิินค้้า ส่่วนผสมคอนกรีีต
แนวการทำำ�งานในเชิิงเทคนิิคต่่างๆ เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายร่่วมกัันกัับ
ลููกค้้าซึ่่�งสร้้างความแตกต่่าง และเป็็นจุุดแข็็งที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ
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บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความต้้องการของตลาดที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของงาน
คุุณภาพสููง จึึงได้้ขยายงานในกลุ่่�มสิินค้้าและบริิการมููลค่่าเพิ่่�มกัับ
กลุ่่�มลููกค้้า โดยธุุรกิิจสิินค้้าและบริิการกลุ่่�มงานพื้้�นอุุตสาหกรรม
มีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง และสร้้างความประทัับใจให้้กลุ่่�มลููกค้้า
ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
เพื่่�อให้้เกิิดความหลากหลายตามความต้้องการ และวางแผน
ที่่�จะเพิ่่�มสััดส่่วนการขายในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์และบริิการนี้้�ให้้มากขึ้้�น
ในอนาคต
2. การตลาดและการแข่่งขััน
ภายใต้้ภาวะการชะลอตััวของสภาวะเศรษฐกิิจทั้้�งในประเทศไทย
ประเทศศรีีลัังกา และทั่่�วโลก ซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา หรืือ โควิิด-19 นั้้�น ส่่งผลต่่อการชะลอตััวในการ
ลงทุุนโดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�อยู่่�อาศััย การลงทุุนในโครงการก่่อสร้้าง
ในปีี 2563 ส่่วนใหญ่่มาจากภาครััฐในโครงสร้้างพื้้�นฐานขนาดใหญ่่
ถืือเป็็นกลไกหลัักในการผลัักดัันตลาดคอนกรีีตในปีี 2563 สำำ�หรัับ
การลงทุุนในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม และกลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�นๆ ยัังคงชะลอตััว
อย่่างเห็็นได้้ชััด
คาดการณ์์ความต้้องการตลาดในปีี 2564 ยัังคงชะลอตััวถึึงหดตััว
อย่่างต่่อเนื่่�องจากความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุนที่่�ลดลง ส่่งผลต่่อ
การแข่่งขัันด้้านราคาอย่่างรุุนแรง การก่่อสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ขนาดใหญ่่ และโครงการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจต่่างๆ จากทางภาครััฐ
ของแต่่ละประเทศยัังคงเป็็นตััวผลัักดัันธุุรกิิจก่่อสร้้างที่่�สำำ�คััญ
ซึ่่�งบริิษััทฯ ยัังคงมีีความพร้้อมในทุุกด้้านเพื่่�อส่่งมอบสิินค้้า
และบริิการให้้ลููกค้้าตามความต้้องการได้้ รวมไปถึึงการริิเริ่่�ม
โครงการใหม่่ๆ เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขััน
ของบริิษััทฯ อีีกด้้วย
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3. กระบวนการจััดหาและซััพพลายเซน
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการแข่่งขััน บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญ
ในการบริิหารจััดการด้้านต้้นทุุนในการประกอบธุุรกิิจ โดยมุ่่�งเน้้น
กระบวนการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบและส่่วนเกี่่�ยวข้้องต่่างๆ แบบรวมศููนย์์
ของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง เพื่่�อให้้สามารถลดต้้นทุุน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทฯ ได้้ขยายและพััฒนาธุุรกิิจผ่่านทางเครืือข่่ายหน่่วยผลิิต
อิินทรีีคอนกรีีต หน่่วยผลิิตแบบเคลื่่�อนที่่� และหน่่วยผลิิตของ
อิินทรีีแฟรนไชส์์ เพื่่�อให้้มีีพื้้�นที่่�บริิการครอบคลุุมทั่่�วประเทศ
ซึ่่�งสามารถส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการตามความต้้องการของ
ลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว และฉัับไว
บริิษััทฯ ยัังคงยึึดมั่่�นและมีีนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่ส่่ง
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยเน้้นหลัักการในการทำำ�งานให้้
สอดคล้้องกัับกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายต่่างๆ อย่่าง
เคร่่งครััด อีีกทั้้�งบริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ด้้านความปลอดภััย
และสวััสดิิภาพของพนัักงาน ได้้เน้้นย้ำำ��ถึึงความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน ทั้้�งนี้้�รวมถึึงพนัักงานของบริิษััทฯ ผู้้�รัับเหมา ผู้้�เข้้าเยี่่�ยมชม
กิิจการหน่่วยผลิิต ลููกค้้า และชุุมชนโดยรอบหน่่วยผลิิตตลอดมา

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

อิินทรีีอะกรีีเกต
1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
อิินทรีีอะกรีีเกต ผลิิตสิินค้้าหิิน และทรายประสิิทธิิภาพสููง สำำ�หรัับ
ธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จ ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป
และงานก่่อสร้้างทาง ด้้วยคุุณสมบััติิขนาดคละ รููปร่่างเหมาะสม
คุุณภาพที่่�ดีีและสม่ำำ��เสมอของผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ให้้อิินทรีีอะกรีีเกต
สามารถส่่งมอบคุุณค่่าที่่�พิิสููจน์์ ได้้จากต้้นทุุนการผลิิตของลููกค้้า
ที่่�ลดลง  
2. การตลาดและการแข่่งขััน
ในปีี 2563 มีีการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 นำำ�ไปสู่่�ขาลง
ของธุุรกิิจทั่่�วไป แต่่อิินทรีีอะกรีีเกตได้้รัับผลกระทบในระดัับต่ำำ�� 
เนื่่�องจากมีีการบููรณาการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างแข็็งแกร่่ง รวมทั้้�ง
การมุ่่�งเน้้นในการประกอบธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์คุณ
ุ ภาพสููงอัันเป็็นจุุดเด่่น
ของอิินทรีีอะกรีีเกต นอกจากนี้้�ภาครััฐมีีการกระตุ้้�นอุุตสาหกรรม
การก่่อสร้้างจากการริิเริ่่�มโครงการสาธารณููปโภคขนาดใหญ่่
ซึ่่�งมีีข้้อกำำ�หนดทางด้้านเทคนิิคชั้้�นสููง อิินทรีีอะกรีีเกตสามารถ
ตอบสนองต่่อความต้้องการนี้้�และพร้้อมที่่�จะเติิบโตกัับตลาดที่่�มีี
มููลค่่าสููง

อิินทรีีอะกรีีเกต ให้้ความสำำ�คััญต่่อผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และ
ชุุมชนตั้้�งแต่่การออกแบบก่่อสร้้างโรงงาน และกระบวนการผลิิต
เพื่่�อให้้มีีผลกระทบน้้อยที่่�สุุด และปฏิิบััติิตามมาตรฐานทางด้้าน
ความปลอดภััยและการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งกฎหมาย
ระเบีียบ และข้้อบัังคัับอย่่างเคร่่งครััด

3. กระบวนการจััดหาและซััพพลายเซน
อิินทรีีอะกรีีเกตมีีปริิมาณสำำ�รองหิินมากรายหนึ่่�งของประเทศไทย
โดยสามารถให้้บริิการครอบคลุุมพื้้�นที่่�หลัักในเขตกรุุงเทพ
และภาคตะวัันออก ปััจจุุบัันโรงโม่่หิินปููนสุุพรรณบุุรีีมีีกำำ�ลััง
การผลิิตได้้มากกว่่า 4 ล้้านตัันต่่อปีีจากสองสายการผลิิต ซึ่่�งเป็็น
หิินก่่อสร้้างที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง รวมทั้้�งหิินคลุุก และหิินฝุ่่�น
โดยสายการผลิิตที่่�สองที่่�ตั้้�งขึ้้�นใหม่่ใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยในการ
ย่่อยหิินสามขั้้�นตอน รวมทั้้�งการปรัับแต่่งรููปร่่างและจััดสััดส่่วน
ขนาดคละของหิิน เพื่่�อให้้ ได้้หิินก่่อสร้้างที่่�มีีคุุณภาพสููงสุุด
อิินทรีีอะกรีีเกตยัังมีีปริิมาณหิินสำำ�รองที่่�เหมืืองจัังหวััดสระบุุรีีและ
จัังหวััดชลบุุรีี โดยยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการผลิิตแต่่มีีนััยสำำ�คััญต่่อ
การขยายธุุรกิิจในอนาคต นอกจากนี้้�อิินทรีีอะกรีีเกตยัังเป็็นผู้้�ผลิิต
ทรายคุุณภาพสำำ�หรัับงานคอนกรีีต โดยมีีปริิมาณการผลิิตมากกว่่า
0.5 ล้้านตัันต่่อปีี
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กลุ่่�มธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง

อิินทรีีมอร์์ตาร์์

เป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�ตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์
จากการผลิิตปููนซีีเมนต์์ และพััฒนานวััตกรรมการก่่อสร้้างใหม่่ๆ
ให้้แก่่ลููกค้้าและอุุตสาหกรรมในรููปแบบของผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ต่่างๆ ที่่�ใช้้ ในการสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย อาคารทั้้�งขนาดเล็็กและขนาด
ใหญ่่ โดยมุ่่�งเน้้นการส่่งมอบคุุณค่่าและประโยชน์์ ให้้แก่่ลููกค้้า
ปลายทางเป็็นหลััก อาทิิ ความสะดวกสบายและความปลอดภััย
ในการทำำ�งาน การลดขั้้�นตอนและการพึ่่�งพาแรงงานในการก่่อสร้้าง
การประหยััดในเรื่่�องของต้้นทุุนและเวลา และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

โดยในปีี 2563 ธุุรกิิจมีีความผัันผวนจากหลายๆ ปััจจััย ได้้แก่่
วิิกฤตเศรษฐกิิจโลกและประเทศไทย สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และมาตรการ LTV (Loan to Value หรืือ
อััตราส่่วนการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อซื้้�อบ้้านเทีียบกัับมููลค่่าบ้้าน) ที่่�เริ่่�ม
ประกาศใช้้ตั้้�งแต่่ปีี 2562 สร้้างผลกระทบให้้ภาพรวมของการลงทุุน
ภาคเอกชนและตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์หดตััวลงต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้
บริิษััทพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ชะลอการเปิิดตััวโครงการใหม่่ๆ
ออกไป โดยเฉพาะในกลุ่่�มคอนโดมิิเนีียม และหัันมาเน้้นโครงการ
แนวราบเพิ่่�มมากขึ้้�นเพื่่�อจัับกลุ่่�ม Real Demand ที่่�ยัังมีีกำำ�ลัังซื้้�ออยู่่�
ซึ่่�งคาดการณ์์ว่่าตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ ในประเทศไทยจะมีีแนวโน้้ม
การฟื้้�นตััวช้้า และใช้้เวลาอย่่างน้้อยหนึ่่�งถึึงสองปีีในการกลัับมาสู่่�
สภาวะปกติิ ส่่งผลให้้การแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมจะทวีีความรุุนแรง
เพิ่่�มมากขึ้้�นในอนาคต
กลุ่่�มธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้างประกอบไปด้้วยสามหน่่วยธุุรกิิจ โดยมีี
รายละเอีียดของลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการ  การตลาดและการแข่่งขััน และการผลิิตและการจััดหา
ของแต่่ละธุุรกิิจ ดัังต่่อไปนี้้�
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อิินทรีีมอร์์ตาร์์ ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์สำ�ำ เร็็จรููป (มอร์์ตาร์์)
ในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง โดยผลิิตภััณฑ์์อิินทรีีมอร์์ตาร์์
ได้้ผ่่านการวิิจััยและพััฒนาจนได้้เป็็นปููนซีีเมนต์์สำำ�เร็็จรููปที่่�มีี
คุุณภาพสููง เน้้นการเจาะตลาดที่่�อยู่่�อาศััย โครงการเชิิงพาณิิชย์ต่์ า่ งๆ
ในปีี 2563 ผลิิตภััณฑ์์อินิ ทรีีมอร์์ตาร์์ได้้เปิิดตััว ปููนฉาบปรัับผิิวเรีียบ
สีีเทา เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางในการขยายตลาดและตอบสนองความต้้องการ
ในงานผนัังที่่�จำำ�เพาะเจาะจงยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�ง ตลาดกลุ่่�มกาวซีีเมนต์์ที่่�มีี
แนวโน้้มการออกแบบและการใช้้งานสำำ�หรัับกระเบื้้�องขนาดใหญ่่
และงานสระว่่ายน้ำำ��แบบพรีีเมี่่�ยม จึึงได้้มีีการออกผลิิตภััณฑ์์
อิินทรีีมอร์์ตาร์์ กาวซีีเมนต์์ปููกระเบื้้�องสระว่่ายน้ำำ��และกาวซีีเมนต์์
ปููกระเบื้้�องแกรนิิตโต้้ เพื่่�อให้้ตรงกัับวััตถุุประสงค์์การใช้้งานและ
ยัังได้้รัับรองมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม)
เพื่่�อให้้ผู้้� ใช้้งานมั่่�นใจในคุุณภาพโดยเฉพาะกลุ่่�มโครงการระดัับแบบ
พรีีเมี่่�ยม
2. การตลาดและการแข่่งขััน
จากวิิกฤตเศรษฐกิิจและสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ทางอิินทรีีมอร์์ตาร์์ ได้้มีีการปรัับตััวในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยมีีกลยุุทธ์์มุ่่�งเน้้นไปที่่�การขยายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีี
มููลค่่าเพิ่่�ม การบริิหารต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การขยายกลุ่่�ม
ลููกค้้าและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายใหม่่ๆ การสร้้างการรัับรู้้�
ในตราสิินค้้า เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาด เพิ่่�ม
ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร และสร้้างความได้้เปรีียบในการ
แข่่งขัันในตลาดปููนซีีเมนต์์สำำ�เร็็จรููป

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

3. กระบวนการจััดหาและซััพพลายเชน
โรงงานอิินทรีีมอร์์ตาร์์ เป็็นผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์สำำ�เร็็จรููปโดยใช้้
แหล่่งวััตถุุดิิบหลััก คืือ หิิน Limestone จากเหมืืองวััตถุุดิิบและ
ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์จากบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
(มหาชน) ในส่่วนของสารผสมเพิ่่�มคุุณสมบััติิได้้มีีกระบวนการ
จััดซื้้�อผ่่านผู้้�ประกอบการที่่�ได้้คุุณภาพทั้้�งจากภายในและภายนอก
ประเทศ
ปััจจุุบัันโรงงานอิินทรีีมอร์์ตาร์์มีีกำำ�ลัังการผลิิต 750,000 ตัันต่่อปีี
จากสามสายการผลิิต ขั้้�นตอนการผลิิตของโรงงานดำำ�เนิินการ    
ภายใต้้ระบบมาตรฐานคุุณภาพ ISO9001:2015 โดยทุุกผลิิตภััณฑ์์
จากอิินทรีีมอร์์ตาร์์ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานอัันเป็็นที่่�ยอมรัับ
โรงงงานอิินทรีีมอร์์ตาร์์มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�
ไม่่กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ของโรงงานดำำ�เนิินการตามระบบมาตรฐาน ISO14001:2015   
และเน้้นย้ำำ��หลัักการทำำ�งานให้้สอดคล้้องกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ และ
กฎหมายต่่างๆ อย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้�โรงงานได้้มีกี ารใช้้ลมร้้อน
จากโรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ 2 มาใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงในกระบวนการ
อบหิินกัับทุุกสายการผลิิตเพื่่�อลดต้้นทุุนค่่าเชื้้�อเพลิิงและลด
การปล่่อยทิ้้�งสู่่�บรรยากาศ ในด้้านการควบคุุมฝุ่่�นจากกระบวนการ
ผลิิตได้้มีีการติิดตั้้�งระบบถุุงกรองฝุ่่�น (Bag Filter) เพื่่�อลดฝุ่่�นที่่�
เกิิดจากกระบวนการผลิิตตามจุุดต่่างๆ อย่่างครบถ้้วน ในส่่วนของ
เสีียจากกระบวนการผลิิตมีีการส่่งกำำ�จััดที่่�บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล
จำำ�กััด และของเสีียบางส่่วนที่่�เกิิดจากการทำำ�ความสะอาด
กระบวนการผลิิตสามารถนำำ�กลัับเข้้าสู่่�ระบบได้้

คอนวููด ประเทศไทย
1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งทดแทนไม้้ภายใต้้ตราสิินค้้า “คอนวููด” มีีชื่่�อเสีียง
และได้้รับั การยอมรัับในเรื่่�องความสวยงาม ความทนทาน และคุุณภาพ
ตลอดระยะเวลากว่่า 15 ปีี โดยคอนวููดได้้พััฒนาและนำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งทดแทนไม้้ซึ่่�งผลิิตจากปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์
คุุณภาพสููงและเยี่่�อเซลลููโลสที่่�ได้้รัับการคััดสรรมาเป็็นอย่่างดีี
ภายใต้้เทคโนโลยีีจากประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ ทำำ�ให้้ ได้้ผลิิตภััณฑ์์
ที่่�สวยงามเป็็นเอกลัักษณ์์ เหมาะสำำ�หรัับงานตกแต่่งทั้้�งภายในและ
ภายนอกอาคาร นอกจากนั้้�น คอนวููด ยัังได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์สีี
เพื่่�อใช้้คู่่�กัับผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งทดแทนไม้้ คอนวููด ภายใต้้ชื่่�อ
“คอนวููด คััลเลอร์์” (CONWOOD Color)
ตลอดปีี 2563 คอนวููดได้้นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ๆ เพื่่�อตอบสนอง
พฤติิกรรมของตลาดที่่�ต้้องการผลิิตภััณฑ์์สีสำี �ำ เร็็จที่่�มีีความหลากหลาย
ของลายไม้้ ผ่า่ นการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ไม้้บันั ได และไม้้ผนััง ภายใต้้
ตราสิินค้้า “คอนวููด บีียอนด์์” (CONWOOD Beyond) โดยได้้นำำ�
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล โค้้ทติ้้�ง มาใช้้ ในกระบวนการผลิิตสีีสำำ�เร็็จ

63

การประกอบธุรกิจ

2. การตลาดและการแข่่งขััน
จากสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 บริิษััทฯ จึึงได้้
ปรัับกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยได้้วางกลยุุทธ์์หลัักให้้สอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์ อาทิิ การขยายตลาดเข้้าสู่่�รููปแบบออนไลน์์มากยิ่่�งขึ้้�น
เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดช่่องทางการตลาดแบบบููรณาการ (Omni-Channel)
การร่่วมมืือกัับบริิษััทพััฒนาอสัังริิมทรััพย์์ชั้้�นนำำ� ในการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตรงตามความต้้องการ เพิ่่�มความหลากหลายของ
ผลิิตภััณฑ์์ ให้้สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการที่่�กว้้างขึ้้�น และ
การเพิ่่�มสััดส่่วนการขายสิินค้้ากลุ่่�มมููลค่่าสููง (High Value Added
Product) กลยุุทธ์์ข้้างต้้นดำำ�เนิินการผ่่านความร่่วมมืือกัับตััวแทน
จำำ�หน่่ายในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล รวมทั้้�งเมืืองหลัักทั่่�วประเทศ
โดยผ่่านช่่องทางเฟซบุ๊๊�ก ไลน์์ออฟฟิิเชีียลแอ็็กเคานต์์ และ
แพลตฟอร์์มการซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ต่่างๆ
3. กระบวนการจััดหาและซััพพลายเชน
ผลิิตภััณฑ์์คอนวููดเป็็นผลิิตภััณฑ์์สีีเขีียวที่่�ใช้้พลัังต่ำำ�� เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมและดีีต่่อสุุขภาพ โดยได้้รัับการรัับรองมาตรฐานสากล
ด้้านความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001:2015 การรัับรอง
ระบบมาตรฐานคุุณภาพ ISO9001:2015 การรัับรองระบบมาตรฐาน
การจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย OHSAS45001:2018
และผ่่านการรัับรองวััสดุุก่่อสร้้างที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจาก
สาธารณรััฐสิิงคโปร์์ (Green Label Singapore) และรางวััล Zero
Accident “Silver Level” ระดัับประเทศเป็็นปีีที่่�สามติิดต่่อกััน ทั้้�งนี้้� 
โรงงานคอนวููด ตั้้�งอยู่่�ที่่�จัังหวััดสระบุุรีี มีีกำำ�ลัังการผลิิตทั้้�งสิ้้�น
135,000 ตัันต่่อปีี

พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย
1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทย่่อยของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เครื่่�องหมายการค้้า “คอนวููด” ในประเทศอิินโดนีีเซีีย เป็็นที่่�รู้้�จััก
และได้้รัับความไว้้วางใจอย่่างแพร่่หลายทั้้�งในประเทศอิินโดนีีเซีีย
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และในระดัับนานาชาติิ คอนวููดได้้ทำ�ำ การเจาะตลาดไปยัังช่่องทาง
การจััดจำำ�หน่่ายต่่างๆ มากกว่่า 1,000 ร้้านตััวแทนจำำ�หน่่าย และ
ร้้านตััวแทนสมััยใหม่่ (Modern Trade & Dealer) กว่่า 20 แห่่ง
ทั่่�วประเทศ
2. การตลาดและการแข่่งขััน
จากสถานการณ์์โควิิด-19 ในประเทศอิินโดนีีเซีียในปีีที่่�ผ่่านมา
พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย ได้้ ใช้้สื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ ในการประชุุม
ทางไกล การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ การอบรมต่่างๆ กัับกลุ่่�มผู้้�บริิโภค
สถาปนิิก และผู้้�ใช้้งานอื่่�นๆ พร้้อมกัันนี้้�ยัังออกกิิจกรรม
#Stayathome #Cowoodathome ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
จนทำำ�ให้้ พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีียได้้รัับรางวััล Most Innovative
Building Material Brand with Innovative Services by
Housing Eastate
3. กระบวนการจััดหาและซััพพลายเชน
กระบวนการผลิิตของ พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย ได้้รัับการควบคุุม
อย่่างเข้้มงวดด้้วยนโยบายการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ ได้้รัับ
การรัับรองมาตรฐานสากลด้้านความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เช่่นเดีียวกัับมาตรฐานของคอนวููด ประเทศไทย นอกจากนั้้�น
กระบวนการผลิิตคอนวููดยัังผ่่านการรัับรองวััสดุุก่่อสร้้างที่่�เป็็น
ผลิิตภััณฑ์์สีีเขีียวจาก Green Listing Indonesia โดยมีีกำำ�ลััง
การผลิิตที่่� 36,000 ตัันต่่อปีี
ด้้วยความตระหนัักถึึงความสมดุุลของระบบนิิเวศวิิทยาและผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม คอนวููดทั้้�งในประเทศไทยและประเทศอิินโดนีีเซีีย
จึึงได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการยึึดมั่่�นในการเป็็นผู้้�ผลิิตสิินค้้าสะอาด
หรืือ Green Product มาโดยตลอด โดยการนำำ�ความร้้อน น้ำำ�� และ
เศษตััด กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการการผลิิต ประกอบกัับการใช้้
เทคโนโลยีีชั้้�นนำำ�จากประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ที่่�ใช้้วััตถุุดิิบที่่�
ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด ทำำ�ให้้ชุุมชนรอบคอนวููด
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี เพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกัันในอนาคต
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก
1. ผลิิตภััณฑ์์และการบริิการ
บริิษัทั  อิินทรีี ซุปุ เปอร์์บล๊๊อก จำำ�กัดั  ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
คอนกรีีตมวลเบา ซึ่่�งผลิิตโดยเทคโนโลยีีการอบไอน้ำำ�� แรงดัันสููง
(Autoclave System Technology) ประกอบไปด้้วย อิิฐมวลเบา
คานทัับหลัังมวลเบา แผ่่นผนััง และพื้้�นคอนกรีีตมวลเบา รวมถึึง
การพััฒนาและออกผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม
และการให้้บริิการคำำ�แนะนำำ�ในการออกแบบและติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์
ร่่วมกัับลููกค้้า ทำำ�ให้้อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก มีีความสวยงาม
ความสะดวกรวดเร็็วในการติิดตั้้�ง ลดการใช้้แรงงานรวมไปถึึง
การออกแบบแผ่่นผนัังตามขนาดการใช้้งานจริิงเพื่่�อลดการเกิิดขยะ
2. การตลาดและการแข่่งขััน
ภาพรวมของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีการชะลอตััว บริิษััทฯ จึึง
มุ่่�งเน้้นที่่�การบริิหารต้้นทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมเพิ่่�มสััดส่่วนการขาย
ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความได้้เปรีียบทางด้้านโลจิิสติิกส์์ ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์ของ
อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก มีีบทบาทมากในตลาดของวััสดุุก่่อสร้้างและ
ตลาดของผนัังสำำ�เร็็จรููป (Wall Panel) มากขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังร่่วมมืือ
กัับอิินทรีีมอร์์ตาร์์ ในการส่่งเสริิมให้้ลููกค้้าใช้้ผลิิตภััณฑ์์ปููนสำำ�เร็็จรููป
จากอิินทรีีมอร์์ตาร์์ ควบคู่่�กัับแผ่่นผนัังมวลเบาเสริิมเหล็็กสำำ�เร็็จรููป
(Product Synergy) ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐและภาคธุุรกิิจ

บริิษััท อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก จำำ�กััด เป็็นผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีต
มวลเบารายเดีียวในประเทศไทยที่่�ได้้รัับการรัับรอง “ฉลากเขีียว”
จากมููลนิิธิิสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์วััสดุุก่่อผนััง
ที่่�ผ่่านเกณฑ์์ตามข้้อกำำ�หนด TGL-61-11 โดยบริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารจััดการ
ให้้มีีขั้้�นตอนการนำำ�วััตถุุดิิบกลัับมาใช้้ ใหม่่ อีีกทั้้�งมีีการนำำ�วััตถุุดิิบ
ทดแทนมาใช้้ ซึ่่�งมีีสััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 40 ของวััตถุุดิิบที่่�ใช้้
ในการผลิิตทั้้�งหมด

3. กระบวนการจััดหาและซััพพลายเชน
โรงงานอิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก ตั้้�งอยู่่�ที่่�จัังหวััดสิิงห์์บุุรีีและราชบุุรีี
มีีกำำ�ลัังการผลิิตรวมประมาณ 7.2 ล้้านตารางเมตรต่่อปีี โดยได้้
มีีการปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�องสำำ�หรัับแผ่่นผนััง
มวลเบาเสริิมเหล็็กเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตให้้สููงขึ้้�น
พร้้อมทั้้�งได้้มีีการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและกำำ�ลัังการผลิิตของโรงงาน
ในจัังหวััดราชบุุรี ทำ
ี �ำ ให้้เพิ่่�มศัักยภาพในการทำำ�ตลาดในภาคตะวัันตก
และภาคใต้้มากยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังเป็็นศููนย์์การกระจายสิินค้้าไปยััง
ภููมิิภาคต่่างๆ ได้้อีีกด้้วย
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การประกอบธุรกิจ

ธุุรกิิจอื่่�น
ธุุรกิิจจััดการของเสีีย และบริิการ
ภาคอุุตสาหกรรม
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มุ่่�งมั่่�นในการเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และความยั่่�งยืืน เป็็นพัันธมิิตรที่่�ส่่งมอบความสบายใจ โดยให้้
บริิการด้้านการจััดการของเสีียและการบริิการภาคอุุตสาหกรรม
อย่่างยั่่�งยืืนในหลากหลายภาคอุุตสาหกรรม เป้้าหมายของบริิษััทฯ
คืือ การได้้รัับความไว้้วางใจในการปกป้้องชื่่�อเสีียงและมีีส่่วนร่่วม
ในการพััฒนาแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้แก่่ลููกค้้า
ได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มีีบริิษััทย่่อยในประเทศไทย ได้้แก่่ บริิษััท อิินทรีี
อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง
ในส่่วนตลาดต่่างประเทศ อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มีีบริิษััทย่่อยใน
ประเทศศรีีลัังกา ได้้แก่่ บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา (ไพรเวท)
จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด
นอกจากนี้้�ยัังมีีหน่่วยธุุรกิิจภายใต้้บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์           
(เวีียดนาม) จำำ�กััด และภายใต้้การร่่วมค้้า บริิษััท ชิิป มง อิินทรีี
ซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น ประเทศกััมพููชา
บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นจะเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดย
สนัับสนุุนและเป็็นพัันธมิิตรด้้านความยั่่�งยืืน ส่่งมอบความสบายใจ
และปกป้้องชื่่�อเสีียงให้้แก่่ลููกค้้า เพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถ
ในการให้้บริิการจึึงได้้เข้้าซื้้�อกิิจการทำำ�ความสะอาดอุุตสาหกรรม
ในปีี 2559 และ 2561 ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันบริิษััทฯ สามารถให้้บริิการ
ครอบคลุุมทั้้�งการบริิการจััดการของเสีียและการทำำ�ความสะอาด
ภาคอุุตสาหกรรม แบบใช้้เคมีี (Chemical Cleaning) และแบบใช้้
เครื่่�องจัักร (Mechanical Cleaning) รองรัับความต้้องการของ
ลููกค้้าในหลากหลายอุุตสาหกรรม เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการจััดการของเสีีย
และการบริิการภาคอุุตสาหกรรมของประเทศ
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1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด ให้้บริิการจััดการของเสีีย โดยมีี
พื้้�นที่่�การให้้บริิการครอบคลุุมในประเทศ และการบริิการภาค
อุุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสำำ�รวจ ขุุดเจาะ
น้ำำ��มัันและก๊๊าซธรรมชาติิ อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และโรงไฟฟ้้า
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ บริิษััทฯ มีีโรงเตรีียมเชื้้�อเพลิิงและ
วััตถุุดิิบทดแทนสองโรงงานตั้้�งอยู่่�ที่่�จัังหวััดสระบุุรีีและจัังหวััดชลบุุรีี
และบริิการภาคอุุตสาหกรรมในจัังหวััดระยอง อิินทรีี อีีโคไซเคิิล  
ได้้รัับการรัับรองระบบบริิหารคุุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015
ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมมาตรฐาน ISO14001:2015 และ
ระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยมาตรฐาน
OHSAS18001:2007 บริิษััทฯ สามารถให้้บริิการครอบคลุุม       
ทั้้�งการบริิการด้้านจััดการของเสีียและการทำำ�ความสะอาด           
ภาคอุุตสาหกรรม แบบใช้้เคมีีและแบบใช้้เครื่่�องจัักรโดย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ สามารถรองรัับความต้้องการของลููกค้้าในหลากหลาย
อุุตสาหกรรมเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการจััดการของเสีียและการบริิการ     
ภาคอุุตสาหกรรมของประเทศไทย
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ในประเทศศรีีลังั กา เวีียดนาม และกััมพููชา บริิษัทั ฯ ได้้นำ�ำ เสนอบริิการ
ภายใต้้ชื่่�อ อิินทรีี อีีโคไซเคิิล เช่่นเดีียวกัันกัับในประเทศไทย โดย
ให้้บริิการด้้านการจััดการของเสีียแก่่ภาคอุุตสาหกรรม ทั้้�งของเสีีย
อัันตรายและของเสีียที่่�ไม่่เป็็นของเสีียอัันตราย
บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา (ไพรเวท) จำำ�กััด ได้้ร่่วมกัับบริิษััท
ข้้ามชาติิชั้้�นนำำ�แห่่งหนึ่่�งจััดตั้้�งหน่่วยงานและสถานที่่�เพื่่�อใช้้ ในการ
กู้้�คืืนทรััพยากรจากกากของเสีียแห่่งแรกของประเทศเพื่่�อให้้เกิิด
ประโยชน์์สูงู สุุดตามหลัักการทางธุุรกิิจของการจััดการเศรษฐกิิจ
แบบหมุุนเวีียน
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ประเทศเวีียดนาม บริิษััทฯ ให้้บริิการด้้านการ
จััดการของเสีียให้้กัับลููกค้้าบริิษััทชั้้�นนำำ�หลากหลาย รวมทั้้�งขยาย
ขีีดความสามารถในการให้้บริิการครอบคลุุมทั้้�ง งานทำำ�ความสะอาด
อุุตสาหกรรม การรีีไซเคิิล รวมทั้้�งให้้บริิการที่่�ปรึึกษาและบริิการ
ในสถานที่่�ลููกค้้าในประเทศกััมพููชา ได้้บุุกเบิิกธุุรกิิจด้้านบริิการ
จััดการของเสีียด้้วยวิิธีีการเผาร่่วมในเตาปููนซีีเมนต์์ ในชื่่�อ ชิิป มง
อีีโคไซเคิิล ด้้วยความเชี่่�ยวชาญและมีีชื่่�อเสีียงในการให้้บริิการ    
ด้้านการจััดการของเสีียอย่่างยั่่�งยืืน
บริิการของอิินทรีี อีีโคไซเคิิล ประกอบด้้วย
■ บริการด้านการจัดการของเสีย: อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการ
ด้้านการจััดการกากอุุตสาหกรรม ครอบคลุุมภาคอุุตสาหกรรม
หลากหลาย ทั้้�งอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีและเคมีีภััณฑ์์ ยานยนต์์  
ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค โดยมีีระบบ
การจััดการกากของเสีียที่่�ครบวงจร เริ่่�มตั้้�งแต่่การวิิเคราะห์์
กากของเสีียเพื่่�อเลืือกวิิธีกี ารจััดการได้้อย่่างเหมาะสม ไปจนถึึง
กระบวนการขนส่่ง การปรัับสภาพกากของเสีีย และการกำำ�จััด
กากของเสีียด้้วยกระบวนการเผาร่่วมในเตาปููนซีีเมนต์์
■ บริการภาคอุตสาหกรรม: อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการหลัก
เกี่่�ยวกัับการทำำ�ความสะอาดอุุตสาหกรรมและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยมีีความเชี่่�ยวชาญในงานทำำ�ความสะอาดเครื่่�องจัักร
อุุปกรณ์์ สำำ�หรัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสำำ�รวจ ขุุดเจาะน้ำำ��มััน
และก๊๊าซธรรมชาติิ อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และโรงไฟฟ้้า
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โดยสามารถให้้บริิการได้้ทั้้�งการทำำ�ความสะอาดโดยใช้้เคมีี
และใช้้เครื่่�องจัักรในการทำำ�ความสะอาด อาทิิ การทำำ�ความ
สะอาดโดยใช้้เครื่่�องฉีีดน้ำำ��แรงดัันสููง (Ultra-High Pressure
Water Jetting) การขจััดการปนเปื้้�อน (Decontamination)
การทำำ�ความสะอาดแทงค์์ (Tank Cleaning) การเปลี่่�ยนถ่่าย
แคทาลิิสท์์ (Catalyst Handling) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� อิินทรีี อีโี คไซเคิิล
สามารถให้้บริิการครอบคลุุมตั้้�งแต่่การดำำ�เนิินงานทำำ�ความ
สะอาด ตลอดจนจััดการของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�ความ
สะอาดได้้อย่่างถููกต้้องและยั่่�งยืืน
2. การตลาดและการแข่่งขััน
สำำ�หรัับบริิการด้้านการจััดการของเสีีย กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของ
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ได้้แก่่ผู้้�ประกอบกิิจการอุุตสาหกรรมชั้้�นนำำ� อาทิิ
อุุตสาหกรรมประกอบรถยนต์์ กลุ่่�มปิิโตรเคมีี เหล็็ก สิินค้้าอุุปโภค
บริิโภค และอื่่�นๆ โดยลููกค้้าหลัักที่่�เลืือกใช้้บริิการการจััดการของ
เสีียกัับอิินทรีี อีีโคไซเคิิล คืือ ผู้้�ประกอบกิิจการอุุตสาหกรรมที่่�มีี
ความมุ่่�งมั่่�น ใส่่ใจ และให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการของเสีียอย่่าง
ยั่่�งยืืนด้้วยกระบวนการที่่�ปลอดภััยเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ลดการ
ฝัังกลบ และถููกต้้องตามกฎหมาย ในส่่วนสภาวการณ์์แข่่งขัันใน
ธุุรกิิจการบำำ�บััดและกำำ�จััดของเสีียจากอุุตสาหกรรม โดยรวมมีีการ
แข่่งขัันค่่อนข้้างสููง เนื่่�องจากมีีผู้้� ให้้บริิการหลายรายที่่�สามารถให้้
บริิการกำำ�จััดของเสีียจากอุุตสาหกรรมด้้วยวิิธีีการที่่�แตกต่่างกััน
ทั้้�งส่่วนของเสีียที่่�เป็็นอัันตรายและไม่่เป็็นอัันตราย นอกจากนี้้�ยัังมีี
ผู้้�ให้้บริิการรายใหม่่ ในกลุ่่�มโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะที่่�สามารถให้้
บริิการกำำ�จััดของเสีียจากภาคอุุตสาหกรรม กำำ�จััดของเสีียที่่�มีีค่่า
ความร้้อนสููงนำำ�ไปผลิิตเป็็นพลัังงานไฟฟ้้าในราคาค่่ากำำ�จััดที่่�ต่ำำ��กว่่า
ซึ่่�งถืือเป็็นคู่่�แข่่งโดยตรงกัับการกำำ�จััดของเสีียด้้วยวิิธีีการเผาร่่วมใน
เตาปููนซีีเมนต์์ เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันในตลาดการกำำ�จััดกาก
อุุตสาหกรรมได้้ อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการรัักษา
มาตรฐานการบำำ�บััดและกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องอย่่างเคร่่งครััด ภายใต้้
ระบบคุุณภาพมาตรฐานสากล ที่่�จะใช้้สร้้างความไว้้วางใจ และ
พึึงพอใจแก่่ลููกค้้า   
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สำำ�หรัับการบริิการภาคอุุตสาหกรรม ลููกค้้าหลัักในกลุ่่�มบริิการ
ภาคอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ กลุ่่�มอุุตสาหกรรมสำำ�รวจ และขุุดเจาะ
น้ำำ��มัันและก๊๊าซธรรมชาติิ อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และโรงไฟฟ้้า ซึ่่�ง
ใช้้บริิการทำำ�ความสะอาดเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ต่่างๆ ตลอดอายุุ
การดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่ช่่วงติิดตั้้�งก่่อนดำำ�เนิินการ ซ่่อมแซมระหว่่าง
ดำำ�เนิินการ จนถึึงช่่วงรื้้�อถอนเมื่่�อเลิิกดำำ�เนิินการ สภาวการณ์์
แข่่งขัันในธุุรกิิจการให้้บริิการภาคอุุตสาหกรรมมีีการแข่่งขัันสููง
โดยในประเทศมีีผู้้� ให้้บริิการหลัักรายใหญ่่ซึ่่�งเป็็นคู่่�แข่่งโดยตรง
ทั้้�งนี้้�ความต้้องการในการใช้้บริิการภาคอุุตสาหกรรมได้้รับั ผลกระทบ
โดยตรงจากราคาน้ำำ��มัันโลกและการแข่่งขัันเพื่่�อให้้ ได้้รัับงานของ
กลุ่่�มผู้้�รัับเหมา นอกจากนี้้�การตััดสิินใจยืืดระยะเวลา เลื่่�อน
กำำ�หนดการ ลดขนาด หรืือยกเลิิกโครงการเนื่่�องจากผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา หรืือโควิิด-19 ส่่งผลโดยตรง
ต่่อกลุ่่�มโครงการเป้้าหมายของบริิษััทฯ และกระทบต่่อโอกาส
การขยายงานในต่่างประเทศ อย่่างไรก็็ดีีโอกาสทางการตลาดใหม่่
ของบริิษััทฯ คืือ กลุ่่�มงานทำำ�ความสะอาดและขจััดการปนเปื้้�อน
ของแท่่นขุุดเจาะน้ำำ��มัันและก๊๊าซธรรมชาติิที่่�หมดอายุุการใช้้งานแล้้ว
3. กระบวนการจััดหาและซััพพลายเชน
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มุ่่�งมั่่�นในการปรัับปรุุงกระบวนการจััดการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องตามแนวทางระบบมาตรฐาน การจััดการ
ด้้านคุุณภาพ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยโดยได้้รัับรางวััลต่่างๆ เพื่่�อเป็็นเครื่่�องยืืนยััน
มาตรฐานการดำำ�เนิินกิิจการอย่่างมืืออาชีีพ ในปีี 2563 โรงเตรีียม
เชื้้�อเพลิิงทดแทน จัังหวััดสระบุุรีี ได้้รัับการคััดเลืือกจากกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรมให้้เข้้าร่่วมโครงการพััฒนาและยกระดัับผู้้�ประกอบการ
กำำ�จััดกากของเสีียอัันตรายภาคอุุตสาหกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย
คาดว่่าจะได้้รัับรางวััลระดัับเหรีียญทองในไตรมาสแรกของปีี 2564
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ดำำ�เนิินงานตามแนวทางที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมและควบคุุมการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อลด
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดยผ่่านการตรวจประเมิินและรัับรอง
รางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับ 4 วััฒนธรรมสีีเขีียว (Green
Culture) ในส่่วนโรงเตรีียมเชื้้�อเพลิิงทดแทน จัังหวััดชลบุุรีี และ
รางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับ 5 (เครืือข่่ายสีีเขีียว) ในส่่วน
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โรงเตรีียมเชื้้�อเพลิิงทดแทน จัังหวััดสระบุุรี ซึ่่�
ี งเป็็นรางวััลระดัับสููงสุุด
ที่่�กระทรวงอุุตสาหกรรมมอบให้้ โดยเป็็นธุุรกิิจด้้านการจััดการกาก
อุุตสาหกรรมรายแรกในประเทศที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้� แสดงให้้เห็็นถึึง
ความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�ง
ขยายเครืือข่่ายตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน นอกจากนี้้�ทั้้�งสองโรงเตรีียม
เชื้้�อเพลิิงได้้รัับรางวััล CSR-DIW Continuous แสดงให้้เห็็นถึึง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการพััฒนาชุุมชนและ
สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจและใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีการบริิหารจััดการขยะอย่่างถููกต้้อง เพื่่�อลด
ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ มีีความตระหนัักว่่าความรัับผิิดชอบของบริิษััทฯ นอกเหนืือ
จากการจััดการของเสีียให้้ถูกู ต้้องแล้้ว ยัังรวมถึึงการปกป้้องชื่่�อเสีียง
ของลููกค้้าและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ได้้คำ�นึ
ำ งึ ถึึง
การมีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด โดยร่่วมเป็็นพัันธมิิตรที่่�ให้้
ความเชื่่�อมั่่�น ไว้้วางใจแก่่ลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างยั่่�งยืืน

รายงานประจำ�ปี

ธุุรกิิจการค้้า
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด เป็็นองค์์กรการค้้าชั้้�นนำำ�
ในภููมิิภาคตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�งเมื่่�อปีี 2560 บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มความ
หลากหลายของผลิิตภััณฑ์์และขยายตลาดในภููมิิภาคใหม่่ๆ
ในขณะเดีียวกััน บริิษััทฯ ยัังคงรัักษาการค้้าและส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปููนซีีเมนต์์และเชื้้�อเพลิิงแบบครบวงจรในภููมิิภาค
เอเชีียแปซิิฟิิก และภููมิิภาคอื่่�นๆ ตามความต้้องการของตลาด
เป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ คืือ ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสนัับสนุุนธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยการ
ขนส่่งวััตถุุดิิบทางทะเลไม่่ว่่าจะเป็็นสิินค้้านำำ�เข้้า หรืือส่่งออก
ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีียอดขายกว่่า 9.04 ล้้านตัันจากผลิิตภััณฑ์์
ต่่างๆ ผ่่านเรืือขนส่่งทางทะเลกว่่า 366 ลำำ� เพื่่�อจััดส่่งสิินค้้าให้้กัับ
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง และลููกค้้าภายนอก
1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
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เนื่่�องจากลููกค้้าได้้รัับผลกระทบจากการปิิดประเทศ เพื่่�อลดการเกิิด
ข้้อพิิพาทกัับผู้้�ผลิิต และเรืือขนส่่งสิินค้้าที่่�ได้้ทำำ�สััญญาไว้้ เป็็นการ
รัักษาชื่่�อเสีียงและความน่่าเชื่่�อถืือของบริิษััทฯ ในตลาด แม้้ว่่า
หลายประเทศได้้กลัับมาเปิิดประเทศอีีกครั้้�งโดยเฉพาะประเทศ
ในแถบเอเชีีย สถานการณ์์ระยะยาวของโควิิด-19 ยัังคงมีีความ
ไม่่แน่่นอนอยู่่� ด้้านการแข่่งขัันทางธุุรกิิจในสองสามปีีที่่�ผ่่านมา
ลัักษณะทางธุุรกิิจได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงโดยเฉพาะการเข้้ามาของ
คู่่�แข่่งที่่�ไม่่มีีโรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ของตััวเองและพร้้อมที่่�จะ
รัับความเสี่่�ยงทางการค้้าที่่�สููงกว่่าบริิษััทที่่�เป็็นผู้้�ผลิิต  
3. กระบวนการจััดหาและซััพพลายเซน
รููปแบบการค้้าของบริิษััทฯ ด้้านการซื้้�อและการขายของนั้้�น บริิษััทฯ
ได้้มีีการคััดสรรคู่่�ค้้าที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ ทั้้�งฝั่่�งผู้้�ผลิิตและฝั่่�งลููกค้้า
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กรอบนโยบายของกลุ่่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงอย่่างเคร่่งครััด ในปััจจุุบััน บริิษััทฯ ทำำ�ธุุรกิิจ
กัับผู้้�ผลิิต 34 ราย จาก 13 ประเทศ และค้้าขายกัับลููกค้้า 27 ราย
จาก 11 ประเทศ และขยายเครืือข่่ายทางธุุรกิิจในลัักษณะที่่�ยั่่�งยืืน
ต่่อไป

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการส่่งออกของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นอัันดัับแรก อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังมีีกลยุุทธ์์ที่่�จะ
สร้้างความสััมพัันธ์์แบบพัันธมิิตรในการซื้้�อขายระยะยาวกัับลููกค้้า
ที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ บริิษััทฯ ยัังคงดำำ�เนิินธุุรกิิจซึ่่�งครอบคลุุม
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับปููนซีีเมนต์์ เชื้้�อเพลิิง และกิิจกรรมการขนส่่ง
ทางทะเล รวมถึึงขยายฐานผู้้�ผลิิต อาทิิ โรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์อื่่�น
เหมืือง และโรงงานถลุุงเหล็็ก
2. การตลาดและการแข่่งขััน
วิิกฤตการณ์์โควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นวิิกฤตการณ์์ที่่�สร้้างผลกระทบใน
ทุุกระดัับและทุุกคนรวมถึึงบริิษัทั ฯ ผลกระทบจากเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
เริ่่�มเมื่่�อปลายไตรมาสที่่�หนึ่่�งต้้นไตรมาสที่่�สองของปีี 2563 ทำำ�ให้้
หลายประเทศต้้องตััดสิินใจปิิดประเทศเพื่่�อระงัับการแพร่่กระจาย
ของเชื้้�อไวรััส ส่่งผลให้้บริิษััทฯ ต้้องดำำ�เนิินการแก้้ ไขปััญหาในเรื่่�อง
การส่่งสิินค้้าตามความจำำ�เป็็น เปลี่่�ยนปลายทางของสิินค้้าที่่�จััดส่่ง
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การประกอบธุรกิจ

ธุุรกิิจให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
บริิษััท อิินทรีี ดิิจิิตอล จำำ�กััด
1. ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
บริิษััท อิินทรีี ดิิจิิตอล จำำ�กััด เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวงก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2556 เพื่่�อให้้บริิการเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
และเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�สมบููรณ์์แบบแก่่กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวง ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศรวมถึึง บริิษัทั  ชิิป มง
อิินทรีีซีเี มนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น ในประเทศกััมพููชา
อิินทรีี ดิิจิิตอล เป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจระดัับภููมิิภาคให้้กัับบริิษััท
ต่่างๆ ในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ โดยการนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศรวมถึึง
โครงสร้้างพื้้�นฐานและความปลอดภััยทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ
มาออกแบบและพััฒนาใช้้ ในองค์์กร และการวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููล
เพื่่�อการตััดสิินใจอย่่างแม่่นยำำ� ช่่วยให้้ธุุรกิิจสามารถปรัับต้้นทุุน
ให้้เหมาะสมโดยผ่่านการทำำ�งานของระบบอััตโนมััติิ เพื่่�อสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขัันด้้านต้้นทุุน และสร้้างความแตกต่่าง
และความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
2. การตลาดและการแข่่งขััน
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นพัันธมิิตรที่่�น่่าเชื่่�อถืือและไว้้วางใจซึ่่�งสามารถ
นำำ�เสนอบริิการเทคโนโลยีีระบบสารสนเทศที่่�ช่่วยสร้้างองค์์กรที่่�
ชาญฉลาดและระบบที่่�เชื่่�อมต่่อธุุรกิิจของเรากัับลููกค้้าและพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจแบบเรีียลไทม์์ โดยมีีเป้้าหมาย คืือ เพิ่่�มศัักยภาพและ
ประสิิทธิิภาพขององค์์กร พร้้อมทั้้�งสร้้างความได้้เปรีียบในการ
แข่่งขัันให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังต่่อไปนี้้� 
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■ น�ำเสนอความเป็นเลิศด้านบริการไอที ดูแลบริการด้านไอที
และเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�สมบููรณ์์แบบด้้วยคุุณภาพที่่�ยอดเยี่่�ยม
■ สร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชาญฉลาด
โดยการนำำ�เสนอระบบที่่�จะช่่วยเชื่่�อมต่่อการทำำ�งานตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น
จนถึึงสิ้้�นสุุดกระบวนการทางธุุรกิิจที่่�นำำ�เสนอข้้อมููลทางธุุรกิิจ
และการวิิเคระห์์เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถของผู้้�ใช้้บริิการ
■ สร้างความแข็งแกร่งให้กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยใช้
ประโยชน์์จากทรััพย์์สิินทางปััญญาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
■ เป็นศูนย์กลางบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค
และเสริิมสร้้างขีีดความสามารถของบุุคลากรและองค์์กร
■ เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์
ใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ และเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ
3. กระบวนการจััดหาและซััพพลายเชน
บริิษััทฯ เลืือกใช้้เทคโนโลยีีอััจฉริิยะที่่�มีีอยู่่�ในตลาดทั้้�งซอฟต์์แวร์์
และฮาร์์ดแวร์์ โซลููชัันเทคโนโลยีี โดยเทคโนโลยีีที่่�กลุ่่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงนำำ�มาใช้้จะเป็็นแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับอนาคต
ที่่�จะสามารถรองรัับเทคโนโลยีีสารสนเทศและดิิจิิทััลในอนาคต
ด้้วย การใช้้โซลููชัันทั้้�งหมดได้้รัับการพััฒนาโดยพนัักงานของ
บริิษัทั ฯ โดยได้้รับั การสนัับสนุุนจากพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และบริิษัทั ฯ
เป็็นเจ้้าของโซลููชัันทั้้�งหมด ทั้้�งบนคลาวด์์ส่่วนตััว และส่่วนรวม

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงได้้เผชิิญกัับความท้้าทาย
มากมายจากปััจจััยสภาพแวดล้้อมภายนอก โดยเฉพาะผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดความต้้องการ
ปููนซีีเมนต์์ ในตลาดลดต่ำำ��ลง
รวมถึึงการแข่่งขัันทางด้้านราคาที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น ด้้วยเหตุุนี้้�          
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ดำำ�เนิินการวางแผนกลยุุทธ์์ต่่างๆ เพื่่�อจััดการ
สภาพแวดล้้อมภายในให้้สามารถเผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายเหล่่านี้้� 
ทั้้�งในเรื่่�องของกระบวนการจััดการและควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายภายใน  
การวางแผนกลยุุทธ์์ด้้านการตลาดอย่่างรััดกุุม การทบทวนแผนการ
จััดการองค์์กร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลุ่่�มบริิษัทั ฯ สามารถเอาชนะอุุปสรรค
เหล่่านี้้�ไปให้้ ได้้
ในเดืือนมีีนาคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการการ
จััดการภาวะวิิกฤต ซึ่่�งมีีสมาชิิกประกอบไปด้้วยประธานกรรมการ
บริิหารจากทุุกบริิษััทในกลุ่่�ม สมาชิิกของคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
และหััวหน้้าคณะทำำ�งานด้้านความเป็็นเลิิศจากทุุกภาคส่่วน เพื่่�อ
ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาความเสี่่�ยง ตััดสิินใจ บริิหารจััดการ แก้้ ไขปััญหา
และฟื้้�นฟููส่่วนต่่างๆ ของกลุ่่�มธุุรกิิจให้้สามารถดำำ�เนิินการต่่อไปได้้
โดยคณะกรรมการชุุดดัังกล่่าวมีีวาระการประชุุมสองครั้้�งต่่อสััปดาห์์
เพื่่�อติิดตามผลและสร้้างความมั่่�นใจว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการ
จััดการภาวะวิิกฤตอย่่างถููกต้้อง และเหมาะสม
ช่่วงวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ถืือเป็็นห้้วงเวลา
ที่่�ท้้าทายอย่่างยิ่่�งต่่อการดำำ�เนิินงานภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ แม้้ว่่าจะมีี
บางช่่วงเวลาที่่�การดำำ�เนิินงานต้้องหยุุดชะงัักไปตามคำำ�สั่่�งปิิดประเทศ
และเคอร์์ฟิิวของรััฐบาลบางประเทศในช่่วงของปลายไตรมาสที่่�หนึ่่�ง
จนถึึงไตรมาสที่่�สอง แต่่คณะกรรมการบริิหารทั้้�งในระดัับบริิษััทฯ
และระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ก็็ได้้วางแผนงานเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อทบทวน
ผลการดำำ�เนิินงานบางหน่่วยงานที่่�มีีความเสี่่�ยงอาจไม่่ก่่อให้้เกิิดผล
กำำ�ไรและควบรวมบางหน่่วยงานเพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่งมากยิ่่�งขึ้้�น
อาทิิ การขายหน่่วยงานคอนกรีีตผสมเสร็็จในประเทศเวีียดนาม
ให้้แก่่ Terra Yamaken ในช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ การควบรวมกิิจการ
ตลอดจนผลิิตภััณฑ์์ต่า่ งๆ ของบริิษัทั  ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด
ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
ในเดืือนเมษายน รวมถึึงการสร้้างพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และคู่่�ค้้า
ในการให้้สิทิ ธิ์์ก� ารให้้บริิการหรืือทำำ�การผลิิตสิินค้้าคอนกรีีตผสมเสร็็จ
ภายใต้้แบรนด์์อิินทรีีคอนกรีีตในประเทศไทยให้้มากขึ้้�นด้้วย  
นอกจากนี้้�ในเดืือนพฤษภาคมที่่�ผ่่านมากลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการ
ตััดสิินใจหยุุดสายการผลิิตโรงงาน 1 เป็็นการชั่่�วคราวเนื่่�องจากเป็็น
สายการผลิิตที่่�มีีจุุดอ่่อนด้้านต้้นทุุนการผลิิตที่่�สููง ไม่่เอื้้�อต่่อภาวะ
การแข่่งขัันในตลาดอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ ในยุุคปััจจุุบััน  

และเพื่่�อเป็็นการวางแผนการใช้้พื้้�นที่่�สำำ�นัักงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�นและให้้สอดคล้้องกัับนวััตกรรมออกแบบการใช้้พื้้�นที่่�
สำำ�นัักงานและเทคโนโลยีีสื่่�อสารที่่�ก้้าวหน้้าขึ้้�น ในเดืือนตุุลาคม
และพฤศจิิกายนก็็มีีการปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ของสำำ�นัักงานใหญ่่ที่่�
กรุุงเทพมหานครโดยลดจำำ�นวนพื้้�นที่่�การทำำ�งานลงคิิดเป็็นร้้อยละ 39  
เพื่่�อสร้้างพื้้�นที่่�การทำำ�งานใหม่่ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น คล่่องตััว สำำ�หรัับ
การทำำ�งานไร้้กรอบในยุุคดิิจิิทััล และสร้้างมาตรฐานการทำำ�งานใหม่่
ในยุุค “New Normal” ช่่วยให้้บริิษััทฯ สามารถใช้้พื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน
ต่่อพนัักงานหนึ่่�งคนน้้อยลงได้้ นวััตกรรมออกแบบการใช้้พื้้�นที่่�
สำำ�นัักงานที่่�ชาญฉลาดขึ้้�นนี้้�ไม่่เพีียงช่่วยให้้บริิษััทฯ ใช้้พื้้�นที่่�ได้้
เต็็มประสิิทธิิภาพและควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการเช่่าสำำ�นัักงาน
ได้้ดีีขึ้้�นเท่่านั้้�น แต่่ยัังสามารถทำำ�ให้้สภาพแวดล้้อมในที่่�ทำำ�งานดีีขึ้้�น
ได้้ด้้วย ซึ่่�งรวมถึึงการเอื้้�อให้้พนัักงานทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล
มากขึ้้�น สร้้างความพอใจให้้กัับพนัักงานและมีีส่่วนช่่วยในการรัักษา
พนัักงานไว้้กัับบริิษััทฯ  
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ปรัับปรุุงขอบเขตการดำำ�เนิินงานของ
บริิษัทั  อิินทรีี ดิจิิ ติ อล จำำ�กัดั ใหม่่ โดยมุ่่�งมั่่�นพััฒนาระบบสารสนเทศ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยในการบริิหารงานองค์์กร
ให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างยั่่�งยืืน รองรัับแผนการพััฒนาธุุรกิิจอัันเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งที่่�จะช่่วยผลัักดััน แผนงาน โครงการ กิิจกรรม ตลอดจน
การสื่่�อสารภายในองค์์กรของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ให้้บรรลุุผลตามเป้้าหมาย
สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งระบบ
สารสนเทศของกลุ่่�มบริิษััทฯ จำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนาให้้ทัันต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงของสภาวะแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก
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เราวางกลยุทธ์
การขยายธุรกิจ
ตามหลักภูมิศาสตร์
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การพัฒนาการที่สำ�คัญในแต่ละสายงานปี 2563

กลุ่่�มธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
สายงานกิิจการสระบุุรีี
■ INSEE WAY
INSEE WAY คืือ การสร้้างวััฒนธรรมในแบบฉบัับของอิินทรีี โดยที่่�
ให้้ทุกุ คนมีีส่ว่ นร่่วมด้้วยช่่วยกัันในการลดการสููญเปล่่าในการทำำ�งาน
เพิ่่�มการสร้้างคุุณค่่าให้้กัับลููกค้้า เพื่่�อเป้้าหมายในการผลิิตสิินค้้าที่่�มีี
คุุณภาพที่่�จะนำำ�มาซึ่่�งความสามารถในการแข่่งขัันได้้ ในตลาด
ตลอดจนการพััฒนาการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเป็็นการต่่อยอด
จากโครงการเดิิมที่่�บริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการมาแล้้วอย่่าง INSEE POWER
TEAM เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของ Good to Great
ทั้้�งนี้้� INSEE WAY ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินโครงการนำำ�ร่่องในพื้้�นที่่� Bag
Making ในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 และต่่อเนื่่�องมาตลอดปีี 2563
ซึ่่�งประสบความสำำ�เร็็จเป็็นที่่�น่่าพอใจมาก จึึงได้้ขยายแนวทาง
พััฒนางานไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ในโรงงานสระบุุรีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
■ ความเป็นเลิศด้านการผลิตสายงานกิจการสระบุรี (Saraburi
Operational Excellence)
เพื่่�อเป็็นการสร้้างมาตรฐานให้้สอดคล้้องกัันภายในกลุ่่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จึึงมีีการจััดทำำ� Benchmark และมีีการ
แบ่่งปััน Best practice ระหว่่างกััน ซึ่่�งช่่วยให้้การผลิิตมีีประสิิทธิิภาพ
และชี้้�วััดความสำำ�เร็็จได้้ชััดเจนขึ้้�นผ่่าน INSEE Operational
Excellence เป็็นศููนย์์กลาง และกระจายสู่่�สายงานกิิจการสระบุุรีี
โดยจััดตั้้�งเป็็น Saraburi Operational Excellence ขึ้้�น โดยได้้
แบ่่งการดำำ�เนิินการออกเป็็นหกด้้านหลััก ได้้แก่่ ด้า้ นการพััฒนา
พลัังงาน ด้้านการพััฒนาคุุณภาพ ด้้านการเพิ่่�มศัักยภาพเครื่่�องจัักร
ด้้านบริิหารจััดการโครงการ (CAPEX) ด้้านการควบคุุมการใช้้จ่า่ ยเพื่่�อ
ลดต้้นทุุนคงที่่� และด้้านการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรใหม่่ด้้วย INSEE
WAY เพื่่�อปรัับปรุุงพััฒนางาน ติิดตามความคืืบหน้้า ตลอดจน
สนัับสนุุนแนวคิิดการดำำ�เนิินโครงการใหม่่ๆ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนไปสู่่�
ความเป็็นเลิิศด้้านการผลิิตตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ร่่วมกััน
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■ ผ่านการทดสอบศักยภาพห้องปฏิบัติการจาก CCRL
Cement and Concrete Reference Laboratory (CCRL) เป็็น
หน่่วยงานระดัับสากลภายนอกสำำ�หรัับการทดสอบเชื้้�อเพลิิง ปููนเม็็ด
และปููนซีีเมนต์์ที่่�มีีสมาชิิกมากกว่่า 254 ห้้องปฏิิบััติิการจากทั่่�วโลก
ดัังนั้้�น การที่่�ห้้องปฏิิบัติั กิ ารทดสอบของบริิษัทั ฯ สายงานกิิจการสระบุุรีี
ผ่่านการทดสอบศัักยภาพจาก CCRL ช่่วยเพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือ
ให้้กัับห้้องปฏิิบััติิการทดสอบเป็็นที่่�ยอมรัับว่่ามีีความสามารถและ
มีีมาตรฐานในระดัับสากล
■ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเหมืองสู่ความยั่งยืน
ตอกย้ำำ�� ความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินกิิจการ โดยคำำ�นึงึ ถึึงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯ ได้้ลงนามบัันทึึก
ความเข้้าใจ (MoU) กัับ บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ ไทย (แก่่งคอย) จำำ�กััด
เพื่่�อร่่วมพััฒนาเหมืืองหิินปููนสู่่�ความยั่่�งยืืนตามหลัักธรรมาภิิบาล
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และชุุมชนภายใต้้การสนัับสนุุนของ
สมาคมอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ ไทย  

รายงานประจำ�ปี

สายงานการบริิหารบุุุ�คลากร
และประสิิทธิิภาพองค์์กร
■ การจัดการองค์ความรู้
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงเดิินหน้้าพััฒนาวััฒนธรรมการจััดการความรู้้�
ขององค์์กรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยได้้ขยายระบบการจััดการ
ความรู้้� และนำำ�ไปใช้้กัับทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้พนัักงาน
สามารถเข้้าไปเรีียนรู้้� แลกเปลี่่�ยน และส่่งต่่อความรู้้� ประสบการณ์์
และแนวปฏิิบััติิงานที่่�ดีีที่่�สุุดร่่วมกััน รวมถึึงการที่่�พนัักงานสามารถ
นำำ�ความรู้้�นั้้�นไปประยุุกต์์ ใช้้ ในการพััฒนาผลการปฏิิบััติิงานอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและยัังทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถรวบรวมและจััดเก็็บ
องค์์ความรู้้�ที่่�มีีคุุณค่่าไว้้ ในองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน  

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

■ แนวทางการปฏิบัติงานจากสถานที่ภายนอกส�ำนักงาน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีแนวทางการปฏิิบััติิงานจากสถานที่่�ภายนอก
สำำ�นักั งาน เพื่่�อให้้พนัักงานที่่�ทำำ�งานอาคารคอลััมน์์ทาวเวอร์์ กรุุงเทพฯ
สามารถทำำ�งานตามที่่�ได้้รัับมอบหมายในช่่วงเวลาทำำ�งานจาก
สถานที่่�ที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้กับั หััวหน้้างาน เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของพนัักงานในหลายประเด็็น ทั้้�งเรื่่�องไม่่ต้้องเสีียเวลาเดิินทาง
ไป-มายัังสำำ�นัักงาน เรื่่�องการปรัับการทำำ�งานให้้มีีความยืืดหยุ่่�น
และคล่่องตััวมากขึ้้�น เรื่่�องการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อการสื่่�อสารภายใน
ทีีมและการทำำ�งานร่่วมกัันของทีีมมากขึ้้�น รวมไปถึึงเพื่่�อสร้้างแรง
จููงใจในการดึึงดููดพนัักงานใหม่่ การรัักษาพนัักงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ขององค์์กร และเรื่่�องของการสร้้างสมดุุลระหว่่างชีีวิิตการทำำ�งาน
และชีีวิิตส่่วนตััว
■ รูปแบบใหม่ของการจัดการการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงเดิินหน้้าพััฒนา
วััฒนธรรมการจััดการความรู้้�ขององค์์กร
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยได้้ขยาย
ระบบการจััดการความรู้้� และนำำ�ไปใช้้กัับ
ทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้พนัักงาน
สามารถเข้้าไปเรีียนรู้้� แลกเปลี่่�ยน และ
ส่่งต่่อความรู้้� ประสบการณ์์ และแนว
ปฏิิบััติิงานที่่�ดีีที่่�สุุดร่่วมกััน

หลัักสููตรอบรมภายในองค์์กรได้้มีีการออกแบบและปรัับรููปแบบ
ไปสู่่�ดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม ประกอบไปด้้วยการเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียน
เสมืือนจริิง การพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์และการเรีียนรู้้�
ด้้วยแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ ในปีี 2563 ได้้มีีการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียนเสมืือนจริิงเป็็นครั้้�งแรกในกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อ
พััฒนาผู้้�บริิหารในระดัับภููมิิภาคในด้้านกลยุุทธ์์และภาวะผู้้�นำำ� อีีกทั้้�ง
ยัังมีีการพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ที่่�เป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับพนัักงาน
ในกลุ่่�มบริิษััทฯ อาทิิ INSEE Competencies Series, Coaching
Series, Cement Production Gamification
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การประกอบธุรกิจ

สายงานซััพพลายเชน
■ วัฒนธรรมไคเซ็น และการพัฒนากระบวนการต่างๆ ในระบบ
ซััพพลายเชน
ดำำ�เนิินการยกระดัับระบบซััพพลายเชนให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น
ด้้วยการประยุุกต์์ ใช้้แนวคิิดไคเซ็็นในทุุกๆ กิิจกรรมของหน่่วยงาน
ทำำ�ให้้สามารถรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ และเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการให้้บริิการลููกค้้า และตอบสนองต่่อความคาดหวัังของลููกค้้า
ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น กระบวนการต่่างๆ ถููกพััฒนาให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น
ด้้วยการกำำ�จัดั กิิจกรรมที่่�ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดคุุณค่่า เพื่่�อให้้เกิิดความสะดวก
ในการปฏิิบััติิงานและสามารถลดต้้นทุุนได้้ แนวคิิดไคเซ็็นยัังได้้ถููก
ประยุุกต์์ ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบซััพพลายเชน เพื่่�อช่่วยยกระดัับ
มาตรฐานความปลอดภััยในสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน ผลการดำำ�เนิินงาน
และความเสถีียรของเครื่่�องจัักรในเชิิงรุุกยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� พนัักงานยัังมีี
ส่่วนร่่วมในการพััฒนาการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจน
เป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพของตััวเองอย่่างเต็็มที่่�
■ แผนงานเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับพันธมิตรทางโลจิสติกส์ และการ
ประมููลออนไลน์์
พััฒนาแผนงานเชิิงกลยุุทธ์์ สำำ�หรัับการเพิ่่�มโอกาสในการสร้้าง
พัันธมิิตรกัับผู้้�ขนส่่ง ซึ่่�งส่่งผลต่่อการรัักษาสััมพัันธภาพอัันดีีของ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�เกิิดประโยชน์์ร่่วมกัันทั้้�งสองฝ่่าย ไม่่ว่่าจะเป็็น
ทางผู้้�ขนส่่ง ที่่�มีีโอกาสสููงขึ้้�นในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการให้้บริิการ
และบริิษััทฯ ที่่�มีีโอกาสในการสร้้างเครืือข่่ายการขนส่่งที่่�แข็็งแกร่่ง
มากขึ้้�น การประมููลออนไลน์์เป็็นเครื่่�องมืือชิ้้�นสำำ�คััญสำำ�หรัับการยื่่�น
เสนอราคา เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ เพิ่่�มความชััดเจน
ในการบริิหารต้้นทุุน และทำำ�ให้้สามารถลดระยะเวลาในการจััดหาให้้
สั้้�นลง ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีศัักยภาพในการแข่่งขัันมากขึ้้�นสามารถ
ตอบสนองต่่อสถานการณ์์ตลาด ที่่�มีีความผัันผวนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และ
อีีกทั้้�งยัังเพิ่่�มความโปร่่งใสในการเป็็นพัันธมิิตรร่่วมกััน
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■ การปฏิรูปผ่านดิจิทัลไลเซชั่น และออโต้เมชั่น
ทำำ�การประยุุกต์์ ใช้้แนวคิิดการผสมผสานด้้านเทคโนโลยีี เข้้ากัับ
กระบวนการทำำ�งานสำำ�หรัับกิิจกรรมต่่างๆ ในระบบซััพพลายเชน  
ส่่งผลให้้ประมาณสามในสี่่�ของคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�ใช้้บริิการการจััดส่่ง        
ในแต่่ละวััน เริ่่�มถููกวางแผนการจััดส่่งโดยระบบอััตโนมััติ ซึ่่�
ิ ง
ครอบคลุุมตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ�� กล่่าวคืือ กระบวนการสั่่�งซื้้�อ
ไปจนถึึงการชำำ�ระค่่าบริิการจััดส่่งของลููกค้้า ทั้้�งนี้้�การตรวจสอบ   
เพื่่�อยืืนยัันต้้นทุุนการขนส่่งในระบบบััญชีี กำำ�ลัังอยู่่�ในแผนการ
พััฒนาที่่�จะถููกดำำ�เนิินการผ่่านทางระบบอััตโนมััติิเช่่นกััน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
ระยะเวลาการปฏิิบััติิงานลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยระบบอััตโนมััติิ
ต่่างๆ เหล่่านี้้�ยัังช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านความถููกต้้องแม่่นยำำ�
ได้้อีีกด้้วย
มีีการขยายขอบเขตการใช้้งานแอปพลิิเคชัันการส่่งสิินค้้าบนมืือถืือ
ให้้มากขึ้้�น โดยแอปพลิิเคชัันนี้้�มีีฟัังก์์ชัันการใช้้งาน sign on glass
ที่่�มีีการวางแผนจะนำำ�มาใช้้เป็็นหลัักฐานทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อ
ยืืนยัันการจััดส่่งสิินค้้าในอนาคต ที่่�สามารถช่่วยลดระยะเวลาใน
กระบวนการยืืนยัันการจััดส่่งสิินค้้า และยัังเพิ่่�มความถููกต้้องแม่่นยำำ� 
รวมถึึงการลดความเสี่่�ยงต่่อปััญหาเรื่่�องเอกสารที่่�อาจสููญเสีียหาย
ในระหว่่างการจััดส่่ง

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

สายงานการตลาดและการขาย

สายงานการเงิินและการควบคุุมธุุรกิิจ

■ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์

■ กลุ่มงานสายการเงินระดับภูมิภาคอันเป็นเลิศ

“อิินทรีีเพชรพลััส” ผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ถุุงคุุณภาพสููงสำำ�หรัับงาน
โครงสร้้าง ผลิิตภััณฑ์์งานหล่่อ และคอนกรีีตผสมเสร็็จขนาดย่่อม
ได้้ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นภายใต้้แนวความคิิด “ใช้้อิินทรีีเพชรพลััสอะไรๆ       
ก็็ดีีขึ้้�น” เพื่่�อเน้้นย้ำำ��ถึึงคุุณภาพที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งยัังเป็็นมิิตรกัับ            
สิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�นโดยการลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ในกระบวนการผลิิตเปรีียบเทีียบกัับปููนโครงสร้้างสููตรเดิิม       
อิินทรีีเพชรพลััสได้้รับั ความไว้้วางใจจากผู้้�บริิโภค และสร้้างยอดขาย
ที่่�เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องกว่่าเท่่าตััวในปีี 2563 เปรีียบเทีียบกัับ      
ยอดขายในปีีก่่อน อีีกทั้้�งยัังสามารถทดแทนปููนโครงสร้้างสููตรเดิิม
ในตลาดค้้าปลีีกได้้ร้้อยละ 100

การร่่วมกัันทำำ�งานของสายงานการเงิินในระดัับภููมิิภาคได้้ถููกเริ่่�มขึ้้�น
ในปีี 2562 เพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและวิิธีีการปฏิิบััติิงานที่่�ดีี
ที่่�สุุดในภููมิภิ าคสำำ�หรัับความคิิดริิเริ่่�มด้้านการเงิินที่่�สำำ�คัญ
ั  ซึ่่�งรวมถึึง
การบริิหารเงิินทุุนหมุุนเวีียน การจััดทำำ�งบประมาณและการทำำ�
ประมาณการ ระบบอััตโนมััติิ การบริิหารจััดการเงิินทุุนและภาษีี
และการพััฒนาการควบคุุมภายในด้้านการเงิินต่่างๆ โดยกลุ่่�มงาน
ดัังกล่่าวได้้พััฒนาหลัักสููตรในการฝึึกอบรมด้้านการเงิินสำำ�หรัับ
พนัักงานที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในสายงานการเงิินเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถ
ของพนัักงานและเพื่่�อให้้การพััฒนาของพนัักงานเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง

“อิินทรีีพร้้อมอยู่่�” เป็็นอีีกหนึ่่�งความภาคภููมิิใจ ที่่�ทางบริิษััทฯ        
ได้้ผลัักดัันออกสู่่�ตลาดอย่่างเป็็นทางการในปีี 2562 เพื่่�อส่่งมอบ
นวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�บริิโภค “อิินทรีีพร้้อมอยู่่�”
เป็็นรููปแบบธุุรกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมวััสดุุ
ก่่อสร้้าง สามารถต่่อยอดเข้้าสู่่�ธุุรกิิจการก่่อสร้้างรููปแบบใหม่่ ผ่่าน
การถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้้านนวััตกรรมและความเชี่่�ยวชาญในการ
ผลิิตคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููปประกอบกัับการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ช่่วยลดต้้นทุุนในการผลิิต ปััจจุุบัันมีีผู้้�ประกอบการ หกรายที่่�ได้้เริ่่�ม
ดำำ�เนิินกิิจการภายใต้้การบริิหารจััดการในรููปแบบอิินทรีีพร้้อมอยู่่� 
และบริิษััทฯ มีีแผนการพััฒนาต่่อยอดในการเพิ่่�มจำำ�นวน
ผู้้�ประกอบการเพื่่�อส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป ออกสู่่�
ตลาดด้้วยกำำ�ลัังการผลิิตกว่่า 1,000,000 ตารางเมตรต่่อปีี
ภายในปีี 2568

“อิินทรีีเพชรพลััส” ผลิิตภััณฑ์์
ปููนซีีเมนต์์ถุุงคุุณภาพสููง ทั้้�งยัังเป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�นโดยการ
ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ในกระบวนการผลิิตเปรีียบเทีียบกัับ
ปููนโครงสร้้างสููตรเดิิม

■ หลักการบัญชีและการรายงานในแบบฉบับของอินทรี
สายงานการเงิินได้้พััฒนาคู่่�มืือหลัักการบััญชีีและการรายงาน
สำำ�หรัับอิินทรีีเพื่่�อใช้้ ในกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยปััจจุุบััน ได้้มุ่่�งเน้้นในส่่วน
ของหลัักการด้้านบััญชีีบริิหาร ดััชนีีที่่�ใช้้ชี้้�วััดผลประกอบการและ
การบริิหารค่่าใช้้จ่่ายในการลงทุุนเพื่่�อให้้สามารถเปรีียบเทีียบ      
ผลประกอบการของบริิษััทต่่างๆ ภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ และเพื่่�อ
ให้้การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานเป็็นไปได้้อย่่าง       
ต่่อเนื่่�อง โดยได้้จััดให้้มีีการอบรมเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าพนัักงานทั้้�งใน
ส่่วนของสายงานการเงิินและนอกสายงานการเงิินในระดัับผู้้�จััดการ
และระดัับปฏิิบััติิการรัับทราบถึึงหลัักการดัังกล่่าว
■ การบริหารสภาพคล่อง
ในช่่วงเริ่่�มต้้นของการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้ ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารสภาพคล่่องและได้้บรรลุุข้้อตกลง
สนัับสนุุนวงเงิินแบบยกเลิิกไม่่ได้้ระยะยาวจากธนาคารพาณิิชย์์
หลายแห่่งเป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 6.75 พัันล้้านบาท โดยวงเงิินดัังกล่่าว
สามารถเบิิกใช้้ ในกรณีีที่่�มีีความต้้องการกระแสเงิินสดและวงเงิิน
ดัังกล่่าวมีีผลถึึงช่่วงกลางปีี 2566 นอกจากนี้้�บริิษััทฯ และบริิษััท
ย่่อยภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มุ่่�งเน้้นการบริิหารจััดการอย่่างใกล้้ชิิด
สำำ�หรัับการบริิหารจััดการลููกหนี้้�การค้้า การปรัับลดระดัับของสิินค้้า
คงคลััง และการขยายระยะเวลาในการชำำ�ระเงิินให้้แก่่คู่่�ค้้าต่่างๆ
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บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด
■ บทบาทที่เพิ่มขึ้นในตลาดใหม่ทางภาคตะวันออก
และเกาะ Phu Quoc ในจัังหวััด Kien Giang
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ยัังคงขยายบทบาทอย่่างต่่อเนื่่�องสำำ�หรัับตลาด
ปููนถุุงในหลายพื้้�นที่่�ของภููมิิภาคตะวัันออกเฉีียงใต้้ซึ่่�งรวมทั้้�งเขต
Tay Ninh, Binh Phuoc, Binh Duong และ Binh Thuan
นอกจากนี้้�ตามยุุทธศาสตร์์ ในการขยายตลาดด้้วยการเข้้าถึึงให้้  
มากขึ้้�น บริิษััทฯ ได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ที่่�เรีียกว่่า อิินทรีี พาวเวอร์์
ฟาสท์์ (INSEE Power Fast) เพื่่�อใช้้ ในโครงการขนาดใหญ่่โดยเฉพาะ

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด
■ การปรับปรุงการเข้าถึงตลาด และการสร้างผลก�ำไรอย่าง
ยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ ได้้เน้้นแผนงานหลัักสามประการ ซึ่่�งประกอบไปด้้วยการนำำ�
แผนการดำำ�เนิินงานด้้านการตลาดมาปฏิิบััติิให้้ทั่่�วถึึงทั้้�งประเทศ
เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองต่่อลููกค้้าได้้ดีีขึ้้�นเพื่่�อเพิ่่�มส่่วนแบ่่ง
ทางการตลาดและความภัักดีีต่่อตราสิินค้้า การจััดหาแหล่่งวััตถุุดิิบ
และถ่่านหิินที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ��กว่่าเดิิมแต่่ยัังคงรัักษามาตรฐานการผลิิต
ที่่�มีีคุุณภาพสููง และการปรัับลดฐานของต้้นทุุนคงที่่�โดยการปรัับ
โครงสร้้างองค์์กรให้้เหมาะสมและพิิจารณาความจำำ�เป็็นในเรื่่�อง
การใช้้จ่่ายทั้้�งหมด  ด้้วยแผนงานที่่�ได้้กล่่าวมานี้้�ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
ประสบความสำำ�เร็็จในการปรัับปรุุงผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานและ
ผลประกอบการของปีี 2563 ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และหวัังว่่า     
จะสามารถเจริิญเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องได้้ ในปีีต่่อๆ ไป
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บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
■ เปิดตัวปูนซีเมนต์ก่อฉาบ Camel Green
ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ ได้้เปิิดตััวปููนซีีเมนต์์ตราใหม่่ Camel Green
ในเดืือนเมษายน 2563 ด้้วยสโลแกน “เลืือกแต่่สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด”      
นอกเหนืือจากรููปลัักษณ์์ ใหม่่ที่่�เป็็นนวััตกรรมแล้้ว ยัังได้้ถููกผลิิตขึ้้�น
มาเพื่่�อสนองตอบต่่อความต้้องการของลููกค้้าในแง่่ของการฉาบผนััง
ก่่ออิิฐ ปููกระเบื้้�อง และการใช้้งานด้้านอื่่�นๆ บริิษััทฯ มีีความเชื่่�อมั่่�น
ว่่าการออกแบบถุุงในรููปแบบใหม่่จะช่่วยสร้้างตราสิินค้้าให้้เป็็นที่่�
จดจำำ�ได้้ ในตลาด

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่่�มธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และทราย
บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด
■ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในปีี 2563 อิินทรีีคอนกรีีต ได้้พััฒนาโปรแกรมการติิดตามสถานะ
คำำ�สั่่�งซื้้�อ และการจััดส่่งเพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกให้้ลููกค้้าในการ
ติิดตามสถานะการจััดส่่งอิินทรีีคอนกรีีตผ่่านทางข้้อความ (SMS)
หลัังจากการยืืนยัันคำำ�สั่่�งซื้้�อ ระบบจะส่่งข้้อความพร้้อมลิิงก์์ซึ่่�ง
ลููกค้้าสามารถดููรายละเอีียดคำำ�สั่่�งซื้้�อ และสถานะการจััดส่่งของ    
รถโม่่แต่่ละคัันแบบเรีียลไทม์์ผ่่าน “INSEE Smart Tracking”
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ใบรัับสิินค้้าแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-ticket) เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถดาวน์์โหลดและสั่่�งพิิมพ์์ ได้้       
อย่่างรวดเร็็ว โดยไม่่ต้้องเสีียเวลารอการจััดส่่งเอกสารอีีกด้้วย

อิินทรีีคอนกรีีต ได้้พััฒนาโปรแกรม       
การติิดตามสถานะคำำ�สั่่�งซื้้�อ และการ      
จััดส่่งเพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกให้้ลููกค้้า       
ในการติิดตามสถานะการจััดส่่งอิินทรีี
คอนกรีีตผ่่านทางข้้อความ (SMS)        
หลัังจากการยืืนยัันคำำ�สั่่�งซื้้�อ ลููกค้้า
สามารถดููรายละเอีียดคำำ�สั่่�งซื้้�อ และ
สถานะการจััดส่่งของรถโม่่แต่่ละคััน
แบบเรีียลไทม์์ผ่่าน “INSEE Smart
Tracking”

กลุ่่�มธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง
■ บริษัท คอนวูด จ�ำกัด ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรในการค้นคว้า
และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ร่่วมกััน เพื่่�อผลิิตและนำำ�เสนอสิินค้้าที่่�
ตอบโจทย์์การใช้้งานของผู้้�บริิโภคและสามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ทั้้�งในด้้านการเงิินและตราสิินค้้าให้้แก่่บริิษััทฯ
■ ผลิตภัณฑ์คอนวูดได้มีการขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า
ออนไลน์์ โดยได้้ลงนามบัันทึึกความเข้้าใจร่่วมกัันกัับร้้าน
ตััวแทนจำำ�หน่่ายในการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายออนไลน์์ ทำำ�ให้้เกิิด
ช่่องทางการตลาดแบบบููรณาการ
■ ผลิตภัณฑ์อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 21 ปูนส�ำเร็จรูปส�ำหรับ      
งานก่่อ และ อิินทรีีมอร์์ตาร์์ เบอร์์ 11, 12 และ 15 ซึ่่�งเป็็น    
ปููนสำำ�เร็็จรููปสำำ�หรัับงานฉาบระดัับพรีีเมี่่�ยม ได้้รัับมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม ได้้แก่่ มอก.1776-2560 มอร์์ตาร์์
สำำ�หรัับฉาบ และ มอก.598-2560 มอร์์ตาร์์สำำ�หรัับก่่อ       
รายแรกของประเทศไทย จากสำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม
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ธุุรกิิจอื่่�น

■ เสนอบริการจัดการของเสีย ด้วยมาตรฐานสูงสุดในด้าน
อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม

ธุุรกิิจจััดการของเสีีย และการบริิการ
ภาคอุุตสาหกรรม

อิินทรีี อีีโคไซเคิิล เวีียดนามลงทุุนในเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์สำำ�หรัับ
ห้้องปฏิิบััติิการ เพื่่�อการวิิเคราะห์์กากอุุตสาหกรรมและของเสีีย
ประเภทต่่างๆ ได้้อย่่างถููกต้้องและแม่่นยำำ� ทำำ�ให้้บริิหารจััดการ   
กากอุุตสาหกรรมได้้อย่่างถููกต้้อง ปลอดภััยและไม่่ส่่งผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด (ประเทศไทย)
■ เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการภาคอุตสาหกรรม
ตามที่่� อิินทรีี อีีโคไซเคิิลได้้ขยายขีีดความสามารถในการให้้บริิการ
ทำำ�ความสะอาดและขจััดการปนเปื้้�อนในภาคอุุตสาหกรรม ปััจจุุบััน
บริิษัทั ฯ ได้้รับั ความไว้้วางใจจากบริิษัทั ผู้้�ผลิิตน้ำำ�มั
� นั และก๊๊าซธรรมชาติิ
ชั้้�นนำำ�ให้้ดำำ�เนิินงานตามสััญญาระยะยาว ในการขจััดการปนเปื้้�อน
และทำำ�ความสะอาดชิ้้�นส่่วนจากการรื้้�อถอนแท่่นผลิิตปิิโตรเลีียมที่่�
หมดอายุุการใช้้งาน ณ จัังหวััดสงขลา

อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ประเทศเวีียดนาม
■ มุ่งสู่เส้นทาง การด�ำเนินโครงการ “Together with Farmers
Protecting the Environment”
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล เวีียดนาม ร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานคุ้้�มครองพัันธุ์์�พืืช
ศููนย์์ทางตอนใต้้ และกว่่า 50 องค์์กร ในการดำำ�เนิินโครงการ
“Together with Farmers Protecting the Environment”    
เพื่่�อกำำ�จััดบรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชที่่�ใช้้แล้้วจาก   
22 เมืืองทางตอนใต้้ของประเทศเวีียดนามตั้้�งแต่่ปีี 2560
โครงการนี้้�สามารถสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�นทั้้�งต่่อภาคการเกษตร
และสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านการให้้องค์์ความรู้้�แก่่เกษตรกรในการใช้้      
ยาฆ่่าแมลงอย่่างปลอดภััย รวมถึึงการจััดเก็็บและทำำ�ลายบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่�ใช้้แล้้วอย่่างถููกต้้อง
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■ ลงทุนในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล เวีียดนาม ได้้ติิดตั้้�งเครื่่�องบดย่่อยกากของเสีียที่่�
โรงงานเตรีียมเชื้้�อเพลิิงทดแทน Hon Chong สามารถเพิ่่�มกำำ�ลััง
การผลิิตและความสามารถในการบริิหารกากของเสีียอัันตราย    
เป็็นส่่วนช่่วยให้้กากของเสีียเหล่่านี้้�นำำ�มากำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีีและไม่่  
ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจ
ของบริิษััทฯ  ในการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านความยั่่�งยืืน สร้้างสมดุุลระหว่่าง
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ต้้องมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
ความพยายามลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง

อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ประเทศศรีีลัังกา
■ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อน�ำกลับมาใช้ ใหม่
ศููนย์์บริิหารจััดการทรััพยากรเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่ มีีระบบการ
บริิหารจััดการของเสีียได้้อย่่างครบวงจร สามารถจััดเก็็บขยะจาก
กลุ่่�มสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคและขยะที่่�ผ่่านการบริิโภคแล้้ว ผ่่านขั้้�นตอน
ที่่�ครอบคลุุม ตั้้�งแต่่โลจิิสติิกส์์เพื่่�อเก็็บขยะจากร้้านค้้าและธุุรกิิจ
ค้้าปลีีกต่่างๆ การคััดแยก กำำ�จัดั สารปนเปื้้อ� น รวมถึึงนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่  
รีีไซเคิิล และอััพไซเคิิล การร่่วมมืือกัับกลุ่่�มพัันธมิิตรด้้านรีีไซเคิิล
หลายรายที่่�แตกต่่างกััน ช่่วยให้้การนำำ�ขยะมาอััพไซเคิิลได้้อย่่าง
เหมาะสม

รายงานประจำ�ปี

อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา มุ่่�งมั่่�นในการสร้้างการบริิหารจััดการ
ของเสีียแบบบููรณาการ ร่่วมปฏิิรููปกัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรม FMCG
อาทิิ ยููนิิลีีเวอร์์และกลุ่่�มพัันธมิิตรข้้ามชาติิชั้้�นนำำ�เพื่่�อสนัับสนุุน      
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ # 12 - การบริิโภค
และการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญของ อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา
สามารถบริิหารจััดการคััดแยกขยะชุุมชนได้้ ในกำำ�ลัังการผลิิตที่่� 
10,000 - 12,000 ตัันต่่อปีี และขยายต่่อยอดไปสู่่�ศููนย์์บริิหาร
จััดการทรััพยากรเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่ ด้้วยการรีีไซเคิิลและ
อััพไซเคิิล วััตถุุดิิบที่่�สามารถรีีไซเคิิลได้้จากการอุุตสาหกรรม
และขยะชุุมชน

ชิิป มง อีีโคไซเคิิล ประเทศกััมพููชา
■ การพัฒนาธุรกิจของ ชิป มง อีโคไซเคิล

■ ขยายช่องทางการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อให้เกิดมูลค่า
ในการนำำ�มาเป็็นพลัังงานทดแทน

ชิิป มง อีีโคไซเคิิล ได้้ร่่วมเป็็นพัันธมิิตรกัับบริิษััทข้้ามชาติิชั้้�นนำำ�
อย่่าง อาดิิดาส ในการให้้บริิการกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อตอบสนองเป้้าหมายขยะฝัังกลบเป็็นศููนย์์ (Zero Waste to
Landfill) ของประเทศกััมพููชา โดยปััจจุุบันั  ชิิป มง อีีโคไซเคิิล ได้้ ให้้
บริิการกำำ�จัดั ของเสีียอย่่างยั่่�งยืืนกัับผู้้�ผลิิตเป็็นพัันธมิิตรของอาดิิดาส
จำำ�นวน 11 ราย และมีีความภาคภููมิิใจที่่�ได้้สร้้างพัันธมิิตรกัับองค์์กร
ชั้้�นนำำ�ทั่่�วโลก เพื่่�อมุ่่�งสู่่� “ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน” ตามแนวทาง
การจััดระดัับชั้้�นบริิหารจััดการของเสีีย เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2563  
ชิิป มง อีีโคไซเคิิล ได้้ลงนามสััญญาในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษที่่�ใหญ่่
ที่่�สุุดของประเทศกััมพููชา “Sihanoukville Special Economic
Zone - SSEZ” เพื่่�อสร้้างศููนย์์บริิหารจััดการกากอุุตสาหกรรม    
แห่่งใหม่่ รองรัับกากอุุตสาหกรรมของโรงงานในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
ทั้้�งหมดให้้ถููกจััดการอย่่างถููกต้้องและยั่่�งยืืน

อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา ได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมและพยายามในการ
แก้้ ไขปััญหาขยะมููลฝอยชุุมชนของประเทศ ตั้้�งแต่่ปีี 2554 ด้้วยการ
เสนอแนวทางในการคััดแยกและการกำำ�จััดขยะพลาสติิกประเภท   
โพลิิธีีน (Polythene) ที่่�ไม่่สามารถรีีไซเคิิลได้้ และขยะพลาสติิก
อื่่�นๆ โดยการนำำ�มาเผาร่่วมในเตาปููนซีีเมนต์์เพื่่�อเป็็นเชื้้�อเพลิิง
ทดแทน สามารถลดการพึ่่�งพาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล โดยหน่่วยงาน
องค์์กร สภาท้้องถิ่่�น สภาเมืืองเทศบาลต่่างๆ สามารถใช้้บริิการ
ผ่่านแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลที่่�มีีความรวดเร็็วและสะดวกสบาย จาก
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การประกอบธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงมีีกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ทั้้�งในระดัับบริิหารขององค์์กรเชื่่�อมโยงไปถึึงระดัับปฏิิบัติั กิ าร
และจากระดัับปฏิิบััติิการเชื่่�อมโยงกลัับไปถึึงการบริิหารระดัับสููง

ในทุุกไตรมาสเพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจได้้ว่่าหน่่วยงานทุุกระดัับใน
องค์์กรมีีความตื่่�นตััวและมีีการดำำ�เนิินงานที่่�ตอบสนองต่่อความ
เสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ กระบวนการเหล่่านี้้�จะครอบคลุุมทั้้�งการตลาด
การแข่่งขััน การดำำ�เนิินธุุรกิิจ การเงิิน และความเสี่่�ยงทางด้้าน
บุุคลากรที่่�มีีผลกระทบกัับผลการดำำ�เนิินงานและการเจริิญเติิบโต
ขององค์์กร
ในแต่่ละไตรมาส คณะผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ จะประเมิินความ
เสี่่�ยงที่่�ถููกระบุุไว้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทต่่างๆ ความเสี่่�ยง
ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจะถููกประเมิินในแง่่ของความรวดเร็็วในการเกิิด
ผลกระทบต่่อบริิษััทฯ และมููลค่่าประมาณการของผลกระทบที่่�จะ
เกิิดกัับการทำำ�กำำ�ไรของแต่่ละบริิษััทฯ และมีีการประเมิินเพิ่่�มเติิมถึึง
ผลกระทบต่่อทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ และผลกระทบในระดัับภููมิิภาค
นอกจากนี้้�ความเสี่่�ยงที่่�มีีการประเมิินไว้้ดัังกล่่าวจะถููกนำำ�เสนอ     
ให้้กัับคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อสอบทาน แก้้ ไขพร้้อมกัับ
รัับข้้อแนะนำำ�เพิ่่�มเติิม ก่่อนจะนำำ�กลัับมาสื่่�อสารและดำำ�เนิินการ
บริิหารจััดการเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�นโดยแต่่ละ
บริิษััทฯ ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� 
จากกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เป็็นมาตรฐานในทุุกไตรมาส
ยัังช่่วยทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงโอกาสต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
ด้้วยเช่่นกััน ตััวอย่่างเช่่น การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
หรืือความต้้องการทางด้้านเทคนิิคสามารถทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ
เกิิดความได้้เปรีียบถ้้าบริิษััทฯ ภายในกลุ่่�ม สามารถตอบสนองต่่อ
ความต้้องการใหม่่ๆ เหล่่านี้้�ได้้รวดเร็็วกว่่าคู่่�แข่่งทางธุุรกิิจ

1. ความเสี่่�ยงด้้านธุุรกิิจและกลยุุทธ์์
ผลกระทบจากวิิกฤตทางด้้านสาธารณสุุขที่่�เกิิดจากโควิิด-19          
ที่่�ก่่อให้้เกิิดวิิกฤตเศรษฐกิิจตามมาถืือเป็็นความเสี่่�ยงสููงสุุดในปีี
2563 ซึ่่�งคาดว่่าจะมีีผลอย่่างต่่อเนื่่�องไปอย่่างน้้อยตลอดปีี 2564

84

ในช่่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่่�สองของปีี 2563 การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้ต้้องมีีมาตรการเร่่งด่่วนเพื่่�อป้้องกััน
สุุขภาพของพนัักงานให้้ปลอดภััย ด้้วยมาตรการปิิดกั้้�นต่่างๆ
ในประเทศศรีีลังั กา ประเทศบัังกลาเทศ และประเทศเวีียดนาม
ตลอดจนมาตรการเคอร์์ฟิวิ ส์์ในประเทศไทยทำำ�ให้้ต้อ้ งมีีการปรัับเปลี่่�ยน
วิิธีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่างๆ อย่่างเร่่งด่่วน  ในขณะที่่�ความต้้องการ
ปููนซีีเมนต์์ ในบางกลุ่่�มกระเตื้้�องกลัับขึ้้�นมาหลัังจากมีีมาตรการ
ปิิดกั้้�นเกิิดขึ้้�น (โดยเฉพาะโครงการที่่�กำำ�ลัังอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง
การก่่อสร้้าง) ในช่่วงครึ่่�งปีีหลััง แต่่ความต้้องการที่่�อ่่อนตััวลงมีี
ผลกระทบต่่อตลาดโดยรวม
อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์มีีโอกาสทางธุุรกิิจในระยะยาวที่่�จะเกิิดขึ้้�น
จากการขยายตััวของชุุมชนเมืืองและการบููรณาการของตลาดต่่างๆ
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ดัังนั้้�นการเติิบโตของอุุปทานปููนซีีเมนต์์
ในภููมิิภาคนี้้�ได้้ล้ำำ��หน้้าเกิินอุุปสงค์์ ไปมากเนื่่�องจากคู่่�แข่่งรายต่่างๆ
จากตลาดภายในประเทศและผู้้�ค้้ารายใหม่่ที่่�เข้้ามาในตลาดภููมิภิ าคนี้้� 
(โดยเฉพาะบริิษััทที่่�มีีฐานอยู่่�ในประเทศจีีน) ได้้เพิ่่�มกำำ�ลัังผลิิตใน
อุุตสาหกรรมนี้้�ขึ้้�นมา
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ธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้างและหน่่วยธุุรกิิจอีีโคไซเคิิลของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
ประสบกัับผลกระทบของความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
กะทัันหัันจากวิิกฤตโควิิด-19 เนื่่�องจากเป็็นธุุรกิิจที่่�ต้้องพึ่่�งพา     
ค่่อนข้้างมากกัับการค้้าปลีีกที่่�มีีวงจรธุุรกิิจสั้้�นและกิิจกรรม         
ทางด้้านอุุตสาหกรรมตามลำำ�ดัับ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�ด้้วยการนำำ�
แนวทางที่่�สามารถปรัับเปลี่่�ยนให้้ตรงกัับตามความต้้องการและ
ตามลัักษณะกลุ่่�มลููกค้้ามากขึ้้�น มาใช้้ ในการบริิหารความสััมพัันธ์์
อัันดีีระหว่่างบริิษััทฯ และลููกค้้า ซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านระบบ
ข้้อมููลจากทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ และพนัักงานตััวแทนด้้านงานขาย  

ตลอดปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััท ได้้จััดตั้้�งคณะบริิหารจััดการ
ภาวะวิิกฤตที่่�ประกอบไปด้้วยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของทุุกบริิษัทั
ในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ และหััวหน้้ากลุ่่�มงานทั้้�งหมด คณะบริิหารฯ นี้้�
ช่่วยในการกำำ�หนดทิิศทางและประสานมาตรการทั้้�งหมดให้้ ไปใน
ทิิศทางเดีียวกัันเพื่่�อให้้สามารถปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างของต้้นทุุน
ได้้อย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้�การปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างต่่างๆ ที่่�ได้้
ดำำ�เนิินการไปแล้้วจะเป็็นรากฐานเพื่่�อเสริิมสร้้างความสามารถ      
ในการแข่่งขัันในระยะยาวต่่อไป

นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้นำำ�แนวความคิิดนวััตกรรมจากกลุ่่�ม
พัันธมิิตรและคู่่�ค้้า (Customer-Back Innovation) เพื่่�อมาใช้้ ใน
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจอีีกด้้วย

จากความเสี่่�ยงด้้านธุุรกิิจและกลยุุทธ์์ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ กำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�
ในปััจจุุบััน สามารถจำำ�แนกผลกระทบและแนวทางต่่อการประกอบ
ธุุรกิิจที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� ดัังนี้้� 

ตลอดปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััท
ได้้จัดั ตั้้�งคณะบริิหารจััดการภาวะวิิกฤต
ที่่�ประกอบไปด้้วยประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารของทุุกบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััทฯ
และหััวหน้้ากลุ่่�มงานทั้้�งหมด
■ พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่่�อพฤติิกรรมและความคาดหวัังของผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลงไป      
ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องปรัับตััวต่่อความต้้องการเรื่่�องมาตรฐานการ
บริิการ และการหาแนวทางในการตอบสนองต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของลููกค้้าที่่�มีีความท้้าทายมากขึ้้�น ซึ่่�งความต้้องการเหล่่านี้้�เป็็น
มากกว่่าแค่่การส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์

■ กลยุทธ์ และความสามารถด้านการค้า
จากพฤติิกรรมและความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป   
ดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�กลยุุทธ์์ Go-To-Market มาปรัับใช้้ ใน
การบริิหารการตลาดและการขาย ให้้เกิิดคุุณค่่าและประโยชน์์สููงสุุด
รวมถึึงสร้้างความได้้เปรีียบและความสามารถเชิิงพาณิิชย์์ ให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นด้้วย  
จากแนวความคิิดความเป็็นเลิิศด้้านการตลาดและการขาย
(Customer Excellence Initiatives) กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พััฒนา
ศัักยภาพและปรัับยุุทธวิิธีี ในแต่่ละพื้้�นที่่�หรืือกลุ่่�มตลาดต่่างๆ  
ตลอดจนการสร้้างองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�จากภายนอกสู่่�ภายใน  
โดยโครงการดัังกล่่าวนี้้� ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ มั่่�นใจว่่าแนวทางการ
ปฏิิบััติิงานมีีมาตรฐาน ได้้รัับการยอมรัับระดัับสากล ซึ่่�งจะนำำ�ไป
ปรัับใช้้และถ่่ายทอดไปยัังธุุรกิิจอื่่�นๆ ภายในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
■ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาบุคลากร
จากวิิกฤติิการณ์์ภายนอกและการแข่่งขัันที่่�รุุนแรง ซึ่่�งคาดว่่าจะ
ยาวนานต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยนภายในต่่างๆ อัันถืือเป็็น
บททดสอบทางธุุรกิิจอัันล้ำำ��ค่่า ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า
บริิษััทฯ มีีทีีมงานที่่�มีีศัักยภาพ มีีความยืืดหยุ่่�นและคล่่องตััว     
พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง ตลอดจนมีีผู้้�นำำ�ที่่�มีีความสามารถนำำ�พา
ธุุรกิิจให้้ประสบผลสำำ�เร็็จไปได้้ด้้วยดีี โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการ
สร้้างรากฐานแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ดีี ในการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม
ของบุุคลากร การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนาทัักษะความรู้้�ความ
สามารถให้้กัับพนัักงาน รวมถึึงการยกย่่องให้้รางวััลกัับพนัักงาน

85

การประกอบธุรกิจ

ตลอดจนการพััฒนาระบบการจััดเก็็บความรู้้� ไปจนถึึงการถ่่ายทอด
ความรู้้�เหล่่านั้้�นสู่่�บุุคลากรรุ่่�นต่่อไป นอกจากนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังส่่งเสริิมให้้มีีความหลากหลายของพนัักงาน ไม่่เพีียงแต่่พนัักงาน
ที่่�เป็็นตััวแทนของตลาดต่่างๆ แต่่ยัังรวมถึึงมุุมมองและวิิธีีการคิิด
อีีกด้้วย

2. ความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชนในทุุกที่่�         
ที่่�บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� อย่่างไรก็็ตามการตื่่�นตััวของสัังคมใน      
วงกว้้าง และมาตรการต่่างๆ ของภาครััฐที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�ผลกระทบ  
เชิิงลบที่่�มาจากการดำำ�เนิินงานต่่างๆ ของภาคอุุตสาหกรรมมากขึ้้�น
อาจส่่งผลให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินงานและชื่่�อเสีียงของ  
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้บริิหารจััดการความเสี่่�ยงทั้้�งแบบฉุุกเฉิินและ
ระยะยาวด้้วยแนวทางสามขั้้�นตอน ดัังนี้้�
■ ขั้นแรก กลุ่มบริษัทฯ จะยึดมั่นในมาตรฐานของอุตสาหกรรม
และข้้อบัังคัับต่่างๆ อย่่างเข้้มงวดในทุุกๆ ตลาด รวมทั้้�งระบบ
บริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กรตาม
มาตรฐาน CSR-DIW และ CSR-DPRIM ของกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม
■ ขั้นที่สอง กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ESG
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งจะได้้อธิิบายโดยละเอีียดในบทที่่�แยกออกไป
ของรายงานฉบัับนี้้�
■ ขั้นที่สาม กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
และบริิการที่่�สามารถลดผลกระทบจากวงจรการใช้้งานของ
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ อาทิิ การสนัับสนุุนมาตรฐานต่่างๆ
ในระดัับชาติิที่่�ทำ�ำ ให้้การใช้้พลัังงานลดลงในการผลิิตปููนซีีเมนต์์
รวมทั้้�งการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง
สามารถลดมลพิิษลงได้้ ในสถานที่่�ก่่อสร้้าง
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จากการติิดตามและตรวจสอบมาตรการในการป้้องกัันและการ
ดำำ�เนิินการเชิิงรุุกพบว่่าไม่่มีีกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ในด้้านลบที่่�มีีนััยสำำ�คััญ หรืือความเสี่่�ยงใหม่่ๆที่่�ไม่่ได้้เข้้าไปดููแล    
แก้้ ใขเกิิดขึ้้�นอีีกในปีี 2563

3. ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
ความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ส่่วนใหญ่่จะมาจาก
ความเสี่่�ยงทางด้้านสุุขอนามััยและความปลอดภััยในการดำำ�เนิินงาน
ของโรงงานและการขายผลิิตภััณฑ์์ ปััญหาเครื่่�องจัักรต่่างๆ ที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นโดยไม่่คาดคิิดและกำำ�ลัังการผลิิตที่่�สููญเสีียไป และผลกระทบ
จากภายนอกที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของราคา และปริิมาณของ
วััตถุุดิิบต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�ในตลาด
■ ความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
การป้้องกัันทางด้้านสุุขอนามััยและความปลอดภััยของบุุคลากรเป็็น
สิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง ในการประชุุม
ของผู้้�บริิหารระดัับสููงทุุกๆ ครั้้�ง จะเริ่่�มต้้นด้้วยการทบทวนประเด็็นนี้้�  
ในปีี 2563 การแพร่่ระบาดไปทั่่�วโลกของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ได้้สร้้างความท้้าทายให้้เกิิดขึ้้�นไปทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ในช่่วงต้้น
ของวิิกฤตครั้้�งนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อบริิหารจััดการ
ในสถานการณ์์วิิกฤตขึ้้�นในทุุกประเทศ มีีการติิดตามความคืืบหน้้า
ของสถานการณ์์วิิกฤตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขอนามััยและความปลอดภััย
และมีีการกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและข้้อปฏิิบัติั ต่ิ า่ งๆ อยู่่�ตลอดเวลา
อาทิิ การวััดอุุณหภููมิเิ พื่่�อคััดแยกผู้้�ที่่�มีีไข้้สูงู การสวมหน้้ากากอนามััย
การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม และการทำำ�งานจากบ้้าน รวมทั้้�งการกัักกััน
ตััวเองโดยสมััครใจสำำ�หรัับบุุคคลที่่�มีีความเสี่่�ยงจากการรัับเชื้้�อ โดย
มีีการปรัับเปลี่่�ยนมาตรการให้้สอดคล้้องกัับแต่่ละพื้้�นที่่�ด้้วย และ
มาตรการดัังกล่่าวยัังคงปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบััน  

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่เพีียงแต่่ปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันต่่างๆ ตามที่่�
กฎหมายระบุุ หากแต่่ยัังได้้ยึึดถืือระบบความปลอดภััยทางด้้าน   
สุุขอนามััยและความปลอดภััยตามมาตรฐาน ISO45001:2018    
ในการติิดตามเฝ้้าระวัังและปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินการทางด้้าน
สุุขอนามััยและความปลอดภััย กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการสื่่�อสารและ
รณรงค์์ ให้้เกิิดการแบ่่งปัันและเรีียนรู้้�ถึึงการบริิหารจััดการด้้าน
สุุขอนามััยและความปลอดภััยระหว่่างพนัักงาน มีีการกำำ�หนดให้้มีี
คณะทำำ�งานในเชิิงรุุกเพื่่�อติิดตามเฝ้้าระวัังความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและการบรรเทาผลกระทบที่่�ตามมา รวมทั้้�งรายงาน
ให้้ทราบถึึงเหตุุการณ์์ต่า่ งๆ และติิดตามเพื่่�อวิิเคราะห์์หาสาเหตุุ
ที่่�แท้้จริิงในกรณีีที่่�สำำ�คััญ
■ ความเสี่ยงของความต่อเนื่องในกระบวนการผลิต
การบริิหารจััดการอุุปกรณ์์และเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ ในการผลิิตให้้สามารถ
ใช้้งานได้้อย่่างต่่อเนื่่�องมีีประสิิทธิิภาพ เป็็นหนึ่่�งในหััวใจหลัักของ
การผลิิตปููนซีีเมนต์์ ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นโดยไม่่คาดคิิดกัับ
เครื่่�องจัักรสำำ�คััญของเตาเผาปููนซีีเมนต์์อาจมีีผลให้้กระบวนการ
ผลิิตหยุุดลงได้้เป็็นเวลานานหลายอาทิิตย์์ ถึึงแม้้ว่่าในปีี 2562
การหยุุดของกระบวนการผลิิตหลายครั้้�งที่่�ไม่่ได้้วางแผนไว้้ล่่วงหน้้า
มีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง   
ต่่อธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ ในประเทศไทย ปััญหาดัังกล่่าวได้้รัับการแก้้ ไข
และมีีการปรัับปรุุงดีีขึ้้�นเป็็นอย่่างมากในปีี 2563 โดยการปรัับปรุุง
มาตรฐานของการบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน และการจััดเก็็บชิ้้�นส่่วน
อะไหล่่สำำ�รองต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญไว้้ ในปริิมาณที่่�เหมาะสมที่่�สุุด จาก    
คำำ�แนะนำำ�เจ้้าหน้้าที่่�ในระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญทาง
ด้้านการผลิิตและการบำำ�รุุงรัักษาที่่�มีีการแต่่งตั้้�งเพิ่่�มเติิม
■ ความเสี่ยงด้านพลังงานและการจัดหาวัตถุดิบ
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการใช้้พลัังงานและวััตถุุดิิบจำำ�นวนมาก
การเปลี่่�ยนแปลงเพีียงเล็็กน้้อยในด้้านความพร้้อมของการจััดหา
หรืือในด้้านราคาสามารถกระทบกัับต้้นทุุนได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

โรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ส่่วนใหญ่่ใช้้วััตถุุดิิบหลััก
ในการผลิิตจากเหมืืองของบริิษัทั ฯ ที่่�ได้้รับั สััมปทานจากภาครััฐ อาทิิ
หิินปููน หิินเชลล์์ และวััตถุุดิิบอื่่�นๆ สิิทธิิในการทำำ�เหมืืองเหล่่านี้้�ขึ้้�น
อยู่่�กัับการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของสััมปทานที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้อย่่าง
เคร่่งครััด การดููแลที่่�เน้้นการทำำ�งานเชิิงรุุกและสามารถตรวจสอบได้้
รวมทั้้�งมีีการวางแผนในระยะยาวในการต่่อสััญญาสััมปทาน
สำำ�หรัับพลัังงานและวััตถุุดิิบอื่่�นๆ ฝ่่ายการผลิิตจะทำำ�งานร่่วมกัับ
หน่่วยงานจััดซื้้�อจััดหาในแต่่ละประเทศหรืือในระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
และบริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
กลุ่่�มบริิษััทฯ จะมีีทางเลืือกในการจััดหาแหล่่งวััตถุุดิิบและพลัังงาน
ที่่�เชื่่�อถืือได้้และช่่วยบรรเทาสถานการณ์์ได้้ ในกรณีีที่่�เกิิดการผัันผวน
ด้้านราคา นอกจากนี้้�การถืือหุ้้�นบางส่่วนในบริิษััทผลิิตถ่่านหิิน
ในประเทศไทยยัังช่่วยลดความเสี่่�ยงในด้้านการจััดหาแหล่่งพลัังงาน
ของบริิษััทฯ ด้้วย
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มองไม่่เห็็นความเสี่่�ยงใดๆ ที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ในด้้านการจััดซื้้�อ
จััดหาของปีี 2563 โดยทั่่�วไปแล้้วราคาตลาดจะตกลงเมื่่�อเศรษฐกิิจ
มีีการชะลอตััว กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ ใช้้โอกาสนี้้�ในการทำำ�สัญ
ั ญาซื้้�อขาย
ระยะสั้้�นและระยะยาวโดยได้้ราคาที่่�ดีีน่่าพอใจ นอกจากนี้้�เรายัังได้้
ทบทวนและปรัับปรุุงข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ของวััตถุุดิิบที่่�ต้้องการให้้มีี
ความเหมาะสมมากขึ้้�นและปรัับปรุุงระบบโลจิิสติิกส์์ ในการจััดหา
อีีกด้้วย
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4. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
การที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วไปในหลายๆ ประเทศและ
พึ่่�งพาการจััดสััดส่่วนของหนี้้�สิินและทุุนในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมีีความเสี่่�ยงทางด้้าน
อััตราแลกเปลี่่�ยนและเงื่่�อนใขในการกู้้�ยืืม
■ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ   
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมทั้้�งการนำำ�เข้้าและส่่งออก ดัังนั้้�นบริิษัทั ฯ
จึึงดำำ�เนิินการจััดการความเสี่่�ยงด้้วยวิิธีี Natural Hedge
ระหว่่างมููลค่่าของวััตถุุดิิบและเครื่่�องจัักรนำำ�เข้้าและรายได้้จาก
การส่่งออกเป็็นนโยบายหลัักในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
จากอััตราแลกเปลี่่�ยน ขณะที่่�ความเสี่่�ยงส่่วนที่่�เหลืือบริิหาร
ด้้วยการตกลงกัับคู่่�ค้้าเพื่่�อรัับหรืือจ่่ายเงิินเป็็นเงิินสกุุลท้้องถิ่่�น
รวมถึึงใช้้เครื่่�องมืือทางการเงิินต่่างๆ อาทิิ การซื้้�อขายอััตรา
แลกเปลี่่�ยนล่่วงหน้้า ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีเงิินกู้้�เป็็นสกุุลบาทเป็็น
หลัักและสนัับสนุุนให้้บริิษััทย่่อยในต่่างประเทศกู้้�ยืืมเงิินเป็็น
เงิินสกุุลท้้องถิ่่�นเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับรายรัับจากการดำำ�เนิินงาน
ปกติิ บริิษััทฯ คาดว่่าจะได้้รัับเงิินปัันผลเป็็นสกุุลเงิินตรา     
ต่่างประเทศและการเปลี่่�ยนแปลงของค่่าเงิินตราต่่างประเทศ
จะส่่งผลกระทบต่่อผลตอบแทนจากการลงทุุน บริิษััทฯ จึึง
พิิจารณานำำ�เครื่่�องมืือทางการเงิินต่่างๆ อาทิิ สััญญาซื้้�อขาย
ล่่วงหน้้า (Forwards) มาใช้้ประกอบเพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยง
จากอััตราแลกเปลี่่�ยนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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■ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการ
ดำำ�เนิินธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอััตราดอกเบี้้�ย อาทิิ เงิินฝาก
ธนาคาร การเบิิกใช้้วงเงิินสิินเชื่่�อระยะสั้้�น สิินเชื่่�อระยะยาว และ
หุ้้�นกู้้� ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงดำำ�เนิินการบริิหารสััดส่่วนของอััตรา
ดอกเบี้้�ยแบบคงที่่�และอััตราดอกเบี้้�ยแบบลอยตััว ให้้เกิิดความ
สมดุุล เพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดจากความผัันผวนของอััตรา
ดอกเบี้้�ย อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์
ทางการเงิินและหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยในรููปแบบของอััตรา
ดอกเบี้้�ยแบบคงที่่�เป็็นส่่วนใหญ่่ขณะที่่�อััตราดอกเบี้้�ยแบบ
ลอยตััวอยู่่�ที่่�อััตราใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดการเงิิน
ซึ่่�งกล่่าวได้้ว่่าความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยนั้้�นอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
■ ความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีธุรกรรม        
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตในส่่วนของลููกหนี้้�การค้้า
ของกิิจการ ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงบริิหารจััดการโดยการ
ควบคุุมการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนโยบายด้้านเครดิิตและ
ใช้้เครื่่�องมืือต่่างๆ อาทิิ การวางหนัังสืือค้ำำ��ประกัันจากธนาคาร
การใช้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต การทำำ�ประกัันลููกหนี้้�การค้้า
รวมถึึงการประเมิินความน่่าเชื่่�อถืือของลููกหนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ
■ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงมีีสภาพคล่่องที่่�เพีียงพอ ฝ่่ายบริิหารเงิิน
ของบริิษััทฯ มีีการติิดตามและประเมิินสภาพคล่่องของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรัักษาระดัับเงิินสำำ�รองรวมถึึง     
การจััดเตรีียมวงเงิินสิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิินทั้้�งวงเงิินแบบ
Committed และ Uncommitted ให้้เพีียงพอต่่อการชำำ�ระ
เงิินตามภาระผููกพัันต่่างๆ และป้้องกัันความเสี่่�ยงจากความ
ผัันผวนของกระแสเงิินสดที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี 2564

จากสภาพเศรษฐกิิจโลกที่่�ตกต่ำำ��ลงอย่่างต่่อเนื่่�องและข้้อจำำ�กััดต่่างๆ
ของกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องอัันมีีสาเหตุุมาจากสถานการณ์์โควิิด-19
กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดว่่าตลาดปููนซีีเมนต์์จะมีีการเติิบโตที่่�ถดถอย
ลงทั่่�วทั้้�งตลาดในปีี 2564  ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับปริิมาณการใช้้ปููนซีีเมนต์์
ที่่�ตกต่ำำ��ลงในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2563 ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมีี
การเตรีียมการบริิหารจััดการบนพื้้�นฐานที่่�รััดกุุมตามการคาดการณ์์ว่า่
ต้้องใช้้เวลาจนถึึงปีี 2565 ความต้้องการของตลาดปููนซีีเมนต์์จึึงจะ
กลัับมาอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับปีี 2562 อีีกครั้้�ง

สำำ�หรัับการซ่่อมแซมปรัับปรุุงอาคารและตลาดค้้าปลีีกจะฟื้้น� ตััว
ได้้เร็็วกว่่าตลาดของการก่่อสร้้างโครงการใหม่่ๆ ที่่�ต้้องใช้้
ระยะเวลาในการก่่อสร้้างยาวนานกว่่า

ความผัันผวนและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นในหลายประเทศและ
ในตลาดปููนซีีเมนต์์ประเภทต่่างๆ ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� 
น่่าจะยัังคงมีีต่่อเนื่่�องไป และอาจมีีทั้้�งปััจจััยเชิิงบวก (หากมีีวััคซีีนที่่�
มีีประสิิทธิิภาพเชื่่�อถืือได้้และเศรษฐกิิจค่่อยๆ เริ่่�มฟื้้�นตััว) รวมทั้้�ง
ปััจจััยด้้านลบอื่่�นๆ (จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
รอบใหม่่ และมาตรการปิิดประเทศที่่�ตามมา) เพิ่่�มเติิมเข้้ามาซึ่่�ง
สามารถเปลี่่�ยนแปลงแนวโน้้มของอุุตสาหกรรมที่่�คาดการณ์์ ไว้้นี้้�
ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
อย่่างไรก็็ดีี หากยัังไม่่มีีปััจจััยเพิ่่�มเติิมดัังกล่่าวกลุ่่�มบริิษััทฯ คาดว่่า
■ โครงการด้านสาธารณูปโภคภาครัฐและการฟื้นตัวอย่างจ�ำกัด
ของการลงทุุนโดยตรงจากต่่างประเทศจะช่่วยจุุดประกาย  
ทางด้้านเศรษฐกิิจให้้เกิิดขึ้้�น อาทิิ งานถนน โครงสร้้างพื้้�นฐาน
ของการรถไฟ และสนามบิินต่่างๆ จะช่่วยสนัับสนุุนและเป็็น
ประโยชน์์โดยเฉพาะต่่อผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์และคอนกรีีต
■ ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ของตลาดในชนบทจะยังคงที่
อย่่างต่่อเนื่่�อง (โดยเฉพาะสำำ�หรัับปููนซีีเมนต์์ถุุง) ช่่วยทดแทน
ตลาดการก่่อสร้้างในภาคธุุรกิิจและภาคอุุตสาหกรรมที่่�ยัังคง
ตกต่ำำ��ลงอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งจะได้้ประโยชน์์จากการที่่�บริิษััท
ข้้ามชาติิขนาดใหญ่่หลายแห่่งมีีการกระจายกำำ�ลััง การผลิิต
โดยได้้ย้้ายฐานบางส่่วนออกจากประเทศจีีนมายัังภููมิิภาคนี้้�
■ ส�ำหรับตลาดทางด้านที่อยู่อาศัยจะมีสภาพแตกต่างออกไป  
เนื่่�องจากประเทศไทยยัังคงมีีปริิมาณของคอนโดมิิเนีียมที่่�มีี
การก่่อสร้้างมากเกิินความต้้องการ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ
และต้้องใช้้เวลาอีีกหนึ่่�งถึึงสองปีีในการลดปริิมาณส่่วนเกิิน
ลงก่่อน แต่่สำำ�หรัับอาคารในแนวราบหรืือบ้้านจััดสรรจะมีี
ตลาดที่่�สดใสกว่่า ความต้้องการใช้้ปููนซีีเมนต์์ของตลาด

■ กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา            
จะเป็็นตลาดที่่�เข้้มแข็็งที่่�สุุด เช่่นเดีียวกัับการคาดการณ์์      
ด้้านเศรษฐกิิจมหภาคของกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ
และหน่่วยงานอื่่�นๆ โดยเฉพาะที่่�เมืืองโฮจิิมิินห์์ น่่าจะได้้เห็็น    
ความต้้องการใช้้ปููนซีีเมนต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ        
หลัังจากที่่�การขออนุุญาตการก่่อสร้้างได้้รัับอนุุมััติิหลัังจาก    
ถููกระงัับไว้้มาช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง อััตราการเติิบโตของเมืือง     
ที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ��และเศรษฐกิิจที่่�พึ่่�งพาการท่่องเที่่�ยวอย่่างมาก
ของประเทศไทยทำำ�ให้้การเติิบโตมีีข้อ้ จำำ�กัดั  ส่่วนประเทศ
บัังกลาเทศและศรีีลัังกาจะมีีสภาพเศรษฐกิิจและการเติิบโต
อยู่่�ระหว่่างสองกลุ่่�มแรกนี้้�
สภาวะอุุปทานที่่�ล้้นตลาดและการแข่่งขัันทางด้้านราคาอย่่างหนััก
จะกระตุ้้�นให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวในทุุกตลาดและทำำ�ให้้เกิิด          
การเปลี่่�ยนแปลงในระยะยาว ทางด้้านราคาและความสามารถ      
ในการทำำ�กำำ�ไรของอุุตสาหกรรมนี้้� ผู้้�ประกอบการรายต่่างๆ           
จะสามารถเอาชนะรายอื่่�นๆ โดยทั่่�วไปได้้ก็็ด้้วยการอาศััยโครงสร้้าง
ทางด้้านต้้นทุุนที่่�เหนืือกว่่าและความสามารถในการเข้้าถึึง       
แหล่่งวััตถุุดิิบและตลาดต่่างๆ ได้้ดีี และมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่า
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษทั ฯ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ตลอดเวลาของการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ยึึดมั่่�นการดำำ�เนิินกิิจการอยู่่�บนพื้้�นฐาน          
หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี และด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม และ     
สิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญทุุกฝ่่าย     
ซึ่่�งบริิษััทฯ เชื่่�อว่่าจะเป็็นพื้้�นฐานของการเติิบโตก้้าวหน้้าของธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต

นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจบนพื้้�นฐาน
ของการสร้้างคุุณค่่าให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และสร้้าง
ภาพลัักษณ์์องค์์กรที่่�ดีี รวมถึึงการบริิหารความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ
โดยมุ่่�งที่่�จะรัักษาสมดุุลในการสร้้างคุุณค่่าด้้านเศรษฐกิิจ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และด้้านสัังคม เพื่่�อที่่�จะตอบสนองความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่ายทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต โดยการ
ดำำ�เนิินงานตามนโยบายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนถืือเป็็นหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร เจ้้าหน้้าที่่� และ
พนัักงานทุุกระดัับของกลุ่่�มบริิษััทฯ  
โดยนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้น
ในแนวทางการพััฒนาคุุณค่่าสามด้้าน ได้้แก่่   
การสร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ
ก) บริิหารงานด้้วยหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี (Good Corporate
Governance) โดยยึึดเป็็นรากฐานสำำ�คััญของวััฒนธรรม
องค์์กร
ข) ปฏิิเสธการทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ เพื่่�อรัักษาไว้้ซึ่่�ง
ภาพลัักษณ์์ และความน่่าเชื่่�อถืือของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมทั้้�งสิิทธิิ
ในการประกอบกิิจการตามกฎหมาย
ค)    ดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้าและ
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ง)    การมุ่่�งสร้้างคุุณค่่าให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
การสร้้างคุุณค่่าด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ก) อนุุรัักษ์์และใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างมีีคุุณค่่า
ข) ใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และส่่งเสริิมการใช้้พลัังงาน
ทดแทน
ค)   ป้้องกััน ควบคุุม และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากการ
ดำำ�เนิินการของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ง)   ส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ และทำำ�การฟื้้น� ฟููสภาพป่่า
ในพื้้�นที่่�ที่่�ทำำ�เหมืือง
การสร้้างคุุณค่่าทางสัังคม
ก) ดููแลพนัักงานให้้มีีสุุขอนามััย ความปลอดภััยในการทำำ�งานที่่�ดีี
รวมถึึงการกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการบาดเจ็็บ สููญเสีียจาก
อุุบััติิเหตุุ และการเจ็็บป่่วยเนื่่�องจากการทำำ�งาน
ข)   ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ได้้รัับโอกาสในการ
พััฒนา และมีีความก้้าวหน้้าในการทำำ�งาน
ค) สนัับสนุุนพััฒนาการอย่่างยั่่�งยืืนของชุุมชนและสัังคมในทุุกพื้้�นที่่�
ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ เข้้าไปประกอบกิิจการ
ง)    พััฒนาสิินค้้าและบริิการที่่�สร้้างคุุณค่่าต่่อการตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้าและสัังคม

การให้้ความสำำ�คััญและการส่่งเสริิม
ความผููกพัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
กลุ่่�มบริิษััทฯ เชื่่�อว่่า การได้้รัับการสนัับสนุุนที่่�ดีีจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
สำำ�คััญถืือเป็็นรากฐานสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ
กำำ�หนดให้้มีีช่่องทางการสื่่�อสารระหว่่างกัันอย่่างเปิิดกว้้างและ
สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งข้้อมููล ความคิิดเห็็น และความผููกพัันที่่�ดีี
ต่่อกัันอัันจะเป็็นประโยชน์์อย่่างมากต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ดัังต่่อไปนี้้� 
■ รากฐานส�ำคัญให้ธุรกิจด�ำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง
■ ท�ำให้ธุรกิจสามารถก�ำหนดนโยบาย แผนงานต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
■ ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่่ๆ ในการทำำ�งาน หรืือในการแก้้ ไขปััญหา
■ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ และช่วยสนับสนุน     
การดำำ�เนิินงาน
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดและวิิเคราะห์์ความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมถึึงการสื่่�อสารสร้้าง
ความผููกพัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญไว้้เป็็นแนวทาง และมีีการนำำ�ข้้อมููล ความเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เหล่่านั้้�น มาใช้้ประโยชน์์ ในการวางแผนกลยุุทธ์์และกิิจกรรมทางธุุรกิิจให้้มีีความเหมาะสมมากขึ้้�นอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
โดยสรุุปกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเป้้าหมายและแนวทางการสร้้างความผููกพัันกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญ ดัังนี้้�
ผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการสร้างความผูกพันที่สำ�คัญ

ลูกค้า

■ การส�ำรวจความคิดเห็นลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ

ตอบสนองทุกความต้องการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสำ�เร็จลูกค้า

■ การจัดการประชุมกลุ่มย่อย และการเยี่ยมลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
■ การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การท�ำธุรกิจย่อยด้วยระบบออนไลน์
เพื่่�อความสะดวก รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
■ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

พนักงาน

■ การพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น�ำ ใส่ใจดูแลพนักงาน

ดูแลพนักงานให้มสี ภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ■ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร
ที่ดี ในการทำ�งาน รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจน ■ พัฒนาสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน
โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำ�งาน
■ ส�ำรวจความคิดเห็นพนักงานเป็นประจ�ำ
ชุมชน
ดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนทั้ง
CSR-In Process คือ การป้องกันหรือลดผลกระทบ
จากการดำ�เนินงานที่มีต่อชุมชนรวมถึงการทำ�
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ
ของชุมชน หรือที่เรียกว่า CSR-After Process
อย่างต่อเนื่อง
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■ การส�ำรวจความคิดเห็นชุมชนเป็นประจ�ำ
■ การพัฒนาช่องทางสื่อสาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
■ การเปิดให้ผู้น�ำชุมชน และประชาชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
■ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารโครงการส�ำคัญต่างๆ
■ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะกรรมการ
ที่่�ปรึึกษา (Advisory Panel) ด้้านการสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับชุุมชน
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการสร้างความผูกพันที่สำ�คัญ

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

■ การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier
Code of Conduct)

ส่งเสริมความร่วมมือ และให้การสนับสนุนทีด่ ตี อ่ กัน
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และความเจริญก้าวหน้า
เติบโตไปด้วยกัน

■ การประกาศนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน และการน�ำไปปฏิบัติ (Sustainable
Procurement & Guidelines)
■ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารที่ดี และการฝึกอบรมพัฒนาด้านต่างๆ

ผู้ถือหุ้น
ดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมไปกับ
การสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับ
องค์กร
ภาคราชการและองค์กรภายนอก
การปฏิบัติตามกฎหมาย และการให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการ ตลอดจนมองหา
โอกาสในการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
สื่อมวลชน
เพื่อให้สื่อมวลชนต่างๆ มีความเข้าใจที่ดี
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
นโยบายและโครงการสำ�คัญต่างๆ ทำ�ให้สามารถ
สื่อสารได้ถูกต้อง และเหมาะสมต่อไปยังผู้มี
ส่วนได้เสีย และสังคมโดยทั่วไป

■ การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
■ การสื่อสาร และการจัดกิจกรรมดูงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR
หรืือด้้านอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ

■ ศึกษากฎหมาย และการด�ำเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย
■ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชการพร้อมกับ
การให้้การสนัับสนุุนในการจััดนิิทรรศการ หรืือสััมมนาต่่างๆ
■ การมีส่วนร่วมสนับสนุน หรือด�ำเนินโครงการเพื่อสังคม ประเทศชาติของ
ทางราชการ หรืือองค์์กรภายนอกต่่างๆ อาทิิ มููลนิิธิิชััยพััฒนา
■ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ผลการด�ำเนินงาน และความก้าวหน้าในโครงการ
สำำ�คััญต่่างๆ ให้้กัับสื่่�อมวลชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
■ การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าพบผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงการท�ำ
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัันอยู่่�เสมอ
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การสร้้างความผููกพัันที่่�ดีีกัับลููกค้้า

การดููแลสนัับสนุุนลูกู ค้้าในช่่วงการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) มีีความมุ่่�งมั่่�นชััดเจน
ในด้้านของการส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า โดยมีีพัันธกิิจที่่�จะ
ต้้องตอบสนองในระดัับที่่�เกิินกว่่าความคาดหวัังทั้้�งในเรื่่�องการผลิิต
สิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ การบริิการที่่�สร้้างความพึึงพอใจให้้กัับคู่่�ค้้า
โดยกิิจกรรมสำำ�คััญของบริิษััทฯ ที่่�ช่่วยสร้้างเสริิมความผููกพัันกัับ
ลููกค้้าในปีี 2563 ได้้แก่่   

ภายใต้้สถานการณ์์ที่่�เกิิดผลกระทบจากการแพร่่ระบาด บริิษััทฯ ได้้
ส่่งต่่อความห่่วงใยให้้กับั ลููกค้้า โดยมีีการกระจายหน้้ากากอนามััยให้้
กัับลููกค้้าทั่่�วประเทศ ทั้้�งหมด 167 ร้้านค้้า มีีการเปิิดตััวโครงการ
“ห่่างกัันซัักนิิด พิิชิิตโควิิด” เพื่่�อสร้้างความรู้้�พื้้�นฐานการใช้้ชีีวิิต       
ที่่�ถููกต้้องภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด มีีการสื่่�อสารสร้้าง
ความเข้้าใจการใช้้ชีีวิิตให้้ปลอดภััยจากเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
รวมไปถึึงการใช้้ชีีวิิตในสภาวะ New Normal และวิิธีีการป้้องกััน
โควิิดอย่่างถููกวิิธีี อาทิิ การใส่่หน้้ากาก การล้้างมืือ การเว้้นระยะห่่าง
การทิ้้�งหน้้ากาก เป็็นต้้น และแม้้จะอยู่่�ภายใต้้สถานการณ์์ Lockdown
กลุ่่�มบริิษััทฯ ก็็ยัังเป็็นคู่่�คิิดให้้กัับลููกค้้าไม่่ห่า่ ง แม้้ว่า่ จะไม่่สามารถไป
เยี่่�ยมพบได้้ตามปกติิถึงึ ที่่�ร้้าน แต่่ทางบริิษััทฯ ได้้นำำ�ช่่องทางดิิจิิทััล
ต่่างๆ มาใช้้ ในการเข้้าถึึงลููกค้้าทุุกท่่าน อาทิิ ผ่่านทางไลน์์
ทางเฟซบุ๊๊�ก รวมไปถึึงการประชุุมออนไลน์์ กัับลููกค้้าผ่่านโปรแกรม
MS Team เป็็นต้้น ซึ่่�งการนำำ�ช่่องทางการสื่่�อสารสมััยใหม่่มาใช้้
ทำำ�ให้้ ในการสื่่�อสารกัับลููกค้้ายัังดำำ�เนิินไปได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ และ
เมื่่�อผ่่านช่่วง Lockdown มาแล้้ว ทีีมขายก็็เข้้าไปเยี่่�ยมเยีียนลููกค้้า
ตามปกติิโดยมีีการรณรงค์์การสวมหน้้ากากอนามััยทุุกครั้้�ง

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
บริิษััทฯ ได้้มีีการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าโดยการทำำ� 
Customer Satisfaction Index (CSI) รวมทั้้�งมีีการสำำ�รวจโดยใช้้
เครื่่�องมืือสำำ�รวจที่่�เรีียกว่่า Net Promotor Score (NPS) ร่่วมด้้วย
โดย CSI จะทำำ�ให้้ ได้้เข้้าใจและรัับรู้้�ระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้า
และเพื่่�อให้้เข้้าใจระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อการแนะนำำ�
การใช้้ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ บริิษััทฯ จึึงมีีการนำำ� NPS มาประกอบ
และนำำ�ผลจากการสำำ�รวจที่่�ได้้จากทั้้�ง CSI และ NPS มาประกอบ
เข้้ากัับความคิิดเห็็นและแนวคิิดที่่�ลููกค้้านำำ�เสนอมาประมวลผลและ
ทำำ�เป็็นแผนปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยขัับเคลื่่�อน
ผ่่าน Customer Experience Organization Team  (CX Team)
ที่่�ประกอบด้้วยบุุคลากรจากทุุกสายงาน และมีีการทำำ�การแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ ทุุกประเทศเพื่่�อนำำ�แนวปฏิิบััติิ
ที่่�เป็็นเลิิศต่่างๆ มาปรัับใช้้ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถ
ตอบสนองทุุกๆ ความต้้องการของลููกค้้าได้้มากกว่่าที่่�คาดหวััง   
ผู้้�บริิหารระดัับสููงทุุกคนออกเยี่่�ยมและทำำ�ความรู้้�จัักกัับคู่่�ค้้า
นอกเหนืือจากการออกเยี่่�ยมลููกค้้าของผู้้�บริิหารของสายงาน
การตลาดเพื่่�อสื่่�อสาร รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและให้้กำำ�ลัังใจกัับลููกค้้า
ที่่�สนัับสนุุนกลุ่่�มบริิษััทฯ มาโดยตลอด ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินการ
เป็็นการประจำำ�อยู่่�แล้้วนั้้�น
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีนโยบายกำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงของทุุกสายงาน
ทุุกคนต้้องทำำ�การผลััดเปลี่่�ยนกัันออกไปเยี่่�ยมลููกค้้า เพื่่�อสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างบริิษััทฯ และลููกค้้าให้้แน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้�น
จากการรัับฟัังและเข้้าใจความต้้องการของลููกค้้าอย่่างแท้้จริิง
และสามารถช่่วยแก้้ ไขปััญหาต่่างๆ ของลููกค้้าให้้รวดเร็็วขึ้้�น
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บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
(มหาชน) ยึึดถืือหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
เคร่่งครััด โดยให้้ความสำำ�คััญกัับ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนพยายาม
อย่่างเต็็มที่่�ในการตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ยึึดถืือหลัักปฏิิบััติิ
ตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเคร่่งครััด โดยให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจน
พยายามอย่่างเต็็มที่่�ในการตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการพััฒนา
การบริิหารจััดการและส่่งเสริิมหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ดัังนี้้�
ผลการประเมิินมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ระดัับ “ดีีเลิิศ”
เป็็นปีีที่่� 5 ติิดต่่อกััน
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้รัับผลการประเมิินมาตรฐานการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ ระดัับ ‘ดีีเลิิศ’ ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 5 จากสมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
การเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษััทฯ ได้้รัับการต่่ออายุุการเป็็นสมาชิิก “แนวร่่วมปฏิิบััติิในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน” เป็็นระยะเวลาอีีกสามปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 
30 มิิถุุนายน 2563 ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2566
บริิษััทฯ ยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน โดยมีีการสื่่�อสารและจััดอบรมแก่่พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
และมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิหน้้าที่่�และดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างโปร่่งใสและเป็็นไปตามกฎหมาย

คู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ และนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ คณะกรรมการบริิษััท       
ได้้อนุุมััติิการทบทวนคู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
การงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เพื่่�อเสริิมสร้้างและรัักษาชื่่�อเสีียง
ภาพลัักษณ์์และความเชื่่�อมั่่�นขององค์์กรตามที่่�ระบุุในนโยบาย    
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
นอกจากนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
คณะกรรมการบริิษัทั ยัังได้้อนุุมัติั นิ โยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เพื่่�อให้้เป็็น
แนวทางปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
ในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�สนัับสนุุนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนความมุ่่�งมั่่�นในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าและ
การทำำ�งานร่่วมกัับพัันธมิิตรของกลุ่่�มบริิษััทฯ ด้้วยความโปร่่งใส
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบาย “No-Gift Policy”
โดยขอความร่่วมมืือจากพนัักงานและผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ปฏิิเสธการรัับของขวััญ ของที่่�ระลึึก หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใด ในกรณีีที่่�
ได้้มีกี ารรัับของมาแล้้ว พนัักงานจะต้้องรายงานการรัับของในช่่อง
ทาง “e-Gift Disclosure” เพื่่�อแสดงความโปร่่งใสของตนเอง
ช่่องทางร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสในระดัับภููมิิภาค
(INSEE Speak Up)
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังคงดำำ�เนิินการให้้บริิการช่่องทางร้้องเรีียนและแจ้้ง
เบาะแส ที่่�เรีียกว่่า “INSEE Speak Up” ครอบคลุุมในทุุกประเทศใน       
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ช่่องทาง INSEE Speak Up ให้้บริิการโดยบุุคคลภายนอก
ที่่�เป็็นอิิสระ และมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการกลั่่�นกรองข้้อร้้องเรีียน
ที่่�เป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อตรวจสอบ วิิเคราะห์์ และสอบสวน
เรื่่�องที่่�มีีการร้้องเรีียนเข้้ามา เพื่่�อหาข้้อเท็็จจริิง และปรัับปรุุง
กระบวนการทำำ�งาน การกำำ�กัับดููแล และวััฒนธรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
การควบคุุมกำำ�กัับดููแล
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารกำำ�หนดบทบาทและความรัับผิิดชอบ    
ของการควบคุุมกำำ�กัับดููแล การปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบ    
ที่่�เกี่่�ยวข้้องสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ในประเทศไทย และบริิษััทย่่อยใน
ต่่างประเทศ นอกเหนืือจากการจััดระบบการควบคุุมกำำ�กัับดููแลแล้้ว
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ทำำ�รายงานการตรวจสอบติิดตามผลการปฏิิบััติิตาม     
กฏหมายด้้านต่่างๆ รวมทั้้�งรายงานข้้อมููลจากการเปิิดเผยความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ประจำำ�ปีีของผู้้�บริิหารและพนัักงาน และ
รายงานการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันให้้กับั คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบเป็็นรายไตรมาส
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการจััดหลัักสููตรฝึึกอบรมด้้านการ
ควบคุุมกำำ�กัับดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อพััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจ
ในการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานให้้เป็็นไปตามแนวทางนโยบาย
และสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยหลีีกเลี่่�ยง
ความเสี่่�ยงที่่�จะมีีการฝ่่าฝืืนกฎหมาย นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังพััฒนาการสื่่�อสารและสื่่�อการเรีียนรู้้�ให้้เข้้าถึึงง่่ายเพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกแก่่พนัักงาน โดยเน้้นการสื่่�อสารและการเรีียนรู้้�ผ่่าน
ช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้�น
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หุ้้�นยั่่�งยืืน Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจำำ�ปีี 2563
จากแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานของ   
หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี ยึึดมั่่�นในแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน   
โดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม ควบคู่่�ไปกัับการเติิบโตของธุุรกิิจ
และการสร้้างคุุณค่่าให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญอย่่างสมดุุล ทำำ�ให้้
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับการคััดเลืือก
จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ให้้เป็็นบริิษััทที่่�อยู่่�ในรายชื่่�อ
หุ้้�นยั่่�งยืืน หรืือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
ประจำำ�ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�สองติิดต่่อกััน โดยตลาดหลัักทรััพย์์ฯ        
ได้้ทำำ�การประเมิินและวััดผลจากการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน     
ที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
(Environment, Social, Governance : ESG) ตั้้�งแต่่การกำำ�หนด
นโยบาย การตั้้�งเป้้าหมาย และการนำำ�นโยบายไปปฏิิบัติั เิ พื่่�อมุ่่�งสร้้าง
ระบบนิิเวศของการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้รัับการประเมิินข้้อมููลด้้าน ESG และ    
คััดเลืือกให้้อยู่่�ในกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ ESG 100 ประจำำ�ปีี 2563       
จากสถาบัันไทยพััฒน์์อีีกด้้วย

รายงานประจำ�ปี

การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม ไว้้เป็็นแนวทางหลัักในการดำำ�เนิินงาน ทั้้�งหมด 7 หััวข้้อ
สำำ�คััญ ดัังต่่อไปนี้้� 
1. การประกอบกิจการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ   
ให้้เกิิดความโปร่่งใส เคารพในสิิทธิิมนุุษยชน และปฏิิบััติิอย่่าง
เท่่าเทีียมเป็็นธรรมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย อาทิิ พนัักงาน    
ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า และชุุมชน
2. การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
ตามหลัักสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน และกฎหมายแรงงาน
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

7. การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน โดยจะด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่่งใส และมีีจรรยาบรรณ รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนด ระเบีียบปฏิิบััติิต่่างๆ อย่่างเคร่่งครััด

การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ในสถานประกอบการ
ตามแนวทางของการคุ้้�มครองทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
สหประชาชาติิ (UNGP) บริิษัทั  ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กัดั (มหาชน)
มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่า ธุุรกิิจจะสามารถดำำ�รงอยู่่�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อมีีการให้้
ความเคารพและให้้ความสำำ�คััญทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชน โดยผู้้�ที่่�มีี
ส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดต้้องยึึดถืือและปฏิิบััติิตามแนวทาง
ของหลัักการเดีียวกััน

3. การดูแลและใส่ใจในลูกค้า และผู้จัดหาสินค้า โดยรับฟัง
ความคิิดเห็็นเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า และ
สร้้างความสััมพัันธ์์ ความผููกพัันกัับผู้้�จััดหาสิินค้้าอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อเสริิมสร้้างมููลค่่าร่่วมกััน

ธุุรกิิจจะสามารถดำำ�รงอยู่่�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อ     
มีีการให้้ความเคารพและให้้ความสำำ�คััญ
ทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

4. ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
และให้้ความสำำ�คััญกัับการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม และลด        
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และชุุมชน โดยยึึดมาตรฐานสููงสุุด
ในการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

1. การคุ้้�มครองสิิทธิิของพนัักงาน

5. การใส่ใจในชุมชนและการพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุน   
การพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ในทุุกชุุมชนในพื้้�นที่่�ประกอบการ
และสาธารณชนโดยรวม
6. การก�ำกับดูแลและรายงาน ให้มีการติดตามดูแลและรายงาน
กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงทางด้้าน
สัังคม ให้้สาธารณชนรัับทราบทางช่่องทางต่่างๆ เพื่่�อรัับฟััง
ข้้อคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง และนำำ�ข้้อเสนอแนะเหล่่านั้้�น
มาพิิจารณาเพื่่�อปรัับปรุุงและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง

สิิทธิิของพนัักงานและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของพนัักงาน   
จะต้้องสอดคล้้องกัับมาตรฐานทางด้้านแรงงานทั้้�งภายในประเทศ
และระดัับนานาชาติิในทุุกพื้้�นที่่�ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� 
ซึ่่�งรวมถึึงการปลููกฝัังวััฒนธรรมในการทำำ�งานที่่�ให้้ความเคารพต่่อ
สิิทธิิในความเป็็นมนุุษย์์อย่่างเท่่าเทีียม โดยไม่่ปิิดกั้้�นสถานะของ
ร่่างกายและจิิตใจ เชื้้�อชาติิและสััญชาติิ ประเทศต้้นกำำ�เนิิดและ
ชาติิพัันธุ์์� ศาสนา เพศ ภาษา อายุุ สีีผิิว การศึึกษา สถานะทางสัังคม
รวมทั้้�งวััฒนธรรมประเพณีี หรืือสถานะอื่่�น ที่่�ระบุุไว้้ ในข้้อกฎหมาย
ของแต่่ละประเทศ
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.1 การสรรหาและคััดเลืือกพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้กัับผู้้�สมััครงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม
โดยไม่่คำ�นึ
ำ งึ ถึึงเพศสภาพ ความแตกต่่างของรสนิิยมทางเพศ
ความพิิการ การศึึกษา เชื้้�อชาติิ อายุุ หรืือศาสนา โดยมั่่�นใจว่่าทาง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีขั้้�นตอนในการสรรหาและคััดเลืือกที่่�ยุุติิธรรมและ
โปร่่งใส
1.2 การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
พนัักงานทุุกคนจะได้้รัับโอกาสในการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ
ของตนเองอย่่างเท่่าเทีียมกัันตลอดการว่่าจ้้างในการทำำ�งาน รวมถึึง
ได้้รัับการสนัับสนุุนให้้มีีการพููดคุุยกัับหััวหน้้างานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เกี่่�ยวกัับเส้้นทางในการพััฒนาการทำำ�งานและการเติิบโตในตำำ�แหน่่ง
งานของตนเอง
1.3 การจััดการค่่าตอบแทนอย่่างยุุติิธรรม
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการบริิหารค่่าตอบแทนที่่�ตรงกัับคุุณสมบััติิและความ
สามารถของผู้้�สมััครงาน ทั้้�งนี้้� ยัังดููแลพนัักงานทุุกคนให้้ ได้้รัับ     
ค่่าตอบแทนการทำำ�งานที่่�เป็็นธรรมและแข่่งขัันได้้ ในตลาดแรงงาน
1.4 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปลููกฝัังให้้พนัักงานมีีวััฒนธรรมในการ
ทำำ�งานที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยการส่่งมอบผลงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยมีี
กระบวนการประเมิินผลงานที่่�ยุุติิธรรม รััดกุุม และโปร่่งใส
1.5 การเลิิกจ้้างหรืือยกเลิิกสััญญาจ้้าง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความมั่่�นใจในความยุุติิธรรมและความโปร่่งใสของ
กระบวนการการเลิิกจ้้างหรืือยกเลิิกสััญญาจ้้าง โดยคำำ�นึึงถึึงความ
ต้้องการขององค์์กรอย่่างเหมาะสม มีีการดำำ�เนิินการด้้วยขั้้�นตอน   
ที่่�โปร่่งใสและถููกต้้องตามกฏหมาย เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแนวทางของ
การปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกัันสำำ�หรัับพนัักงาน
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1.6 การสร้้างวััฒนธรรมแห่่งความหลากหลายและการอยู่่�ร่่วมกััน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ส่่งเสริิมวััฒนธรรมของการทำำ�งานร่่วมกัันของ
พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการให้้ความสำำ�คััญกัับความโปร่่งใส
ความเป็็นมืืออาชีีพ และโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกัันในทุุกกิิจกรรมที่่� 
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการ รวมทั้้�งมีีการจััดช่่องทางการสื่่�อสาร
ที่่�เหมาะสมเพื่่�อส่่งผ่่านข้้อมููลจากฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจ
ไปในทิิศทางเดีียวกััน รวมถึึงการจััดการรัับฟัังความคิิดเห็็นของ
พนัักงานด้้วย
2. การจััดการให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามแนวทางการคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน
คณะกรรมการบริิษััท คณะผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน รวมทั้้�ง
บุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลที่่�เป็็นตััวแทนหรืือคณะทำำ�งาน ทั้้�งในนามหรืือ
ภายใต้้กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง ต้้องปฏิิบััติิตามแนวทาง
การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนเดีียวกัันนี้้� หากมีีการกระทำำ�ใดที่่�ละเมิิด
ต่่อหลัักสิิทธิิมนุุษยชน กลุ่่�มบริิษััทฯ จะพิิจารณาลงโทษทางด้้าน
วิินััยตามนโยบายของกลุ่่�มบริิษััทฯ และอาจจะต้้องถููกดำำ�เนิินคดีีตาม
กฎหมายหากการกระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็นการกระทำำ�ที่่�ผิิดต่่อกฎหมาย

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

การบริิหารความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ในการทำำ�งาน
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง มีีเป้้าหมายด้้านความปลอดภััย     
ที่่�เรายึึดมั่่�นเสมอมาคืือ “ภััยอัันตรายต้้องเป็็นศููนย์์” โดยมีีการดููแล
และปฏิิบััติิกัับพนัักงานตลอดจนผู้้�รัับเหมาทุุกคนในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ
เสมืือนหุ้้�นส่่วนที่่�มีีคุุณค่่าของเรา และทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าทุุกคนจะมีี
สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี พร้้อมทั้้�งได้้รัับการปกป้้อง ดููแล ด้้วย
ความใส่่ใจด้้วยแนวทางการบริิหารจััดการแบบผู้้�นำำ�ด้้านความ
ปลอดภััยเชิิงรุุก เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะป้้องกัันการบาดเจ็็บและการเจ็็บป่่วย
จากการทำำ�งาน โดยการสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย
ระบบการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย การจััดให้้มีีเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์เพื่่�อ
ความปลอดภััยที่่�จำำ�เป็็นทั้้�งหมด การฝึึกอบรมขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ
งานที่่�ปลอดภััย และการบัังคัับใช้้กฎความปลอดภััยอย่่างเข้้มงวด

“ภััยอัันตรายต้้องเป็็นศููนย์์”
โดยมีีการดููแลและปฏิิบััติิกัับพนัักงาน
ตลอดจนผู้้�รัับเหมาทุุกคนในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ
เสมืือนหุ้้�นส่่วนที่่�มีีคุุณค่่าของเรา
และทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าทุุกคนจะมีีสุุขภาพ
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
คณะกรรมการบริิหารระดัับสููงของทุุกบริิษัทั ภายในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ในทุุกประเทศ ผู้้�จััดการเจ้้าของพื้้�นที่่� และหััวหน้้างานทุุกคน มีีหน้้าที่่�
ในการบัังคัับใช้้และกำำ�กัับดููแลในการรัักษามาตรฐาน กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย ที่่�อยู่่�ภายใต้้พื้้�นที่่�
การควบคุุมดููแลของตน

ความปลอดภััยบนท้้องถนนและการขนส่่งยัังคงเป็็นความท้้าทาย   
ที่่�สำำ�คัญ
ั ในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เราได้้ร่ว่ มมืือกัับพัันธมิิตร
ผู้้�ขนส่่งของเรา โดยการให้้คำำ�แนะนำำ�และดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ
มากมาย เพื่่�อให้้ความรู้้�และพััฒนาทัักษะของพนัักงานจััดส่่ง รวมทั้้�ง
ปรัับปรุุงพััฒนามาตรฐานความปลอดภััยของยานพาหนะให้้ดียิ่่�ี งขึ้้�น
ในช่่วงภาวะการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ถืือเป็็นความ
ท้้าทายอย่่างมากสำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในภููมิิภาคนี้้� เนื่่�องจาก
เราต้้องดำำ�เนิินการและปรัับตััว เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเราได้้ปฏิิบััติิตาม
ข้้อบัังคัับและคำำ�แนะนำำ�ทางการแพทย์์ทั้้�งหมดโดยไม่่กระทบต่่อ
ขั้้�นตอนการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยที่่�เข้้มงวด
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และต้้องมั่่�นใจในสุุขภาพ ความปลอดภััย และ
สวััสดิิการของพนัักงานและผู้้�ที่่�มาเยี่่�ยมชมทุุกคนที่่�เข้้ามาในพื้้�นที่่�
โรงงานและสำำ�นัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งไม่่พบการรายงาน
ผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในกลุ่่�มบริิษััทฯ ของเรา
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การให้้ความช่่วยเหลืือ และบรรเทาทุุกข์์ของ
สัังคมจากการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อย่่างกว้้างขวาง และแพร่่
กระจายไปในทุุกภููมิภิ าคทั่่�วโลกนั้้�น กลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจในห้้าประเทศ ได้้แก่่ ประเทศไทย เวีียดนาม ศรีีลัังกา
บัังกลาเทศ และกััมพููชา ได้้ร่ว่ มส่่งมอบสิ่่�งของที่่�จำำ�เป็็นแด่่บุคุ ลากร
ทางการแพทย์์ ชุุมชน และเจ้้าหน้้าที่่�ท้้องถิ่่�น เพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ของ
ประชาชนจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 โดยการบริิจาค
ในหลายรููปแบบ ทั้้�งเงิินช่่วยเหลืือ ชุุดป้้องกัันเชื้้�อไวรััส หน้้ากาก
อนามััย เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ ถุุงยัังชีีพ และรวมถึึงผลิิตภััณฑ์์
ปููนซีีเมนต์์  โดยมีีรายละเอีียดการบริิจาคและการช่่วยเหลืือจาก
กลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�สำำ�คััญมีีดัังต่่อไปนี้้�
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด

■ บริจาคเงิน 500,000 บาทให้กับสถาบันการแพทย์
บำำ�ราศนราดููร เพื่่�อจััดหาเครื่่�องมืือทางการแพทย์์สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย      
โควิิด-19 ผ่่านพัันธมิิตรสื่่�อ ช่่อง 7HD

■ มอบปูนซีเมนต์จ�ำนวน 25 ตัน เพื่อสร้างศูนย์การจัดการ       
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�เมืือง Iranawila และ Puttalam และ
สร้้างที่่�พัักชั่่�วคราวสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ตามโรงพยาบาลหลััก

■ ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ป้องกัน
เชื้้�อไวรััส อาหารแห้้ง แก่่ประชาชน สถานพยาบาลชุุมชน และ
หน่่วยงานราชการต่่างๆ ที่่�ตั้้�งอยู่่�โดยรอบหน่่วยผลิิตของ
บริิษััทฯ ในจัังหวััดสระบุุรีี สุุพรรณบุุรีี สิิงห์์บุุรีี ราชบุุรีี และ
สุุราษฎร์์ธานีี

■ บริจาคหน้ากากอนามัยกว่า 21,000 ชิ้น และหน้ากาก
พลาสติิกกว่่า 1,000 ชิ้้�น เพื่่�อให้้บุุคลากรที่่�ทำำ�งานด่่านหน้้า
ในการดููแลผู้้�ป่่วย และตำำ�รวจ

■ ส่งมอบปูนซีเมนต์ 100 ตันแก่กระทรวงแรงงาน เพื่อให้น�ำไป
ฝึึกวิิชาชีีพช่่างก่่อสร้้าง ให้้กัับประชาชนใน 16 จัังหวััด เพื่่�อช่่วย
บรรเทาความเดืือดร้้อนของประชาชนจากปััญหาการว่่างงาน
■ ส่งมอบหน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น ให้กับนักเรียนตามจังหวัด
ชายแดนผ่่านโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
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■ จัดหาอาหารแห้งเพือ่ ส่งมอบให้พนักงาน ผูร้ บั เหมา ช่างก่อสร้าง
และชุุมชนหมู่่�บ้้านที่่�อาศััยอยู่่�ใกล้้บริิเวณโรงงาน Puttalam
กว่่า 4,000 ชุุด
■ จัดหาอาหารให้แก่ครอบครัวลูกจ้างรายวันใน Galle กว่า 140
ครอบครััว ด้้วยการจััดระดมทุุนโดยพนัักงานของโรงงาน
INSEE Ruhunu

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด

การสื่่�อสารและการให้้ความรู้้�

■ บริจาคเงิน 250 ล้านดง (VND) เพือ่ สนับสนุนศูนย์จดั การ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในเมืือง Kien Giang

นอกเหนืือจากการบริิจาคในหลายรููปแบบ ทั้้�งเงิินช่่วยเหลืือ          
ชุุดป้้องกัันเชื้้�อไวรััส หน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ
ถุุงยัังชีีพ และรวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ต่่างๆ ข้้างต้้นแล้้ว
หน่่วยธุุรกิิจในประเทศต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้มีีการให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 กัับชุุมชน และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ผ่่านการแจกแผ่่นพัับ ใบปลิิว แบนเนอร์์ คลิิปวิิดีโี อ และช่่องทาง
การสื่่�อสารต่่างๆ อีีกด้้วย

■ ส่งมอบเจอแอลกอฮอล์กว่า 800 ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
Kien Luong และคณะกรรมการประชาชน Kien Giang
■ ส่งมอบหน้ากากอนามัยกว่า 4,000 ชิน้ ให้กบั เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่
Kien Luong
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด
■ จัดการพ่นฆ่าเชือ้ ให้กบั ชุมชนกว่า 1,500 ครัวเรือนทีอ่ ยู่ใกล้
โรงงานสองครั้้�งต่่อสััปดาห์์
■ ส่งมอบอาหารแห้งกว่า 1,500 ชุด ให้กบั ครอบครัวคนงานและ
ประชาชนในหมู่่�บ้้านใกล้้เคีียง
■ จัดหาอาหารส�ำหรับคนงานในโรงงาน จ�ำนวนสามมือ้ ต่อวัน      
ในช่่วงปิิดเมืือง (Lockdown)
บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
■ มอบหน้ากากอนามัย 5,000 ชิน้ และเจลแอลกอฮอล์ 500 ขวด
ให้้กับั ประชาชน และเจ้้าหน้้าที่่�ท้้องถิ่่�นในเขตใกล้้โรงงาน ได้้แก่่
Touk Meas และ Tani

โครงการสนัับสนุุนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ
ชุุมชนและสัังคมที่่�สำำ�คััญ
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง ให้้ความสำำ�คััญกัับการสนัับสนุุน
การพััฒนาสัังคมอย่่างยั่่�งยืืนของทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับ
ชุุมชนโดยรอบหน่่วยผลิิตในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ของทุุกประเทศ
ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยกำำ�หนดให้้ทุุกหน่่วยผลิิตของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องมีีการจััดทำำ�แผนงานการสร้้างความผููกพัันกัับ
ชุุมชนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และครอบคลุุมทั้้�งกิิจกรรมความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (CSR-In Process) รวมถึึง
กิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ (CSR-After Process) ตลอดจนส่่งเสริิมให้้มีีการ
สื่่�อสารที่่�ดีีกัับชุุมชน และเปิิดกว้้างให้้ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการ
วางแผนและดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อการพััฒนาชุุมชนต่่างๆ โดยอาศััย
ความรู้้� ความชำำ�นาญและทรััพยากรของกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นเครื่่�องมืือ
สำำ�คััญในการสนัับสนุุนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของชุุมชนและสัังคม

■ มอบอาหารให้ประชาชนในเมือง Pursat
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ทุุกหน่่วยผลิิตของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวง ต้้องมีีการจััดทำำ�แผนงาน  
การสร้้างความผููกพัันกัับชุุมชนเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี และครอบคลุุมทั้้�งกิิจกรรมความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมในกระบวนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ (CSR-In Process) รวมถึึง
กิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�
ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
(CSR-After Process)
โครงการโรงเรีียนสีีเขีียว (INSEE Green School)
เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านการศึึกษาให้้กัับสัังคมไทย
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) จึึงได้้ร่่วมมืือกัับ       
กองบััญชาการตำำ�รวจตระเวนชายแดน หน่่วยงานในสัังกััดของ
สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ด้้วยการสร้้างสถานศึึกษาให้้กัับเด็็กและ
เยาวชนในพื้้�นที่่�ชายแดนซึ่่�งห่่างไกลความเจริิญอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็น    
ปีีที่่� 11 โดยในปีี 2563 ได้้สร้้างสถานศึึกษาขึ้้�นใหม่่จำ�ำ นวนหนึ่่�ง
โรงเรีียน โดยใช้้ชื่่�อว่่า “โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนปููนอิินทรีี
50 ปีี” จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ ถืือเป็็นสถานศึึกษาแห่่งที่่� 32 ของ
โครงการฯ โดยตลอดระยะเวลาโครงการมีีเด็็กและเยาวชนที่่�อาศััย
อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลกว่่า 52,200 คน ใน 20 จัังหวััดตามแนวชายแดน
ของประเทศไทย ได้้รัับประโยชน์์ด้้านการศึึกษาจากโครงการ
โดยการมีีส่่วนร่่วมจากหลากหลายภาคส่่วน อาทิิ ภาครััฐและ
เอกชน รวมไปถึึงพนัักงานด้้วยการไปออกค่่าย “อิินทรีีอาสา”
ช่่วยสร้้างโรงเรีียน
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โครงการสนัับสนุุนการพััฒนาการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
บริิษัทั  ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กัดั (มหาชน) ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของการศึึกษา จึึงได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานด้้านการศึึกษาในพื้้�นที่่� 
ทำำ�การออกแบบและวางแผนโครงการด้้านการพััฒนาการศึึกษามา
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการและบริิบทของ
แต่่ละโรงเรีียนที่่�ตั้้�งอยู่่�รอบพื้้�นที่่�โรงงาน ในเขตอำำ�เภอแก่่งคอย
จัังหวััดสระบุุรีี รวมทั้้�งสิ้้�น 13 โรงเรีียน ซึ่่�งให้้การดููแลเด็็กนัักเรีียน
กว่่า 3,500 คน สำำ�หรัับในปีี 2563 นี้้� มีีโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ   
การพััฒนาด้้านการศึึกษาที่่�ค่่อนข้้างหลากหลายเพื่่�อตอบโจทย์์ของ
แต่่ละโรงเรีียน อาทิิ การมอบทุุนการศึึกษา โครงการปรัับปรุุง
อาคารเรีียน โครงการจััดซื้้�อจััดหาอุุปกรณ์์และวััสดุุการเรีียนการสอน
โครงการจััดจ้้างบุุคลากรการศึึกษา เป็็นต้้น โดยใช้้จ่่ายงบประมาณ
กว่่า 1 ล้้านบาท จากกองทุุนพััฒนาหมู่่�บ้้านรอบพื้้�นที่่�เหมืืองแร่่ฯ เพื่่�อ
การพััฒนาศัักยภาพด้้านการศึึกษาของเยาวชนในชุุมชน

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

โครงการสวนมิ่่�งมงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
สวนมิ่่�งมงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เป็็นสวนสาธารณะ
ที่่�บริิษัทั  ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กัดั (มหาชน) จััดสร้้างขึ้้�น เพื่่�อถวาย
เป็็นพระราชกุุศล ในโอกาสที่่�พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบต
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ในหลวงรััชกาลที่่� 9
ทรงมีีพระชนมายุุครบ 84 พรรษา และเป็็นสวนสาธารณะที่่�มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้กับั ชุุมชนใช้้เป็็นแหล่่ง
พัักผ่่อนหย่่อนใจ ออกกำำ�ลังั กาย เป็็นแหล่่งศึึกษาพรรณไม้้
จุุดจำำ�หน่่ายสิินค้้าชุุมชน รวมทั้้�งแหล่่งศึึกษาด้้านสถาปััตยกรรม
การออกแบบสวนที่่�มุ่่�งเน้้นการอนุุรัักษ์์ สิ่่�งแวดล้้อมโดยมีี
กลุ่่�มเป้้าหมายหลัักคืือประชาชนรอบพื้้�นที่่�โรงงานของบริิษััทฯ  
นัักเรีียนนัักศึึกษาจากสถาบัันการศึึกษาต่่างๆ รวมทั้้�งประชาชน
ทั่่�วไปที่่�สััญจรเส้้นทางหลััก ได้้ ใช้้เป็็นแหล่่งพัักรถ พัักผ่่อนหย่่อนใจ
และอุุดหนุุนสิินค้้าชุุมชน
อิินทรีี เวีียดนาม ร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างๆ สร้้างโรงเรีียนให้้กัับ
นัักเรีียนกว่่า 700 คนที่่�มาจากครอบครััวยากจน
อิินทรีี เวีียดนาม ร่่วมมืือกัับคณะกรรมการประชาชนของ
ตำำ�บล Kien Luong เพื่่�อจััดงานพิิธีวี างศิิลาฤกษ์์ของโรงเรีียน Kien
Binh 2 ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประชาคม Kien Binh ตำำ�บล Kien Luong  
จัังหวััด Kien Giang โครงการนี้้�มีีความหมายมากโดยเฉพาะกัับ
ชุุมชนเพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กนัักเรีียนกว่่า 700 คนที่่�มาจากครอบครััว
ที่่�ยากจนในเขตชนบทของชนกลุ่่�มน้้อยเพื่่�อให้้มีีโอกาสได้้รัับ
การศึึกษาในโรงเรีียน โดยอิินทรีี เวีียดนาม ที่่�เป็็นหนึ่่�งใน
ผู้้�สนัับสนุุน ได้้ร่ว่ มกัับคณะกรรมการชุุมชนของตำำ�บล Kien Luong
ศููนย์์ทดสอบและรัับประกัันคุุณภาพที่่�สาม (QUATEST 3) หน่่วยงาน
BSAF เวีียดนาม และที่่�ปรึึกษาด้้านการออกแบบของ GREENVIET ที่่�ปรึึกษาด้้านอาคารที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสภาอาคารเขีียว
ของเวีียดนาม (VGBC) โครงการก่่อสร้้างนี้้�ซึ่่�งได้้รัับการออกแบบ
ตามเกณฑ์์มาตรฐานอาคารเขีียว ได้้ ใช้้ปููนซีีเมนต์์ของอิินทรีี
ทั้้�งหมด และได้้รัับใบรัับรองอาคารเขีียวโลตััส (LOTUS Green
Building Certificate) ในระดัับเหรีียญทองจากสภาอาคารเขีียว
ของเวีียดนาม โครงการนี้้�คาดว่่าจะก่่อสร้้างเสร็็จเรีียบร้้อย
ในช่่วงปลายปีี 2564 เพื่่�อให้้สามารถจััดการเรีียนการสอน
ในสภาพแวดล้้อมแห่่งการเรีียนรู้้�ด้้วยอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ต่า่ งๆ
ที่่�ทัันสมััยให้้กับั คณะครููและนัักเรีียนในพื้้�นที่่�

โครงการริิเริ่่ม� เพื่่�อสุุขภาพที่่ดี� ขี องชุุมชนจาก อิินทรีี ลัังกา
หน่่วยตรวจสุุขภาพทางการแพทย์์ประจำำ�ปีไี ด้้ถูกู จััดขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุน
ชุุมชนต่่างๆ ที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายในรััศมีีหกกิิโลเมตร รอบโรงงานเพื่่�อยก
ระดัับด้้านสาธารณสุุขของชุุมชน สมาชิิกของชุุมชนประมาณ 575 คน
ได้้รัับการบริิการนี้้�จากที่่�ปรึึกษาด้้านสุุขภาพ 10 คน ซึ่่�งรวมทั้้�ง       
ยารัักษาโรคและแว่่นสายตาฟรีีอีีกด้้วย โครงการนี้้�เป็็นโครงการ
ความร่่วมมืือที่่�เป็็นหุ้้�นส่่วนกัับสมาคมไลออนส์์นานาชาติิ
การให้้ความรู้้�ด้้านความปลอดภััยบนท้้องถนนจาก อิินทรีี ลัังกา
โครงการผู้้�พิิทัักษ์์การจราจรในตำำ�บล Galle ถืือเป็็นโครงการ
ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานตำำ�รวจศรีีลัังกาของตำำ�บล Galle
โครงการนี้้� ได้้จััดขึ้้�นโดยมีีนัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมรวม 500 คนที่่�ได้้รัับ
การฝึึกอบรมและได้้รัับใบรัับรองให้้เป็็นผู้้�พิิทัักษ์์การจราจร ซึ่่�งมีี
สมาชิิกชุุมชนประมาณ 2,000 คนที่่�ได้้รัับประโยชน์์โดยตรงจาก
โครงการนี้้�
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ปััจจุุบัันมีีนัักศึึกษาอย่่างน้้อยหนึ่่�งรุ่่�นได้้ศึึกษาจบตามหลัักสููตรนี้้�
เรีียบร้้อยแล้้ว และมีีนัักศึึกษา 10 รายจากทั้้�งหมด 12 รายที่่�เรีียน
จบตามหลัักสููตรนี้้� และได้้เลืือกเข้้าทำำ�งานกัับบริิษััทฯ ส่่วนที่่�เหลืือ
อีีกสองรายได้้เลืือกที่่�จะศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาตรีีต่่อไป

การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความใส่่ ใจ
ในสิ่่�งแวดล้้อม
ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

โครงการอาชีีวะศึึกษาที่่�สนัับสนุุนโดยองค์์กรภาคเอกชน (EVE)
จาก ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2560 ก่่อนที่่�โรงงานปููนซีีเมนต์์จะได้้ทำำ�การเปิิดตััวอย่่าง
เป็็นทางการ บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น ได้้คััดเลืือก
นัักเรีียนที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมปลายรวม 12 คนจากชุุมชน
ใกล้้เคีียงที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ ไม่่สามารถศึึกษาต่่อในระดัับ
อุุดมศึึกษาต่่อไปได้้ โดยได้้ ให้้ทุนุ การศึึกษาเพื่่�อจััดฝึึกอบรมเด็็ก
เหล่่านี้้�ให้้เป็็นช่่างเทคนิิคที่่�มีีคุุณภาพตามโครงการอาชีีวะศึึกษา
ที่่�สนัับสนุุนโดยองค์์กรภาคเอกชน ซึ่่�งเป็็นการนำำ�หลัักสููตรของประเทศ
สวิิตเซอร์์แลนด์์มาปรัับใช้้ โดยพััฒนาร่่วมกัับสถาบัันโพลีีเทคนิิค
แห่่งชาติิของประเทศกััมพููชา ตลอดระยะเวลากว่่าสามปีีที่่�นัักศึึกษา
เหล่่านี้้�ได้้รัับประสบการณ์์ทั้้�งจากห้้องเรีียน และการปฏิิบััติิงานจริิง
ในโรงงาน ซึ่่�งเมื่่�อเรีียนจบแล้้วนัักศึึกษาเหล่่านี้้�จะได้้รับั ประกาศนีียบััตร
ที่่�ได้้รัับการรัับรองเพื่่�อให้้สามารถเข้้าศึึกษาต่่อในมหาวิิทยาลััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับปริิญญาตรีีโดยใช้้เวลาศึึกษาต่่ออีีกหนึ่่�งปีี
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การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนเป็็นหนึ่่�งในพัันธสััญญาหลัักที่่� กลุ่่�มบริิษัทั
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง ได้้ ให้้ ไว้้กัับสัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
การรัักษาสมดุุลระหว่่างกิิจกรรมการผลิิตและการกำำ�กัับดููแล
สิ่่�งแวดล้้อมจึึงถืือเป็็นพัันธกิิจที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยเพื่่�อ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้
นำำ�มาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 มาเป็็น
กรอบแนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของ
องค์์กร โดย บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับ
การรัับรองระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 อย่่างต่่อเนื่่�อง
มากกว่่า 20 ปีี โดยขอบข่่ายการรัับรองระบบมาตรฐานเวอร์์ชั่่�น
ปััจจุุบััน (ISO14001:2015) ครอบคลุุมทุุกกระบวนการสำำ�คััญ
ขององค์์กร อาทิิ การทำำ�เหมืือง การผลิิตปููนซีีเมนต์์ การรัับและจ่่าย
ปููนซีีเมนต์์ ตลอดจนการจััดการสิินค้้าคงคลััง

การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนเป็็นหนึ่่�ง   
ในพัันธสััญญาหลัักที่่� บริิษััท ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ ให้้ ไว้้กัับ
สัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการควบคุุมและลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
การลดผลกระทบและป้้องกัันการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ       
โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สู่่�อากาศ และ
มุ่่�งเน้้นการจััดการปััจจััยหลััก ในการช่่วยลดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
อาทิิ การมุ่่�งเน้้นการใช้้วัตั ถุุดิบิ และเชื้้�อเพลิิงทดแทน โดยการนำำ�วัสั ดุุ
ไม่่ใช้้แล้้วหรืือกากของเสีียจากภาคอุุตสาหกรรมมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบ
และเชื้้�อเพลิิงทดแทน การมุ่่�งเน้้นการใช้้พลัังงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ตลอดจนมุ่่�งเน้้นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
มากขึ้้�น โดยการลดอััตราส่่วนผสมของปููนเม็็ดในผลิิตภััณฑ์์
ปููนซีีเมนต์์ให้้น้อ้ ยลงและให้้มีคุี ณ
ุ สมบััติกิ ารใช้้งานที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นอีีกด้้วย
การลดการปล่่อยมลพิิษสู่่�บรรยากาศ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความใส่่ใจการควบคุุมมลพิิษในทุุกขั้้�นตอนการ
ผลิิต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งจากกระบวนการเผาปููนเม็็ด เราได้้ติิดตั้้�ง
ระบบบำำ�บััดฝุ่่�นละอองแบบไฟฟ้้าสถิิตย์์เพื่่�อดัักจัับฝุ่่�นละออง และมีี
การตรวจติิดตามด้้วยระบบตรวจวััดมลพิิษอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ
ฝุ่่�นละออง ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ และก๊๊าซออกไซด์์ของไนโตรเจน  
รวมไปถึึงการควบคุุมและติิดตามตลอด 24 ชั่่�วโมง โดยควบคุุม
ความเข้้มข้้นของฝุ่่�นละอองไม่่ให้้เกิิน 50 มิิลลิิกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร
และควบคุุมความเข้้มข้้นของก๊๊าซซััลเฟอร์์ ไดออกไซด์์ ที่่�ไม่่เกิิน     
30 ส่่วนในล้้านส่่วน ซึ่่�งเป็็นค่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
ทุุกๆ ตัันของปููนเม็็ดที่่�เราผลิิตได้้ถููกผลิิตขึ้้�นภายใต้้การดููแลและ
ตรวจติิดตามการปลดปล่่อยมลพิิษที่่�ดีี

การใช้้วััตถุุดิิบและเชื้้�อเพลิิงทดแทน
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีนโยบายมุ่่�งเน้้นการนำำ�เชื้้�อเพลิิงและวััตถุุดิิบทดแทน
อาทิิ ของเสีียจากภาคอุุตสาหกรรม มาใช้้ทดแทนเชื้้�อเพลิิงหลัักและ
วััตถุุดิิบหลัักในกระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ โดยการนำำ�เชื้้�อเพลิิง
ทดแทนมาใช้้ ในกระบวนการเผาร่่วมในเตาเผาปููนซีีเมนต์์ สามารถ
ช่่วยลดปริิมาณการใช้้เชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิที่่�ใช้้แล้้วหมดไป ตลอดจน
ช่่วยลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�เป็็นสาเหตุุ   
การเกิิดภาวะโลกร้้อน และมลพิิษทางอากาศได้้อีีกด้้วย
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจััดการทรััพยากรน้ำำ��
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรน้ำำ� ด้
� ว้ ยความมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะดำำ�เนิินการธุุรกิิจร่่วมกัับสัังคมอย่่างยั่่�งยืืนในการใช้้ทรััพยากร
น้ำำ��ร่่วมกัับชุุมชนเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด โดยมุ่่�งมั่่�นพััฒนาระบบบริิหาร
จััดการน้ำำ��และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��ต่่อหน่่วยการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ตามแนวคิิด 3Rs คืือ Reduce (การลดหรืือใช้้น้อ้ ยลง)
Reuse (การใช้้ซ้ำ��ำ ) และ Recycle (การแปรรููป) และการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการขาดแคลนทรััพยากรน้ำำ� อี
� กี ทั้้�งกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ยัังได้้ประเมิินการใช้้น้ำำ��ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมตลอดวััฏจัักรชีีวิิต
ของผลิิตภััณฑ์์ (Product Water Footprint: PWF) เพื่่�อนำำ�ไป
วิิเคราะห์์หาขั้้�นตอนที่่�มีีการใช้้น้ำำ��อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และหาแนวทาง
การลดการใช้้น้ำ��ำ ในกระบวนการผลิิตด้้วยวิิธีกี ารต่่างๆ โดยเฉพาะ
การใช้้น้ำำ��ผิิวดิิน ตลอดจนการเสริิมสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้พนัักงาน
ภายในองค์์กรร่่วมอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ��ด้้วยการใช้้น้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่า
การจััดการของเสีียและวััสดุุไม่่ ใช้้แล้้ว
กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินการตามนโยบายการจััดการของ
เสีีย เพื่่�อใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด พร้้อมทั้้�งลดปริิมาณการ
เกิิดของเสีียให้้น้้อยที่่�สุุดโดยใช้้หลััก 3Rs ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
Reduce Reuse Recycle ทั้้�งนี้้�ของเสีียที่่�เกิิดจากอุุตสาหกรรม
ปููนซีีเมนต์์ กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถจััดการได้้เอง โดยนำำ�มาผ่่าน
กระบวนการแปรสภาพเป็็นเชื้้�อเพลิิงทดแทน เพื่่�อใช้้ ในกระบวนการ
เผาปููนซีีเมนต์์ ซึ่่�งเป็็นการยึึดมั่่�นในหลัักการการลดปริิมาณของเสีีย
จากการผลิิตที่่�ไปฝัังกลบให้้เป็็นศููนย์์ (Zero Waste To Landfill)
โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าปััญหาการจััดการของเสีียเป็็นเรื่่�องที่่�
ทุุกคนที่่�ต้้องให้้ความร่่วมมืือ จึึงได้้ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วม
และมีีความรู้้�ความเข้้าใจในกระบวนการจััดการของเสีีย ทั้้�งการจััด
เก็็บ การคััดแยกและการรีีไซเคิิล ผ่่านโครงการสำำ�คััญ อาทิิ
โครงการธนาคารขยะ (Green Heart Bank) เป็็นต้้น

108

การจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพ
การคืืนผืืนป่่าให้้กัับพื้้�นที่่�หลัังการทำำ�เหมืือง โดยการส่่งเสริิมสภาพ
ระบบนิิเวศน์์ ให้้สมบููรณ์์ มีีความหลากหลายทางชีีวภาพทั้้�งด้้าน  
พืืชพัันธุ์์�และสััตว์์ป่่า ให้้กลัับไปมีีสภาพใกล้้เคีียงกัับสภาพป่่าก่่อน
การทำำ�เหมืืองมากที่่�สุุด ถืือเป็็นพัันธกิิจสำำ�คััญของปููนอิินทรีี        
ซึ่่�งได้้มีีการดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�องและยกระดัับการทำำ�งาน     
มาตลอด โดยกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญ อาทิิ การปลููกต้้นไม้้ ในพื้้�นที่่�สิ้้�นสุุด
การทำำ�เหมืือง การจััดสร้้างโรงเรืือนเพาะชำำ�กล้้าไม้้โดยมีีการเก็็บ
เมล็็ดพัันธุ์์�ไม้้พื้้�นถิ่่�นมาเพาะและนำำ�กลัับไปปลููกในแปลงฟื้้น� ฟูู การให้้
ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกมาทำำ�การศึึกษาสำำ�รวจความหลากหลาย
ทางชีีวภาพพร้้อมให้้คำำ�แนะนำำ�ในการจััดทำำ�แผนงานการส่่งเสริิม
ความหลากหลายทางชีีวภาพ ตลอดจนการส่่งเสริิมความเข้้าใจ
และการยอมรัับของชุุมชนด้้วยกิิจกรรมเปิิดบ้้านให้้ประชาชน             
เข้้าเยี่่�ยมชม พร้้อมให้้มีีโครงการมอบกล้้าไม้้ฝากน้้องเยาวชน
ในชุุมชนให้้ดููแล
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

การพััฒนามาตรฐานการจััดการด้้าน
ความยั่่�งยืืนสู่่�ระดัับสากล
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความตั้้�งใจที่่�จะพััฒนามาตรฐานแนวปฏิิบััติิด้้าน
ความยั่่�งยืืนต่่างๆ ครอบคลุุมทั้้�งด้้านการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านสัังคม
และธรรมาภิิบาล (ESG) อย่่างต่่อเนื่่�องตามมาตรฐานสากล
โดยได้้เข้้าเป็็นสมาชิิกของ WBCSD-CSI (World Business
Council For Sustainable Development - Cement
Sustainability Initiative) ตั้้�งแต่่ปีี 2558 และเมื่่�อ CSI ได้้ยุุติิการ
ดำำ�เนิินงานลงในปีี 2561 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เข้้าเป็็นสมาชิิกของ
องค์์กรความร่่วมมืือในระดัับสากลของอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์และ
คอนกรีีตที่่�ตั้้�งขึ้้�นใหม่่ ชื่่�อว่่า “Global Cement and Concrete
Association” หรืือชื่่�อย่่อว่่า GCCA ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์หลัักในการ
ส่่งเสริิมพััฒนาแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ และนวััตกรรมด้้านการจััดการ
ความยั่่�งยืืนต่่างๆ ของอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์และคอนกรีีต อาทิิ
การลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ การจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ�� การส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย เป็็นต้้น ตลอดจนการสื่่�อสาร
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียเห็็นว่่าคอนกรีีตเป็็นวััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีี
คุุณสมบััติิสำำ�คััญในการสนัับสนุุนแนวทางการก่่อสร้้างอย่่างยั่่�งยืืน

นอกจากนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้มีีการลงนามบัันทึึกความเข้้าใจ
(MoU) กัับองค์์กรระหว่่างประเทศเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ และ
ทรััพยากรธรรมชาติิชื่่�อว่่า International Union for Conservation
of Nature หรืือชื่่�อย่่อว่่า IUCN เพื่่�อความร่่วมมืือในการวางแผน
และการกำำ�หนดแผนงาน การส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ
ในบริิเวณภููเขาหิินปููนภายในเขตพื้้�นที่่�ทำำ�เหมืืองหิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประเทศไทย เวีียดนาม ศรีีลัังกา และกััมพููชา

รายละเอีียดของข้้อมููล ตััวชี้้�วััดสำำ�คััญด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (SD Data) ในด้้านเศรษฐกิิจ (Economic Performance Index)
ด้้านสัังคม (Social Performance Index) และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Performance Index) ต่่างๆ นั้้�น ท่่านสามารถศึึกษา
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้จากเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.siamcitycement.com
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กำ�หนดกรอบ
การดำ�เนินงานสำ�หรับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสำ�หรับ
กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการดำ�เนินการเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการอนุมัติกรอบการดำ�เนินงานดังกล่าวในปี 2564

โดย กรอบการดำ�เนินงานจะครอบคลุม หัวข้อสำ�คัญดังต่อไปนี้
■ การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ จะเป็นเป้าหมายต่อเนื่อง รวมถึงจะมี
การปรับเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ�และเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้เป็นปัจจุบัน
■ การให้ความสำ�คัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสนับสนุน
โครงการพัฒนาชุมชนรอบสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ
■ ฝ่ายบริหารยังคงมุ่งมั่นในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้สอดคล้องกับแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ESG)
ของหน่วยงานกำ�กับดูแลทั้งในระดับประเทศ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสถาบันไทยพัฒน์) และระดับสากล (FTSE4Good)
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

การลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่ชั้นบรรยากาศ จะเป็น
เป้าหมายต่อเนื่อง รวมถึง
จะมีการปรับเป้าหมายด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ�และ
เป้าหมายด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นปัจจุบัน
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การควบคุมภายใน

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) กำำ�หนดให้้มีีระบบ
ควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯ เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และสอดคล้้องกัับ
กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ  
ของบริิษััทฯ โดยที่่�บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งหน่่วยงาน Group Internal
Audit and Compliance ที่่�นำำ�สมััยขึ้้�น เพื่่�อครอบคลุุมการปฏิิบััติิ
งานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในประเทศไทยรวมถึึงบริิษัทั ย่่อยในต่่างประเทศ
รัับผิิดชอบกิิจกรรมการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการดำำ�เนิินงานด้้านธรรมาภิิบาล
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยนำำ�เทคโนโลยีีและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุดในโลก   
มาใช้้ หน่่วยงานนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์หลัักในการพััฒนาและเพิ่่�มมููลค่่า
ขององค์์กรภายใต้้การให้้คำำ�แนะนำำ�เชิิงลึึกและอยู่่�บนพื้้�นฐานการ
ควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�ดีี ระบบการควบคุุมภายในได้้ถููกออกแบบเพื่่�อ
ให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงลดความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินงานและสร้้าง
ความมั่่�นใจว่่ามีีมาตรการป้้องกัันการทุุจริิตอย่่างสมเหตุุสมผล
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้หน่่วยงาน
Strategic Planning and Transformation เป็็นผู้้�ดููแลการ
ประเมิินความเสี่่�ยงเชิิงธุุรกิิจและติิดตามผลตามแผนการพััฒนา  
เพื่่�อลดความเสี่่�ยง ซึ่่�งหน่่วยงานนี้้�มีีการทำำ�กิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจขององค์์กร
และลดความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์และการดำำ�เนิินงาน
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็็นผู้้�ประเมิินระบบการควบคุุมภายใน ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับรองระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ          
ห้้าองค์์ประกอบ อ้้างอิิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) และแนวทางปฏิิบััติิงานที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“ก.ล.ต.”)
ดัังนี้้� คืือ
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1. การควบคุมภายในองค์กร: บริษัทฯ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะ
ส่่งเสริิมการควบคุุมภายในองค์์กรตามกรอบโครงสร้้าง       
การควบคุุมภายใน โดยการทบทวนภาพรวมนโยบาย (Policy
landscape) ปรัับปรุุงวิิธีีการทำำ�งานให้้ทัันสมััย และสื่่�อสาร     
ไปยัังพนัักงานของบริิษััทฯ ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้แก้้ ไขและ
ปรัับปรุุงเอกสารหลัักด้้านธรรมาภิิบาล เช่่น ระเบีียบปฏิิบััติิ
ขององค์์กร Manual of Authorities กฎบััตรคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยต่่างๆ รวมถึึงการควบคุุมภายในขั้้�นพื้้�นฐานเพื่่�อความ
โปร่่งใสและพััฒนาการกำำ�กัับดููแลองค์์กรให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
1)		ทบทวนและปรัับปรุุงนโยบาย ขั้้�นตอนและวิิธีีการปฏิิบััติิ
งานต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแผนธุุรกิิจ
และการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นปััจจุุบััน รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับ
กฎหมาย ข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ โดยนโยบาย      
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธรรมาภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลองค์์กร     
จะผ่่านการพิิจารณาและอนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััท
ส่่วนนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานจะผ่่านการ
พิิจารณาและอนุุมััติิโดยฝ่่ายจััดการ และสื่่�อสารให้้
พนัักงานรัับทราบและเข้้าใจอย่่างทั่่�วถึึงและผ่่านช่่องทาง
การสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
2)		สร้้างจิิตสำำ�นึึกของพนัักงานให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ของการควบคุุมภายในขั้้�นพื้้�นฐาน โดยเริ่่�มจากการสร้้าง
ความเข้้าใจในความหมายของความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินการ
วิิธีีการประเมิินความเสี่่�ยงและวิิธีีการจััดการความเสี่่�ยง
ซึ่่�งผู้้�ปฏิิบััติิงานจะสามารถออกแบบการควบคุุมภายใน
เพื่่�อจััดการกัับความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3)		นโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส บริิษััทฯ  
จััดให้้มีีช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
โดยได้้จััดทำำ�นโยบาย และจััดให้้มีีช่่องทางการรายงาน    
ชื่่�อว่่า INSEE Speak Up โดยช่่องทางนี้้�มีีการบริิหาร
จััดการอย่่างมืืออาชีีพจากหน่่วยงานอิิสระภายนอกเพื่่�อ
แสดงถึึงความโปร่่งใสและยุุติิธรรม ช่่องทางนี้้�จััดตั้้�งขึ้้�น
เพื่่�อให้้พนัักงานในกลุ่่�มบริิษััทฯ และคู่่�ค้้า สามารถแจ้้ง
รายงานและแจ้้งเบาะแสที่่�เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดที่่�สงสััย
ว่่าเกิิดขึ้้�นทั้้�งในด้้านการฝ่่าฝืืนกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงาน
เช่่น การทุุจริิตเกี่่�ยวกัับการคอร์์รััปชััน การใช้้ข้้อมููลและ
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ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ในทางที่่�ผิิด เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เรื่่�องที่่�
ร้้องเรีียนเข้้ามาทางช่่องทางนี้้�จะได้้รัับการตรวจสอบหา
ข้้อเท็็จจริิงและนำำ�มาสู่่�การสอบสวนตามกระบวนการ และ
รายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นระยะ
2. การควบคุมการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุม
การดำำ�เนิินงานแบ่่งเป็็นสองระดัับ คืือ ระดัับกลุ่่�มบริิษััท และ
ระดัับบริิษััท โดยในระดัับกลุ่่�มบริิษััท คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�มจะทำำ�การทบทวนผลการปฏิิบััติิงานและผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการเงิินร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของแต่่ละบริิษััท
เป็็นรายเดืือน ส่่วนในระดัับบริิษััทจะมีีการกระทำำ�ในลัักษณะ
เดีียวกััน โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของแต่่ละบริิษััททำำ�การ
ทบทวนผลการปฏิิบััติิงานและผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิิน
ร่่วมกัับฝ่่ายจััดการของบริิษััทฯ แล้้วนำำ�เสนอให้้คณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มทราบ การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิิน
ทำำ�โดยเปรีียบเทีียบกัับงบประมาณที่่�คณะกรรมการบริิษััท
อนุุมััติิไว้้ รวมทั้้�งเปรีียบเทีียบกัับผลการดำำ�เนิินงานของปีีที่่�
ผ่่านมา
สายงานด้้านการเงิินและการควบคุุมมีีส่่วนร่่วมในการ      
ตรวจสอบการใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการและการลงทุุน
อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามงบประมาณ     
ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
บริิษััทฯ มีีการควบคุุมให้้การดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจเป็็นไปตาม
นโยบาย ระเบีียบปฏิิบััติิและการอนุุมััติิสอดคล้้องกัับ Manual
of Authorities และฝ่่ายจััดการจะต้้องรายงานให้้คณะ
กรรมการบริิษััททราบ หากมีีการดำำ�เนิินงานที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับ
หลัักการข้้างต้้น
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้นำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (SAP)
มาใช้้ ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�ดีีขึ้้�น และ
ระบบดัังกล่่าวจะเตืือนให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับรู้้�
ถึึงการทำำ�ธุุรกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมได้้อย่่างรวดเร็็วและจััดการกัับ
ปััญหาเหล่่านั้้�นได้้ทัันเวลา รวมถึึงการรายงานผลดัังกล่่าวให้้    
ผู้้�บริิหารระดัับสููงรัับทราบเพื่่�อวางแนวทางป้้องกัันต่่อไป

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทฯ มีีการทบทวนการเข้้าถึึงระบบสารสนเทศหลัักของ
บริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััดและสม่ำำ��เสนอตลอดปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจ
ว่่าการอนุุมััติิธุุรกรรมบนระบบมีีการกำำ�หนดแบ่่งแยกตาม
หน้้าที่่� (Segregation of Duties) ของพนัักงานอย่่างเหมาะสม
และจำำ�กััดการอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�อยู่่�ในการเฝ้้าระวัังอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
3. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการประเมิน
ความเสี่่�ยงหลััก ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ การดำำ�เนิินงาน
การเงิิน และข้้อกฎหมาย ซึ่่�งความเสี่่�ยงจากการประเมิินจะ   
ถููกนำำ�ไปแสดงผลให้้ผู้้�บริิหารและคณะกรรมการบริิษััทได้้เห็็น
ถึึงความสำำ�คััญ ความรุุนแรง และผลกระทบกัับบริิษััทฯ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม (Group CEO) จะเป็็นผู้้�กำำ�กัับ
ดููแลและทบทวนกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงของแต่่ละ
บริิษััทเป็็นระยะเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าได้้มีีการปฏิิบััติิตามแผนการ
บรรเทา ความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้ ในปีี 2563 มีีการยกระดัับ
กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรายงานความเสี่่�ยงใหม่่
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากสถานการณ์์ COVID-19 ให้้แก่่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการทราบเป็็นรายไตรมาส
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้ลงทุน      
ในระบบประมวลข้้อมููลและรายงานใหม่่ล่่าสุุดทั้้�งระบบ เพื่่�อ
รองรัับการเก็็บรัักษาข้้อมููลที่่�ถููกต้้องครบถ้้วน การประมวล
ข้้อมููลและการรายงานผลข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันได้้ตลอดเวลา
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา ภายใต้้ระบบรัักษาความ
ปลอดภััยที่่�เหมาะสม เพื่่�อการวางแผนงานและตััดสิินใจในทาง
ธุุรกิิจได้้อย่่างฉัับไว อัันจะนำำ�มาซึ่่�งความได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ
นอกจากนี้้� ระบบดัังกล่่าวยัังสามารถเปลี่่�ยนกระบวนการ
ทำำ�งานเป็็นระบบอััตโนมััติิ เพื่่�อลดความผิิดพลาดที่่�เกิิดจาก
บุุคคลและเพิ่่�มความถููกต้้องของข้้อมููลและสนัับสนุุนการ
ตััดสิินใจที่่�มีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น ในปีี 2563
บริิษััทฯ มีีกระบวนการควบคุุมภายในที่่�ดีีสำำ�หรัับระบบ
สารสนเทศโดยมีีการยกระดัับการประเมิินความเสี่่�ยง          
การกำำ�หนดแผนการบรรเทาความเสี่่�ยงและการเฝ้้าระวััง      
เพื่่�อให้้ครอบคลุุมและรองรัับนโยบายการทำำ�งานจากที่่�ใดก็็ได้้
(Work From Anywhere)
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ธรรมาภิบาลในการดำ�เนินธุรกิจ

คณะกรรมการเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ เพีียง
พอและเหมาะสม โดยบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีบุุคลากรอย่่างเพีียงพอที่่�
จะดำำ�เนิินการตามระบบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�ดีีรวมทั้้�งมีีระบบควบคุุมภายในเรื่่�องการติิดตาม
ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยให้้สามารถ
ป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจากการที่่�กรรมการ
หรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำำ�นาจ รวมถึึงการทำำ�
ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
อย่่างเพีียงพอ ซึ่่�งไม่่ปรากฏว่่ามีีข้้อบกพร่่องเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุม
ภายในแต่่อย่่างใด อีีกทั้้�งมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�พร้้อม
รองรัับได้้ทุุกสถานการณ์์

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและงานกำำ�กัับ
ดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�

การแต่่งตั้้�งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและ
งานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ

■ รายงานให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการตรวจ
สอบทราบเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเกี่่�ยวกัับผลการตรวจสอบและ
กิิจกรรมการตรวจสอบภายในของฝ่่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งนายรานจััน ซาชาเดอวา ตามข้้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง Head of Group
Internal Audit and Compliance ของบริิษััทฯ โดยนายรานจััน
ซาชาเดอวา จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโทด้้านบริิหารธุุรกิิจการเงิิน
ระหว่่างประเทศและองค์์กรและเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาต
จากสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในสากล รััฐฟลอริิด้้า สหรััฐอเมริิกา  
อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ในการปฏิิบัติั งิ านด้้านการตรวจสอบ
ภายในจากหลายหน่่วยงานชั้้�นนำำ� และมีีความเข้้าใจในการ      
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ จึึงเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ดัังกล่่าวได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ นอกเหนืือจากการพิิจารณาและ
อนุุมััติิแล้้ว การแต่่งตั้้�ง ถอดถอน หรืือโยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง     
ดัังกล่่าวจะต้้องผ่่านการอนุุมััติิหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก      
คณะกรรมการตรวจสอบ
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■ เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิ
■ เป็นผู้น�ำและดูแลกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้
สอดคล้้องกัับแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีีของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงงานตรวจสอบภายในเพิ่่�มเติิมอื่่�นๆ
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

■ ด�ำเนินงานให้มั่นใจว่าบริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระที่มี
ความรู้้� ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญที่่�เพีียงพอ และ
สามารถปฏิิบััติิงานได้้ตามที่่�กำำ�หนดในกฎบััตรฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน
■ รวบรวมและรายงานให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและ        
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาสเกี่่�ยวกัับ
ผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อกฎหมายของกลุ่่�มบริิษััทฯ และความ
เสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญของการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน จึึงได้้ส่่งเสริิมการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการให้้เกิิดขึ้้�นในทุุกหน่่วยงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อดำำ�รง
ความเป็็นบรรษััทภิิบาลอย่่างยั่่�งยืืน และยกระดัับการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของบริิษััทฯ ให้้มีีมาตรฐานที่่�สููงขึ้้�น คณะกรรมการบริิษััท        
มุ่่�งที่่�จะกำำ�กับั ดููแลกิิจการเพื่่�อให้้นำ�ำ ไปสู่่�ผล (Governance outcome)
เพื่่�อให้้บริิษัทั ฯ สามารถแข่่งขัันได้้และมีีผลประกอบการที่่�ดีีโดยคำำ�นึงึ
ถึึงผลกระทบระยะยาว (Competitiveness and performance
with long-term sustainable growth) โดยจะต้้องประกอบ
ธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถือื หุ้้�น
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Ethical and responsible business) เป็็น
ประโยชน์์ต่่อสัังคม (Good corporate citizenship) และที่่�สำำ�คััญ
ต้้องทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง
(Corporate resilience)
คณะกรรมการบริิษััท คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม และพนัักงาน
ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบระมััดระวััง (Duty of care)
และซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อองค์์กร (Duty of loyalty) และดููแลให้้แน่่ใจ
ได้้ว่่าการดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และข้้อบัังคัับ
ต่่างๆ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น รวมทั้้�งหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียน ปีี 2560 (CG Code)
คณะกรรมการกำำ�หนดให้้บริิษััทฯ นำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ทั้้�งของปีี 2555 และปีี 2560 มาจััดทำำ�
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน
ด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีของทั้้�ง กลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
มอบหมายให้้คณะกรรมการธรรมาภิิบาล เป็็นตััวแทนในการทบทวน
ความสอดคล้้องกัับแนวทางด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีตาม
มาตรฐานต่่างๆ อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง ทั้้�งที่่�เป็็นมาตรฐานของ กลต.
หรืือสถาบัันกรรมการไทย หรืือสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย โดย
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลมีีการหารืือถึึงสาเหตุุและผลกระทบ
มีีการหารืือถึึงสาเหตุุและผลกระทบเป็็นประจำำ� เพื่่�อการยกระดัับ
มาตรฐานยกระดัับมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ
รวมทั้้�งรายงานความคืืบหน้้าให้้คณะกรรมการทราบ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงผู้้�บริิหาร มีีดัังนี้้�
1) ระเบีียบปฏิิบััติิองค์์กร เป็็นกรอบภาพใหญ่่ในการบริิหาร
จััดการบุุคคลต่่อไปนี้้�ในองค์์กร (1) คณะกรรมการบริิษััท
(2) ประธานกรรมการ (3) รองประธานกรรมการ
(4) คณะกรรมการชุุดย่่อย (5) ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
และ (6) คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม โดยระบุุสิิทธิิ รวมทั้้�ง
บทบาทและการทำำ�หน้้าที่่�ของแต่่ละบุุคคลข้้างต้้น ตััวอย่่าง
หััวข้้อภายใต้้ระเบีียบปฏิิบัติั อิ งค์์กร ที่่�สำำ�คััญได้้แก่่
■ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการ
ให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องการสรรหาผู้้�มีีคุุณสมบััติิ และเสนอชื่่�อผู้้�รัับ
ตำำ�แหน่่งกรรมการสำำ�หรัับคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
ชุุดย่่อย คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม รวมทั้้�งคณะกรรมการ
บริิษััทและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััทย่่อยและบริิษััท
ร่่วม
■ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีหน้าที่บริหารการด�ำเนินงาน
และเป็็นประธานของคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม โดยมีีความ
รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุเป้้าหมายและงบประมาณ
ของทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยมีีหน้้าที่่�รายงานต่่อประธานกรรมการ
และนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้แก่่ที่่�ประชุุม
ของคณะกรรมการบริิษััทรายไตรมาส
■ กรรมการและผู้บริหารของทุกบริษัทในกลุ่ม มีหน้าที่ต้องแจ้ง
การมีีส่่วนได้้เสีียของตนทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เพื่่�อให้้การ
พิิจารณาของทุุกบริิษััทในกลุ่่�มทั้้�งในระดัับการประชุุม           
คณะกรรมการบริิษััทและการประชุุมคณะผู้้�บริิหารเป็็นไป
อย่่างอิิสระ
■ วิธีการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้แก่ ก�ำหนดให้
CEO ของบริิษััทย่่อย มีีหน้้าที่่�รายงานต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม ส่่วน CFO ของบริิษััทย่่อยมีีหน้้าที่่�รายงานต่่อ
CEO ของบริิษััทย่่อยของตนแล้้วและต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร - กลุ่่�มการเงิินด้้วย นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััท
ของบริิษััทย่่อย และผู้้�แทนซึ่่�งบริิษััทส่่งไปทำำ�หน้้าที่่�ใน         
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บริิษััทร่่วม มีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานภายใต้้ระเบีียบปฏิิบัติั อิ งค์์กร
กฎบััตรและกฎระเบีียบภายในของบริิษัทั ฯ ด้้วย
2) กฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อยและคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�ม ระบุุองค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ การแต่่งตั้้�ง วาระ และ
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ปััจจุุบัันมีีกฎบััตรจำำ�นวนสี่่�ฉบัับคืือ
ของ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน (3) คณะกรรมการธรรมาภิิบาล และ
(4) คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
3) นโยบายด้้านการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีธรรมาภิิบาล  
คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติินโยบายต่่างๆ ที่่�ครอบคลุุม
กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก เช่่น
■ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) มีขึ้น
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของกลุ่่�มบริิษัทั
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงทั้้�งหมดปฏิิบััติิหน้้าที่่�การงานด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต เพื่่�อเสริิมสร้้างและรัักษาชื่่�อเสีียง ภาพลัักษณ์์
ความเชื่่�อมั่่�นขององค์์กรในสายตาของบุุคคลภายนอก รวมถึึง
ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง และเพื่่�อให้้สอดคล้้อง
และเป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�บริิษััทฯ            
ได้้กำำ�หนดไว้้
■ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการจะครอบคลุมถึงการก�ำหนด
นโยบายการดููแลสิิทธิิและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยเท่่าเทีียม
การส่่งเสริิมการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ การเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส รวมถึึงการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน
การป้้องกัันการเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์  
■ นอกเหนือไปจากนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยา
บรรณทางธุุรกิิจดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วนั้้�น คณะกรรมการบริิษััท
ยัังได้้อนุุมััติินโยบายที่่�เกี่่�ยวโยงกัับจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ และ
ระเบีียบปฏิิบััติิในแต่่ละเรื่่�อง เช่่น นโยบายการรัับเรื่่�องร้้อง
เรีียนและแจ้้งเบาะแส นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน นโยบาย
สิ่่�งแวดล้้อม นโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม นโยบาย
ต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทได้้รัับ
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การรัับรองต่่ออายุุสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านทุุจริิตคอรััปชััน (Collective Action Coalition
Against Corruption หรืือ “CAC”) เป็็นครั้้�งที่่�สอง นัับได้้ว่่า
เป็็นความสำำ�เร็็จอีีกก้้าวหนึ่่�ง
การกำำ�กัับดููแล และการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููง ของบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วม
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักดีีถึึงความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับ
ดููแลทุุกบริิษััทในกลุ่่�ม จึึงได้้กำำ�หนดโครงสร้้างของการกำำ�กัับดููแล
ให้้ชััดเจน อีีกทั้้�งมีีการควบคุุมภายในที่่�แสดงถึึงความรัับผิิดชอบ
ของผู้้�นำำ�ของบริิษััทย่่อย
Group CEO มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย และเป็็นผู้้�เสนอ
ให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเลืือกผู้้�มีี
คุุณสมบััติิเป็็นกรรมการของบริิษััทย่่อย โดยเสนอจากสมาชิิกของ
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มอย่่างน้้อยหนึ่่�งราย รวมทั้้�งผู้้�บริิหาร
อาวุุโสอื่่�น และผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนและคณะกรรมการบริิษััทจะทบทวนให้้เกิิด
ความมั่่�นใจว่่ากรรมการของบริิษััทย่่อยมีีคุุณสมบััติิและมีีความ
สามารถในการทำำ�หน้้าที่่�สอดส่่องดููแลบริิษััทย่่อยได้้ดีี อีีกทั้้�ง
สามารถให้้ทิิศทางการทำำ�งานและมีีการถ่่ายทอดประสบการณ์์จาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกไปสู่่�ฝ่่ายจััดการของบริิษััทย่่อยได้้
CEO ของแต่่ละบริิษััทย่่อยจะรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้แก่่
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มทุุกเดืือน ในการประชุุมคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มซึ่่�งจััดขึ้้�นเดืือนละสองครั้้�ง เพื่่�อให้้มีกี ารหยิิบยกประเด็็น
ที่่�มีีความสำำ�คััญและอาจมีีผลกระทบต่่อผลประกอบการของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ มาหารืือได้้อย่่างรวดเร็็ว นอกจากนั้้�นคณะกรรมการ
ของแต่่ละบริิษััทย่่อย ซึ่่�งได้้รัับการพิิจารณาเสนอผู้้�มีีคุุณสมบััติิโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะมีีการประชุุม
รายไตรมาส โดยทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาวาระที่่�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแล
กิิจการและมีีการตรวจสอบการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการของบริิษัทั ย่่อย
และ Group CEO ทำำ�หน้้าที่่�ในการรายงานผลการดำำ�เนิินงานของ
ทุุกบริิษััทในกลุ่่�ม ต่่อคณะกรรมการบริิษััทรายไตรมาสเช่่นกััน

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดโครงสร้้างการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการ
แบบคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเติิบโต       
ในระดัับภููมิิภาค นอกจากนี้้�การบริิหารจััดการโดยคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม มีีจุุดเด่่นหลายประการ ได้้แก่่
1. สมาชิิกประกอบด้้วย CEO ที่่�อยู่่�ในประเทศอื่่�นที่่�มีีการแข่่งขัันสููง
และมีีส่่วนแบ่่งทางการตลาดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทำำ�ให้้สามารถ
นำำ�ยุุทธศาสตร์์ที่่�ได้้รัับแนวทางจากคณะกรรมการบริิษััทไป
ปฏิิบััติิได้้ครอบคลุุมภููมิิภาค
2. มีีการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ระดัับภููมิิภาค จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ      
ในสายงานที่่�สำำ�คััญ จนเกิิดเป็็นการพััฒนาประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�งาน ผ่่านรููปแบบการจััดสายงานความเป็็นเลิิศ (Excellent
Platform) ในด้้านที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ ด้า้ นการผลิิต ด้้านการจััดซื้้�อ
จััดจ้้าง
3. สามารถเตรีียมการเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือกัันกัับบริิษััทอื่่�นๆ
ในกลุ่่�ม โดยการหาบุุคลากรในระดัับอาวุุโสจากส่่วนกลาง เพื่่�อ
ดููแลงานที่่�ต้้องใช้้ความเชี่่�ยวชาญพิิเศษและเฉพาะทาง เช่่น
ด้้านการตลาด ด้้านการควบคุุมภายใน ด้้านความปลอดภััย       
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต ทำำ�ให้้มีีการยกระดัับการทำำ�งานจาก
ระดัับประเทศ ไปสู่่�ระดัับภููมิิภาค และช่่วยให้้แต่่ละประเทศ      
ในกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพใกล้้เคีียงกััน
เอกสารฉบัับเต็็ม และรายละเอีียดของแนวปฏิิบััติิตามภาพรวม
นโยบายข้้างต้้น ปรากฏในส่่วนของรายงานทางการเงิิน
และข้้อมููลเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งอยู่่�บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
https://www.siamcitycement.com ซึ่่�งต่่อไปนี้้�เรีียกว่่า
“เอกสารแนบ”

119

ธรรมาภิบาลในการดำ�เนินธุรกิจ

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

1. โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) มีีโครงสร้้างการจััดการที่่�มีีการแบ่่งแยกบทบาท หน้้าที่่� 
และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการ ออกจากกัันอย่่างชััดเจนเพื่่�อเป็็นการ  
ถ่่วงดุุลอำำ�นาจ มีีความอิิสระ และเป็็นการบริิหารอย่่างโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ โดยมีีแผนภาพ     
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ดัังนี้้�

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

หน่วยงานกำ�กับดูแลองค์กร

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

2. ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท
2.1		 องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วย กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิ ความสามารถ ความเป็็นอิิสระ และความ
หลากหลายด้้านเพศและอายุุ ทัักษะความชำำ�นาญและประสบการณ์์ และมีีสััดส่่วนของกรรมการอิิสระ     
ที่่�เหมาะสม มีีจำำ�นวนกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่าขนาดและ
องค์์ประกอบของคณะกรรมการมีีความเหมาะกัับขนาด ประเภท และความซัับซ้้อนของธุุรกิิจบริิษััทและ
สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ กำำ�หนดว่่าคณะกรรมการบริิษััทจะต้้อง
ประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่าห้้าคน และไม่่เกิิน 13 คน  

2. นายวัันชััย โตสมบุุญ
กรรมการ

ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วย
กรรมการจำำ�นวน 10 คน ดัังนี้้�

3. นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
กรรมการ

■ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระแล้ว) เจ็ดคน
ทำำ�หน้้าที่่�ในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่อไปนี้้� 

4. นายเบนจามิิน เฮอร์์เรนเดน เบิิร์์กส
กรรมการ

•

คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และเป็็นกรรมการอิิสระสามคน

5. นายสตีีเฟน แพทริิก กอร์์
กรรมการ

•

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สองคน โดยเป็็นกรรมการอิิสระหนึ่่�งคน

6. ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข
กรรมการอิิสระ

•

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารห้้าคน โดยเป็็นกรรมการ
อิิสระหนึ่่�งคน

7. นายชริินทร์์ สััจจญาณ
กรรมการอิิสระ

■ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสองคน ท�ำหน้าที่ในคณะเจ้าหน้าที่
บริิหารกลุ่่�ม
■ รายชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ดังที่ปรากฏใน
หนัังสืือรัับรอง ได้้แก่่ นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
นายวัันชััย โตสมบุุญ นายเอเดน จอห์์น ไลนััม และนายศิิวะ       
มหาสัันทนะ สองในสี่่�คนลงลายชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตรา
สำำ�คััญของบริิษััทฯ

8. นายโรเบิิร์์ต เอ็็กเบิิร์์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์์ซ
แวน เดอ สลอท
กรรมการอิิสระ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
9. นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

2.2		 รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท

10. นายศิิวะ มหาสัันทนะ
กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

เลขานุุการบริิษััท ได้้แก่่ นางภััชฎา หมื่่�นทอง

1. นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
ประธานกรรมการ
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2.3		 บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท

3.	คณะกรรมการชุุดย่่อย

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้้าที่่�โดยทั่่�วไปของคณะกรรมการบริิษััท ได้้แก่่ การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ตั้้�งมั่่�นอยู่่�กัับหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษััทมีีความรัับผิิดชอบโดยตรงต่่อ
การกำำ�หนดทิิศทางของธุุรกิิจ ตลอดจนควบคุุมดููแลและติิดตาม
ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ เป็็นไปอย่่างโปร่่งใสและมีีประสิิทธิิภาพ
และระเบีียบปฏิิบััติิองค์์กรได้้ระบุุหน้้าที่่�เฉพาะเจาะจงของ
คณะกรรมการบริิษััทและระบุุหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ ได้้แก่่
ประธานกรรมการมีีหน้้าที่่�ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเป็็นผู้้�นำำ�
ของคณะกรรมการบริิษััท ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�สอดคล้้องกััน
ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยในเรื่่�อง
ยุุทธศาสตร์์ของคณะกรรมการและของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ตััวแทนของคณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�กัับดููแล และให้้
คำำ�แนะนำำ�ต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มในด้้านการพััฒนา
ยุุทธศาสตร์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และการจััดการโครงสร้้างการบริิหาร
รายละเอีียดบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มปรากฏใน
เอกสารแนบ

1. ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข
ประธาน
2. นายชริินทร์์ สััจจญาณ
กรรมการอิิสระ
3. นายโรเบิิร์์ต เอ็็กเบิิร์์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์์ซ
แวน เดอ สลอท
กรรมการอิิสระ
โดยมีีนางชฎาภรณ์์ ฐิิติิสวััสดิ์์�  Head of Internal Audit เป็็น
เลขานุุการ
ปััจจุุบััน สมาชิิกกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยผู้้�มีีความรู้้�และ
ประสบการณ์์ ในการสอบทานงบการเงิิน และมีีความเข้้าใจในธุุรกิิจ
ของบริิษััท ทั้้�งนี้้�มีีกรรมการสองท่่านที่่�มีีการศึึกษาด้้านบััญชีี ได้้แก่่
ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
นายโรเบิิร์ต์ เอ็็กเบิิร์ต์ โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์์ซ แวน เดอ สลอท
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล
1. นายสตีีเฟน แพทริิก กอร์์
ประธาน
2. นายชริินทร์์ สััจจญาณ
กรรมการอิิสระ
3. นางภััชฎา หมื่่�นทอง
สมาชิิก
โดยมีีนางภััชฎา หมื่่�นทอง เลขานุุการบริิษััท เป็็นเลขานุุการ
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

4.	ผู้้�บริิหาร

1. นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
ประธาน

4.1 รายชื่่�อและตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหาร

2. นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
กรรมการ
3. นายวัันชััย โตสมบุุญ
กรรมการ
4. นายเบนจามิิน เฮอร์์เรนเดน เบิิร์์กส
กรรมการ
5. นายโรเบิิร์์ต เอ็็กเบิิร์์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์์ซ
แวน เดอ สลอท
กรรมการอิิสระ
โดยมีีนางสาวอนุุตตรา พานโพธิ์์�ทอง สมาชิิกคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�ม เป็็นเลขานุุการ
บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่�อให้้เรื่่�องสำำ�คััญได้้รัับการพิิจารณาในรายละเอีียดอย่่างรอบคอบ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิษััท
จึึงได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อกลั่่�นกรองงานต่่างๆ  ซึ่่�ง
เป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลที่่�ดีีต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อย
แต่่ละชุุด กำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่� รัับผิิดชอบ กระบวนการทำำ�งาน
การประชุุมและการรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทไว้้อย่่างชััดเจน

รายนามผู้้�บริิหารจำำ�นวนหกคน ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�ม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีดัังต่่อไปนี้้� 
1. นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม (Group CEO)
สมาชิิก ประกอบด้้วย
2. นายศิิวะ มหาสัันทนะ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
3. นายฟิิลลิิป เบอนาร์์ด ริิชาร์์ท
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร - บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์
(เวีียดนาม) จำำ�กััด
4.   นายมาร์์ก อนาโตล ชมิิดต์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร - กลุ่่�มการเงิิน
5.   นางสาวอนุุตตรา พานโพธิ์์�ทอง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร - กลุ่่�มงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล
6.   นายเบนจามิิน วิิลเลี่่�ยม พิินนีีย์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร – กลุ่่�มงาน  Strategy
Transformation and Performance

รายละเอีียดขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และบทบาทความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการชุุดย่่อย ปรากฏในเอกสารแนบ  
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โครงสร้้างคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
นายเอเดน จอห์น ไลนัม

สมาชิก
(Group CFO)

สมาชิก
(CEO SCCC-TH)

สมาชิก
(CEO SCCVN)

สมาชิก
(Group HR and Talents)

นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์

นายศิวะ มหาสันทนะ

นายฟิลลิป เบอนาร์ด  ริชาร์ท์

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

ตามที่่�หลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารหมายถึึง
ผู้้�บริิหารสููงสุุด และผู้้�บริิหารสี่่�รายแรกในลำำ�ดัับต่่อไปรวมถึึงผู้้�ที่่�อยู่่�
ในลำำ�ดัับเดีียวกััน (หากมีี)  ดัังนั้้�นผู้้�บริิหารสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
หมายถึึงบุุคคลที่่�อยู่่�ในแผนภููมิิข้้างต้้น   
ในการบริิหารงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
ใช้้กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการที่่�ส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการพััฒนา
ธุุรกิิจให้้เป็็นแนวทางเดีียวกััน โดยรวมศููนย์์การทำำ�งานด้้านเดีียวกััน
ของทุุกบริิษัทั ย่่อยเข้้าด้้วยกััน รวมทั้้�งใช้้ประสบการณ์์และ
ความสนัับสนุุนในเรื่่�องสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�งานจาก
บริิษััทที่่�มีีขนาดใหญ่่และดึึงจุุดเด่่นของแต่่ละบริิษััทย่่อยมา
ขยายผลใช้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
ทำำ�ให้้สามารถปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�มีีความ
เปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างยั่่�งยืืน
แม้้ ในช่่วงวิิกฤตใหญ่่ๆ ซึ่่�งส่่งผลกระทบทั่่�วโลก เช่่นผลกระทบ
จากโควิิด - 19
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สมาชิก
(Group Strategy,
Transformation and
Performance)
นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย์

สำำ�หรัับการพััฒนาความเป็็นเลิิศของกลุ่่�มบริิษััทฯ หรืือ INSEE  
Group Exellence มีีการพััฒนาในหลายทิิศทาง และจะเพิ่่�มขึ้้�นใน
ลำำ�ดัับต่่อไป โดยในปีี 2563 มีีการพััฒนาความเป็็นเลิิศระดัับกลุ่่�ม
ในเรื่่�องต่่อไปนี้้� ความเป็็นเลิิศด้้านกระบวนการผลิิต (INSEE
Operation ) ความเป็็นเลิิศด้้านการตลาดและการขาย (INSEE
Commercial Excellence) ความเป็็นเลิิศด้้านบุุคคลากรและ
องค์์กร (INSEE People Excellence) ความเป็็นเลิิศด้้านการเงิิน
(INSEE Finance Excellence) โดยเน้้นการทำำ�งานแบบคณะทำำ�งาน
เพื่่�อความร่่วมมืือกัันในเรื่่�องต่่างๆ มีีสมาชิิกจากบริิษััทใหญ่่และ
บริิษััทย่่อยที่่�มีีศัักยภาพ เช่่น คณะทำำ�งานด้้านการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
คณะทำำ�งานพิิจารณาโครงการการลงทุุน เป็็นต้้น

รายงานประจำ�ปี

4.2		นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิหาร และผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ
อยู่่�ในระดัับที่่�แข่่งขัันได้้ ในธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ชั้้�นนำำ� และมีีจููงใจให้้
ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว เช่่น โครงการให้้
สิิทธิิเข้้าร่่วมโครงการลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้างของบริิษััทฯ
ซึ่่�งมีีระยะเวลาของโครงการเจ็็ดปีี สิ้้น� สุุดปีี 2565 มีีเพื่่�อเป็็นแรงจููงใจ
ในการปฏิิบัติั งิ านและร่่วมทำำ�งานกัับบริิษัทั ฯ ในระยะยาว รายละเอีียด
โครงการมีีการกำำ�หนดเงื่่�อนไขการถืือครองหลัักทรััพย์์ตลอดระยะ
เวลาโครงการ และเงิินส่่วนที่่�บริิษััทจ่่ายสมทบ คิิดตามอััตราส่่วน
ผลตอบแทนต่่อเงิินลงทุุน (ROIC) โดยบริิษัทั ฯ ได้้เปิิดเผยรายละเอีียด
ของโครงการแก่่สาธารณชนแล้้ว เมื่่�อเดืือนมกราคม ปีี 2559
ส่่วนการให้้โบนััสประจำำ�ปีีหรืือเป้้าหมายระยะสั้้�น จะขึ้้�นอยู่่�กัับ
ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ผ่่านตััวชี้้�วััดผลการทำำ�งานประจำำ�ปีีที่่�เป็็น
รููปธรรม และสอดคล้้องทั้้�งด้้านผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจและ
ศัักยภาพความเป็็นผู้้�นำำ� 
ทั้้�งนี้้�แผนงานเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนทั้้�งหมด จะอยู่่�ภายใต้้
นโยบายและแนวทางที่่�ได้้รัับการกลั่่�นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััทอย่่างชััดเจน และคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนได้้พิิจารณาหลัักการจ่่ายค่่าค่่าตอบแทน
ผู้้�บริิหารประจำำ�ปีี 2563 แล้้ว และเห็็นว่่ามีีความสมเหตุุสมผลตาม
ที่่�ฝ่่ายจััดการเสนอ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

4.3		จำำ�นวนค่่าตอบแทนรวมของกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารที่่�
ได้้รัับจากบริิษััทและบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีี 2563 ผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ ภายใต้้นิิยามของ
ประกาศสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ได้้รัับค่่าตอบแทนรวมจำำ�นวน
122,933,511 บาท ซึ่่�งเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับค่่าตอบแทนรวมทั้้�งหมด
ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ คิิดเป็็นร้้อยละ 2.84 องค์์ประกอบหลัักของค่่า
ตอบแทนผู้้�บริิหาร คืือ เงิินเดืือนพนัักงาน โบนััสสำำ�หรัับผลประกอบ
การปีีที่่�ผ่่านมา ค่่าตอบแทนอื่่�น ได้้แก่่ เงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพ จำำ�นวน 2,611,500 บาท และรถยนต์์เพื่่�อใช้้ ในการปฎิิบัติั ิ
หน้้าที่่� และผู้้�บริิหารไม่่ได้้รับั ค่่าตอบแทนจากการเป็็นกรรมการใน
บริิษััทย่่อยแต่่อย่่างใด
ในกลุ่่�มผู้้�บริิหารนี้้� มีีสองคนเป็็นกรรมการบริิหาร และได้้รัับ
ค่่าตอบแทนจากการเป็็นกรรมการตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
จำำ�นวน 2,662,500 บาท อีีกส่่วนหนึ่่�งด้้วย
ค่่าตอบแทนหรืือผลประโยชน์์ค้้างจ่่าย คืือ โบนััสสำำ�หรัับ
ผลประกอบการปีีที่่�ผ่่านมา สำำ�หรัับผู้้�บริิหารและกรรมการ
โดยบริิษััทฯ จ่่ายในไตรมาสแรกของปีีถััดไป หลัังจากเสนอให้้
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�เสนอความ
เห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท (กรณีีโบนััสกรรมการ) หรืืออนุุมััติิ
(กรณีีโบนััสผู้้�บริิหาร) แล้้วแต่่กรณีี ซึ่่�งมีีจำำ�นวนค้้างจ่่ายประมาณ
15,801,828 บาท
ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดค่่าตอบแทนกรรมการรายบุุคคล รวมทั้้�งการเข้้าร่่วม
ประชุุมในปีี 2563 ปรากฏในหััวข้้อรายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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5. บุุคลากร
ณ สิ้้�นปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีพนัักงานทั้้�งหมด 4,734 คน บริิษััทฯ ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงาน
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 4,325,606,595 บาท ซึ่่�งผลตอบแทน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าล่่วงเวลา เงิินโบนััส เงิินสมทบ
ประกัันสัังคมและกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััทฯ ตามกลุ่่�มธุุรกิิจ

กลุ่มธุรกิจ

จำ�นวนพนักงาน (คน)

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์

3,186

กลุ่มธุรกิจคอนกรีต หิน และทราย

688

กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

632

กลุ่มธุรกิจการค้า

15

ธุรกิจอื่นๆ

213

รวม

4,734

กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บริิษััทฯ มีีนโยบายสนัับสนุุนให้้คณะกรรมการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพของบริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามหลััก
ธรรมาภิิบาลการลงทุุนสำำ�หรัับผู้้�ลงทุุนสถาบััน (Investment Governance Code: “I Code”) และ
สนัับสนุุนให้้คณะกรรมการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพคััดเลืือกผู้้�จััดการกองทุุนที่่�บริิหารการลงทุุนอย่่าง
รัับผิิดชอบโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social, and
Governance: “ESG”) และใช้้หลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุนเป็็นแนวทางการลงทุุนที่่�นำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์ที่่�ดีี
ที่่�สุุดในระยะยาวสำำ�หรัับสมาชิิกกองทุุนหรืือพนัักงานของบริิษัทั ฯ เนื่่�องจากกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพถืือเป็็น
กองทุุนการออมเพื่่�อการเกษีียณอายุุของพนัักงาน นอกจากนี้้� ยัังสนัับสนุุนให้้กองทุุนให้้สิิทธิิพนัักงาน
ในการเลืือกรููปแบบการออมให้้ตรงกัับวััตถุุประสงค์์การออมของพนัักงานแต่่ละคน (INSEE Choice)
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นโยบายในการพััฒนาบุุคลากร
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับบุุคลากร เนื่่�องจากถืือว่่า
พนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่า และเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
ของความยั่่�งยืืนและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�นว่่าความสำำ�เร็็จ
และการเจริิญเติิบโตขององค์์กรขึ้้�นอยู่่�กัับพนัักงานที่่�มีีค่่านิิยมและ
สมรรถนะที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทาง เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ ในระดัับภููมิิภาค และการตอบสนองต่่อการเติิบโตตาม
สายอาชีีพของพนัักงาน ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงมุ่่�งเน้้นการพััฒนาและ
ปรัับปรุุงระบบการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีภาวะผู้้�นำำ� ความรู้้� 
ความสามารถ ตลอดจนทัักษะการปฏิิบััติิงาน การคิิดริิเริ่่�มและ
การจััดการที่่�ทัันสมััยตามมาตรฐานระดัับสากลที่่�สอดคล้้องกัับงาน
ในปััจจุุบัันและอนาคต รวมถึึงเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการเติิบโตของ
พนัักงานเพื่่�อนำำ�พาองค์์กรสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง
ทั้้�งภายในประเทศและภููมิิภาคเอเเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
รวมทั้้�งฝ่่ายจััดการได้้ส่่งเสริิมการทำำ�งานเป็็นทีีมและมุ่่�งเน้้นให้้
พนัักงานเป็็นคนดีี มีีคุุณธรรมจริิยธรรม อยู่่�ร่่วมในชุุมชนด้้วยความ
ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููล ใส่่ใจในความปลอดภััยและผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น
กัับสิ่่�งแวดล้้อม และสัังคมโดยรวม ทั้้�งยัังสนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ และเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่�อน
องค์์กรสู่่�การแข่่งขััน สร้้างสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดและอนาคตที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับ
พนัักงานทุุกคน องค์์กร และสัังคม
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้เพิ่่�มความสำำ�คััญกัับบุุคลากรใน
หลายด้้าน เช่่น อนุุมััติิการเปลี่่�ยนแปลงกฎบััตรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนให้้ครอบคลุุมการติิดตามดููแล
การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการทำำ�งานสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงขึ้้�นไปทุุกตำำ�แหน่่ง รวมทั้้�งแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งและวิิธีีการ
พััฒนาบุุคลากรในภาพรวม
นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษััท ได้้ยกระดัับความสำำ�คััญในเรื่่�อง
การกำำ�หนดนโยบายทรััพยากรบุุคคลสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้มีี
ความสำำ�คััญเทีียบเท่่ากัับเรื่่�องนโยบายด้้านธรรมาภิิบาลและ
นโยบายที่่�มีีผลกระทบต่่อรายงานทางการเงิินที่่�สำำ�คััญซึ่่�งอยู่่�ใน
แผนผัังนโยบายที่่�คณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษ และ
นโยบายทรััพยากรบุุคคลสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ดัังกล่่าวมีีการจััดทำำ�
ขึ้้�นโดยมีีมาตรฐานระดัับสากล และจััดทำำ�ภายใต้้คำำ�แนะนำำ�ของ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ที่่�ปรึึกษาด้้านการบริิหารบุุคลากรระดัับสากล ซึ่่�งคณะกรรมการ
บริิษััทด้้วยความเห็็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนเห็็นว่่านโยบายด้้านบุุคคลดัังกล่่าวมีีความเหมาะสม
จึึงอนุุมััติิตามที่่�ฝ่่ายจััดการนำำ�เสนอ
แนวทางและรููปแบบการพััฒนาบุุคลากร
บริิษััทฯ จััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้�อิินทรีี (INSEE Academy) อยู่่�ภายใต้้
สายงานการบริิหารบุุคลากรและประสิิทธิิภาพองค์์กร (People and
Organizational Performance) เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางในการพััฒนา
แผนกลยุุทธ์์ด้า้ นการพััฒนาบุุคลากรของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยการพััฒนา
มีีการวางแผนให้้ครอบคลุุมแผนระยะสั้้�นและระยะยาวในการพััฒนา
บุุคลากรในแต่่ละสายธุุรกิิจ เช่่น ธุุรกิิจคอนกรีีต หิิน และทราย
เพื่่�อการก่่อสร้้าง ธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง (วััสดุุตกแต่่งเพื่่�องาน
สถาปััตยกรรมคอนวููด คอนกรีีตมวลเบาอิินทรีีซุุปเปอร์์บล๊๊อก
และปููนสำำ�เร็็จรููป) ธุุรกิิจการจััดการพััฒนาเชื้้�อเพลิิงและวััตถุุดิบิ ทดแทน
ธุุรกิิจด้้านบริิหารจััดการของเสีียอุุตสาหกรรมอิินทรีีอีีโคไซเคิิล และ
ธุุรกิิจการค้้า เป็็นต้้น โดยศููนย์์การเรีียนรู้้�อิินทรีี มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
บุุคลากรผ่่านหลัักสููตรที่่�หลากหลายและวางแผนโครงสร้้างการ
เรีียนรู้้�ที่่�สนัับสนุุนการฝึึกฝนพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรอย่่าง
ยั่่�งยืืน
ด้้านรููปแบบการพััฒนาบุุคลากร ด้้วยบริิษััทฯ มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่า
ควรมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึก ความรู้้� และมีีความเข้้าใจอย่่างแท้้จริิง
ในการนำำ�องค์์ความรู้้� ไปสู่่�การพััฒนาการปฏิิบัติั งิ านและมีีการบริิหาร
จััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของตน เพื่่�อให้้
สามารถบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กรร่่วมกััน ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงให้้
ความสำำ�คััญในการพััฒนาระบบและมีีรููปแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�
ทัันสมััย โดยใช้้หลัักการเรีียนรู้้�ตามรููปแบบ 70-20-10 ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับทิิศทางของธุุรกิิจและเหมาะกัับกลุ่่�มพนัักงาน คืือให้้มีี
การพััฒนาการเรีียนรู้้�ผ่่านประสบการณ์์จริิงและการแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าต่่อการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ขององค์์กร ร้้อยละ 70 และมีีการสอนงานร้้อยละ 20 และเป็็นการ
เรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนและการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองอีีกร้้อยละ 10 ในการ
นี้้�บริิษััทฯ จึึงส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้มีีโอกาสเข้้าถึึงการเรีียนรู้้�ได้้
ทุุกที่่� ทุุกเวลา ที่่�ต้้องการให้้มากที่่�สุุดผ่่านระบบบริิหารจััดการ
การเรีียนรู้้�ที่่�ทัันสมััย ซึ่่�งพนัักงานสามารถเข้้าระบบเพื่่�อค้้นหาและ
เลืือกหลัักสููตรที่่�ต้้องการฝึึกอบรมผ่่านคอมพิิวเตอร์์หรืือสมาร์์ทโฟน
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ซึ่่�งมีีการเรีียนการสอนหลากหลายรููปแบบ อาทิิ การเรีียนรู้้�ใน
รููปแบบห้้องเรีียน การฝึึกปฏิิบััติิ บทเรีียนออนไลน์์ที่่�พััฒนาขึ้้�น
เฉพาะสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ และการเรีียนรู้้�ผ่่านห้้องเรีียนเสมืือนจริิง
สำำ�หรัับเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในระดัับภููมิิภาค นอกจากนี้้�บริิษััทฯ จััดให้้มีี
ระบบการบริิหารจััดการความรู้้�ในระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงการ
แลกเปลี่่�ยน แบ่่งปัันและจััดเก็็บความรู้้�ที่่�สำำ�คััญภายในองค์์กรเพื่่�อ
การนำำ�ไปใช้้ ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ซึ่่�งเป็็นรากฐานของการนำำ�ไปสู่่�
การเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�ที่่�เสริิมสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับ
องค์์กร
สำำ�หรัับแผนพััฒนาบุุคลากรของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีการจััดทำำ�แผนพััฒนา
สำำ�หรัับพนัักงานทุุกระดัับ ทั้้�งในด้้านเทคนิิคของงาน การพััฒนา
จิิตสำำ�นึึกด้้านคุุณธรรม จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ รวมทั้้�งการพััฒนา
ความเป็็นผู้้�นำำ�และให้้โอกาสในการก้้าวหน้้าแก่่พนัักงานทั้้�งในด้้าน
การแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ระหว่่างบริิษััทในกลุ่่�มและการพััฒนา
ศัักยภาพเพื่่�อการเติิบโตในสายอาชีีพและบริิษััทฯ ต้้องการให้้มั่่�นใจ
ได้้ว่่าพนัักงานทุุกคนมีีความรู้้�และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงาน
ตามหน้้าที่่�รัับผิิดชอบได้้อย่่างถููกต้้องปลอดภััย มีีประสิิทธิิภาพ
ตามกระบวนการและมาตรฐานที่่�กำำ�หนด เพื่่�อให้้ทุุกผลิิตภััณฑ์์และ
การบริิการส่่งมอบถึึงมืือลููกค้้า คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ บุุคคล และหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างรวดเร็็ว มีีคุุณภาพและสร้้างความพึึงพอใจ
สููงสุุด
การบริิหารจััดการแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการเตรีียมความพร้้อม
ในด้้านบุุคลากร รวมถึึงกรณีีที่่�ต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลงบุุคลากร
โดยเฉพาะในตำำ�แหน่่งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานอัันสำำ�คััญ ดัังจะเห็็นว่่า
ในปีี 2563 มีีการแก้้ ไขการมอบหมายหน้้าที่่�ดููแลบุุคลากรให้้แก่่
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้เกิิดความ
เชื่่�อมั่่�นและฝ่่ายจััดการมีีการปฏิิบััติิงานด้้านแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรายงานผลให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััท
ทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งเริ่่�มตั้้�งแต่่แนวทาง
การประเมิินกลุ่่�มพนัักงานผู้้�มีีความสามารถและศัักยภาพที่่�จะ
เติิบโตขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ในตำำ�แหน่่งสำำ�คััญของ
สายงานต่่างๆ ในองค์์กร จากนั้้�นมีีการวางแผนพััฒนารายบุุคคล
เพื่่�อให้้มีีความพร้้อมในการขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งตามช่่วงเวลาและความ
จำำ�เป็็นทางธุุรกิิจ ซึ่่�งอาจต้้องผ่่านการพััฒนาในหลายรููปแบบ เช่่น
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การพััฒนาภาวะผู้้�นำำ� การรัับการโค้้ชจากผู้้�บริิหาร การแลกเปลี่่�ยน
พนัักงานในระดัับภููมิิภาคเพื่่�อให้้มีีประสบการณ์์ ในการทำำ�งานใน
ระดัับที่่�เป็็นสากล การมอบหมายให้้เป็็นผู้้�นำำ�การบริิหารโครงการ
สำำ�คััญ เป็็นต้้น
ข้้อมููลการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาศููนย์์การเรีียนรู้้�อิินทรีี ได้้จััดการฝึึกอบรมและ
พััฒนาในรููปแบบต่่างๆ ให้้กัับพนัักงาน ในกลุ่่�มต่่างๆ อาทิิ
1. กลุ่่�มหลัักสููตรพััฒนาผู้้�นำำ� (Leadership Development
Program) และหลัักสููตรพััฒนาเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสู่่�
ผู้้�บริิหารระดัับสููง (Transitional Development Program)
2. กลุ่่�มหลัักสููตรพััฒนาด้้านเทคนิิคและสายวิิชาชีีพ (Technical/
Functional Development Program)
3. กลุ่่�มหลัักสููตรพััฒนาพนัักงานใหม่่ (Induction & On-boarding
Program)
4. กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านความปลอดภััยและการพััฒนาเพื่่�อความ
ยั่่�งยืืน (OH&S and Sustainable Development Program)
5. กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านภาษาอัังกฤษ (English Proficiency
Development Program)
6. กลุ่่�มหลัักสููตรการเรีียนรู้้�ผ่่านระบบ Digital Learning
7. กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์

รายงานประจำ�ปี

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคน)

ค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (จำ�นวนเงินบาทเฉลีย่ ต่อคน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

22.55

25.51

26.84

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

6,630.58

6,548.82

8,891.35

23.9

32.2

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี โดยไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค้าใช้จ่ายอื่นๆ 30.9
(ล้านบาท)
หมายเหตุ:

1. ปี 2561 และ ปี 2562 ข้อมูลเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย ปี 2563 ข้อมูลรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ
2. ศูนย์การเรียนรู้อินทรีมุ่งเน้นสร้างความสามารถของ “People Developer” หรือการฝึกสอนให้หัวหน้างาน หรือ
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญภายในเป็นผู้สอนงานหรือผู้ฝึกสอนภายใน จึงทำ�ให้บริษัทฯ สามารถลดการพึ่งพา
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัทฯ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาพนักงานลดลงอย่างเป็นลำ�ดับ   

การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ปููนอิินทรีี

■ การคุ้มครองสิทธิของพนักงาน

กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงมีีความเชื่่�อสอดคล้้องกัับแนวทาง
ของหลัักการคุ้้�มครองทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ
(UNGP) ว่่าธุุรกิิจจะสามารถดำำ�รงอยู่่�ได้้ก็ต่็ อ่ เมื่่�อมีีการให้้ความเคารพ
และให้้ความสำำ�คััญทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชน เราจึึงยึึดมั่่�นในค่่านิิยม
องค์์กรของกลุ่่�มบริิษััทฯ คืือ ทำำ�สิ่่�งถููกต้้อง เป็็นหััวใจหลัักในการ
ทำำ�ธุุรกิิจมาโดยตลอด เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าหลัักการด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนนี้้�จะได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างแท้้จริิง เราขอความ
ร่่วมมืือให้้ทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของเรา ให้้ความเคารพ
และสนัับสนุุนหลัักการทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตลอดทั่่�วทั้้�งห่่วงโซ่่
อุุปทาน โดยผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดต้้องยึึดถืือและ
ปฏิิบััติิตามแนวทางของหลัักการเดีียวกััน

ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่ใช่่ธุุรกิิจประเภทที่่�ต้้องใช้้แรงงานมาก
จึึงไม่่ใช่่แหล่่งดึึงดููดของแรงงานอพยพในแต่่ละประเทศที่่�เรา
ดำำ�เนิินงาน ทุุกบริิษััทในกลุ่่�มให้้ความเคารพในสิิทธิิและเสรีีภาพ
ของพนัักงานและจััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้สอดคล้้องกัับ
มาตรฐานทางด้้านแรงงานทั้้�งภายในประเทศและมาตรฐานของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ดัังตััวอย่่างในหััวข้้อต่่อไปนี้้�

หากมีีการกระทำำ�ใด ที่่�ละเมิิดต่่อหลัักสิิทธิิมนุุษยชน กลุ่่�มบริิษััทฯ
สามารถพิิจารณาลงโทษทางด้้านวิินัยั ตามนโยบายของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
และอาจจะต้้องถููกดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย หากการกระทำำ�ดัังกล่่าว
เป็็นการกระทำำ�ที่่�ผิิดต่่อกฎหมาย และเปิิดช่่องทางการรายงาน
การละเมิิดต่่อหลัักสิิทธิิมนุุษยชนผ่่านทางช่่องทาง wrs.expolink.
co.uk/inseespeakup

การสรรหาและคััดเลืือกพนัักงาน กลุ่่�มบริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้กัับ
ผู้้�สมััครงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงความแตกต่่าง
ด้้านเชื้้�อชาติิ สััญชาติิ ศาสนา เพศ อายุุ การศึึกษา อีีกทั้้�งไม่่ปิิดกั้้�น
ความแตกต่่างทางร่่างกาย รสนิิยม หรืือวิิถีีชีีวิิต และให้้โอกาสแก่่
ผู้้�พิิการอย่่างเหมาะสม ผ่่านขั้้�นตอนการสรรหาและคััดเลืือก
พนัักงานที่่�ยุุติิธรรมและโปร่่งใส และเป็็นไปตามวิิธีีปฏิิบััติิเดีียวกัับ
ของทั้้�งกลุ่่�ม ภายใต้้นโยบายการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์สำำ�หรัับ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญ
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ธรรมาภิบาลในการดำ�เนินธุรกิจ

เพศ

อายุ

สัดสวนของพนักงานตามตำแหนง (คน)

ป

ผูบริหารระดับสูง
และอาวุโส
107

26

ผูบริหารระดับกลาง
824

พนักงานระดับอื�นๆ
1392

46%

48%

4.5%

เจเนอเรชัน Z
อายุไมเกิน 25 ป

เจเนอเรชัน Y
อายุ 26 - 40 ป

เจเนอเรชัน X
อายุ 41 - 55 ป

เจเนอเรชัน B
อายุ 56 ปขึ�นไป

147

การศึกษา

สัญชาติ

คน

1,145

0.7%
500

คน

2,966

1,039

22
4
438

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

สูงกวา
ปริญญาตรี

อื�นๆ

การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน พนัักงานทุุกคน
ได้้รัับโอกาสในการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของตนเองอย่่าง
เท่่าเทีียมกัันตลอดระยะเวลาการว่่าจ้้างในการทำำ�งาน และมีีระบบ
การสนัับสนุุนให้้มีีการพููดคุุยกัับหััวหน้้างานอย่่างสม่ำำ��เสมอเกี่่�ยวกัับ
เส้้นทางในการพััฒนาการทำำ�งานและการเติิบโตในตำำ�แหน่่งงานของ
ตนเอง โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบ Dialogue ที่่�รวมทั้้�งการประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงาน และการตั้้�งเป้้าหมายการพััฒนาตนเองของ
พนัักงาน
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3

374

ไทย

ทวีปเอเชีย

ทวีปยุโรป

ทวีป
ออสเตรเลีย

1

ทวีป
อเมริกาเหนือ

6. ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการแต่่งตั้้�งนางภััชฎา หมื่่�นทอง เป็็นเลขานุุการบริิษััท
ทำำ�หน้้าที่่�ตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 ด้้วยความรัับผิิดชอบ
ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต รวมทั้้�งต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็น
ไปตามกฎหมาย  วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับบริิษััทฯ มติิคณะกรรมการ
ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

รายงานประจำ�ปี

โดยนางภััชฎา หมื่่�นทอง จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโททาง
กฎหมาย และเคยปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้านกฎหมายและเลขานุุการบริิษััท
ให้้แก่่บริิษััทฯ มาเป็็นเวลานานกว่่า 10 ปีี จึึงทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�
ด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อพึึงปฏิิบััติิด้้าน
การกำำ�กัับดููแลในการดำำ�เนิินกิิจกรรมของคณะกรรมการให้้เป็็นไป
ตามกฎหมาย การดำำ�เนิินการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและ
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานภายใน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการบริิษััทและมติิที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล เช่่น
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และดููแลการเปิิดเผยข้้อมููล
และรายงานสารสนเทศต่่อหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลและสาธารณชน
ให้้ถูกู ต้้องครบถ้้วนตามกฎหมาย จััดให้้มีกี ารปฐมนิิเทศ ให้้คำ�ำ แนะนำำ�
แก่่กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่ และปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�
ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
รายละเอีียดคุุณสมบััติิของเลขานุุการบริิษััท ปรากฏใน
เอกสารแนบ
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีและผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอีียดคุุณสมบััติิของผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี ปรากฏ
ในเอกสารแนบ
หััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแล
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งนายรานจััน ซาชาเดอวา ตามข้้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง Head of Group
Internal Audit and Compliance โดยนายรานจััน ซาชาเดอวา
จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโทด้้านบริิหารธุุรกิิจการเงิินระหว่่าง
ประเทศและองค์์กรและเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาตจาก
สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในสากล รััฐฟลอริิด้้า สหรััฐอเมริิกา อีีกทั้้�ง
ยัังเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ ในการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบ
ภายในจากหลายหน่่วยงานชั้้�นนำำ� และมีีความเข้้าใจในการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ จึึงเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวได้้
อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ นอกเหนืือจากการพิิจารณาและอนุุมััติิแล้้ว
การแต่่งตั้้�ง ถอดถอน หรืือโยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวจะต้้อง
ผ่่านการอนุุมัติั หิ รืือได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอีียดคุุณสมบััติิของหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและ
หััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน ปรากฏในเอกสารแนบ

บริิษััทฯ แต่่งตั้้�งนายเกษม มาไกรเลิิศ ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตาม
ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ให้้ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ควบคุุมดููแลบััญชีี
โดยปฏิิบััติิหน้้าที่่�จััดทำำ�บััญชีีแสดงผลการดำำ�เนิินงานและฐานะ
การเงิิน จััดทำำ�งบการเงิินและจััดให้้มีีการตรวจสอบงบการเงิิน
โดยผู้้�ตรวจบััญชีีที่่�ได้้รัับอนุุญาต จััดส่่งรายงานทางบััญชีี ให้้กัับ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดฝ่่ายการเงิินและบััญชีี นอกจากนี้้�นายเกษม
มาไกรเลิิศ ยัังได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ของบริิษััทฯ ด้้วย

ผู้้�สอบบััญชีี

รายละเอีียดช่่องทางการติิดต่่อผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ปรากฏในเอกสารแนบ

2. นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 4377

ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษััท สำำ�นัักงาน
อีีวาย จำำ�กััด  ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจาก
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ได้้แก่่
1. นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 5906

3. นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 4799
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สถานที่่�ติิดต่่อ ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา 193/136-137
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
10110 ประเทศไทย โทรศััพท์์ +66 2 264 9090  
โทรสาร +66 2 264 0789 - 90
ในปีี 2563  บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ได้้รัับเงิินค่่าตอบแทน
จากการสอบบััญชีี (audit fee) จากบริิษััทและบริิษััทย่่อยเป็็นเงิิน
จำำ�นวน 12,424,754 บาท นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับเงิินค่่าบริิการอื่่�น
(non-audit fee) จำำ�นวน 300,000 บาท สำำ�หรัับงานค่่าบริิการ
ด้้านการจััดทำำ�งบการเงิินสำำ�หรัับกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
การลงทุุน และจำำ�นวน 1,033,739 บาท สำำ�หรัับค่่าบริิการ
ที่่�ปรึึกษาอื่่�นๆ
ในปีี 2563  บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี จำำ�กััด ได้้รัับเงิินค่่าตอบแทนจากการ
สอบบััญชีี (audit fee) จากบริิษััทย่่อยเป็็นเงิินจำำ�นวน 463,095
บาท นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับเงิินค่่าบริิการอื่่�น (non-audit fee) จำำ�นวน
93,214 บาท สำำ�หรัับงานค่่าบริิการด้้านที่่�ปรึึกษา Transfer Pricing
บริิษััทฯ ไม่่มีีค่่าบริิการอื่่�นที่่�จะต้้องจ่่ายจากบริิการที่่�ยัังได้้รัับ
ไม่่ครบถ้้วนในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา
ทั้้�งนี้้� บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและบริิษััท
สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ไม่่ได้้รัับเงิินค่่าตอบแทนจากบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อยเป็็นการส่่วนตััว
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รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
สรุุปผลการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทในรอบ
ปีีที่่�ผ่่านมา
ปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััท มีีการปรัับตััวการทำำ�งานภายใต้้
ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงซึ่่�งเกิิดจากผลกระทบของโควิิด-19 เช่่นกััน
และมีีผลงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
■ ให้ความส�ำคัญกับการพิจารณายุทธศาสตร์และแผนงานทาง
ธุุรกิิจ ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารนำำ�เสนอ โดยให้้อยู่่�ภายใต้้ความระมััดระวััง
ในการลดอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุน การรัักษาอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
และเพิ่่�มกระแสเงิินสด ในขณะเดีียวกััน คงไว้้ซึ่่�งความสามารถ
ในการแข่่งขััน เพื่่�อให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สนองตอบต่่อสภาพทาง
เศรษฐกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบอย่่างหนัักจากโควิิด-19
ในทุุกภููมิิภาค
■ คณะกรรมการชุดย่อย เป็นกลไกเสริมที่ส�ำคัญ ในการให้
คำำ�แนะนำำ�ที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�บริิหาร เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน สร้้างวััฒนธรรมและค่่านิิยม
ขององค์์กร โดยในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััท
อนุุมััติิการปรัับโครงสร้้างคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
(แทนคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง) เพิ่่�ม
กรรมการอิิสระในคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน และแก้้ ไขเพิ่่�มเติิมบทบาทและหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าองค์์ประกอบของ
คณะกรรมการชุุดย่่อยและอำำ�นาจหน้้าที่่�มีีการวิิวััฒน์์ตาม
สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงเช่่นกััน

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

■ เพิ่มนโยบายระดับกลุ่มที่ส�ำคัญ เช่น นโยบายทรัพยากรบุคคล
สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ นโยบายเทคโนโลยีีและสารสนเทศ
สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อให้้สนองตอบกัับทิิศทางการเจริิญ
เติิบโตของกลุ่่�มและสร้้างมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านในระดัับกลุ่่�ม
■ สนับสนุนให้บริษัทย่อยมีการบริหารที่คล่องตัว ภายใต้
การกำำ�กัับดููแลและควบคุุมภายในที่่�อยู่่�ในมาตรฐานเดีียวกััน
ของกลุ่่�ม จึึงมีีการปรัับโครงสร้้างคณะกรรมการของบริิษัทั ย่่อย
และเพิ่่�มความเข้้มแข็็งด้้านการควบคุุมภายในและกำำ�กัับดููแล
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมของการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
โปรดดููเพิ่่�มเติิมในสารจากคณะกรรมการต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน และรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
สำำ�หรัับข้้อมููลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการโปรดดููเพิ่่�มเติิม
ในเอกสารแนบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระสามท่่าน
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านบััญชีีการเงิิน กฏหมายและธุุรกิิจ
คณะกรรมการตรวจสอบทุุกท่่านมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ ในข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.)
เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2563 คุุณโรเบิิร์์ต แวน เดอ เฟลต์์ช ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งให้้เป็็นคณะกรรมการตรวจสอบแทนคุุณประดาป
พิิบููลสงคราม ซึ่่�งเกษีียณตามวาระ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ เที่่�ยงธรรม
ตามขอบเขตในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งได้้รัับการ
ทบทวนให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและผ่่านการอนุุมััติิ
โดยคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
ตรวจสอบสนัับสนุุนให้้มีีวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เข้้มแข็็งในเรื่่�อง
หลัักธรรมาภิิบาล จริิยธรรม ความซื่่�อสััตย์์ ความรัับผิิดชอบและ
ความโปร่่งใสเพื่่�อความยั่่�งยืืนขององค์์กรในระยะยาว
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 11 ครั้้�ง
โดยมีีกรรมการตรวจสอบเข้้าประชุุมครบองค์์ประชุุมทุุกครั้้�ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทำำ�การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ปีี ทั้้�งเป็็นรายบุุคคลและ
รายคณะ รวมถึึงมีีประเมิินความเสี่่�ยงของสถานการณ์์ภายหลััง
โควิิด - 19 ซึ่่�งได้้นำำ�ไปพิิจารณาในแผนงานปีี 2564
หน้้าที่่�หลัักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
(1) การสอบทานรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทาน และพิิจารณางบการเงิินรวมรายไตรมาสและ
งบการเงิินรวมประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษัทั  ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารและ
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบถาม
ผู้้�สอบบััญชีีเรื่่�องความถููกต้้องครบถ้้วนของงบการเงิิน
การปรัับปรุุงรายการบััญชีีที่่�สาระสำำ�คััญซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อ
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งบการเงิิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพีียงพอเหมาะสม
ของวิิธีีการบัันทึึกบััญชีี การประเมิินการควบคุุมภายใน และ
ความเพีียงพอ ถููกต้้องและครบถ้้วนของการเปิิดเผยข้้อมููล
ในงบการเงิิน นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุม
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีฝ่ี า่ ยบริิหารของบริิษัทั หนึ่่�งครั้้�ง เพื่่�อ
พิิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบััญชีีรายไตรมาส
และประจำำ�ปีีของผู้้�สอบบััญชีีและสอบถามถึึงความเสี่่�ยงของ
รายการผิิดปกติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือที่่�ผู้้�สอบบััญชีีอาจพบระหว่่าง
การตรวจสอบ
(2) การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทานการเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและรายการที่่�มีี
ความเป็็นไปได้้ว่่าอาจจะขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยยึึดหลััก
ความสมเหตุุสมผลตามปกติิธุุรกิิจ ความโปร่่งใส การเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ดัังเช่่นที่่�ทำำ�กัับบุุคคลภายนอกทั่่�วไป
(3) การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทานการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษัทั ในปีี 2563
โดยให้้พิิจารณาครอบคลุุมถึึงสถานการณ์์โควิิด - 19 ซึ่่�ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง
ทางเศรษฐกิิจที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เช่่น สภาพคล่่องทางการเงิิน
การบริิหารจััดการลููกหนี้้�และการรัับชำำ�ระเงิิน การประเมิิน
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ ฯลฯ รวมทั้้�งพิิจารณาและสอบทาน
ความเหมาะสมและประสิิทธิิภาพของกระบวนการบริิหาร
ความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งให้้ข้อ้ เสนอแนะเพื่่�อปรัับปรุุง
กระบวนการบริิหารอย่่างเหมาะสม
(4) การสอบทานประสิิทธิิภาพของระบบการควบคุุมภายในและ
การกำำ�กัับดููแลงานฝ่่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุุมภายใน
ร่่วมกัับฝ่่ายตรวจสอบภายในเป็็นรายเดืือน และร่่วมกัับ
ฝ่่ายบริิหารและผู้้�สอบบััญชีีเป็็นรายไตรมาส การควบคุุมภายใน
มีีการจััดทำำ�ให้้เป็็นระบบที่่�รััดกุุมยิ่่�งๆ ขึ้้�น โดยมีีการให้้ความรู้้�
และความตระหนัักในเรื่่�องความรัับผิิดชอบของการควบคุุม

รายงานประจำ�ปี

ภายในแก่่พนัักงาน ผู้้�บริิหารและคณะกรรมการบริิษััท
นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้พิิจารณาและทบทวน
กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบทุุกปีีและแผนงานระยะสั้้�น
และระยะสามปีีโดยสนัับสนุุนให้้ฝ่่ายงานตรวจสอบภายใน
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นที่่�ปรึึกษาที่่�เชื่่�อถืือได้้ ให้้แก่่บริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� 
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
ระบบการควบคุุมภายในของฝ่่ายบริิหาร ท้้ายที่่�สุุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทบทวนและอนุุมััติิแผนงาน
การตรวจสอบประจำำ�ปีี 2563 รวมทั้้�งงบประมาณเพื่่�อ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตรวจสอบเป็็นไปตามแผนงาน
(5) การสอบทานการปฏิิบัติั ติ ามระบบและการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนด
ของก.ล.ต. และตลท. รวมทั้้�งกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ โดยได้้
ทบทวนรายงานสรุุปการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบเป็็นรายไตรมาส
ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้เสนอแนะเพิ่่�มเติิมให้้เสริิมสร้้าง
วััฒนธรรมการปฏิิบััติิตามระบบและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ผ่่านการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ ข้้อมููลภายใน
การขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ฯลฯ นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
ตรวจสอบยัังได้้ทบทวนผลการสอบสวนผ่่านข้้อร้้องเรีียน
(INSEE Speak Up) และให้้ข้้อเสนอแนะในการปรัับปรุุง
กระบวนการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้สอดคล้้องกัับการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

โดยสรุุป คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ใช้้ความรู้้�ความสามารถ 
ประสบการณ์์ ความระมััดระวัังรอบคอบ และมีีความเป็็นอิิสระ
เพีียงพอในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�ระบุุไว้้ ใน
กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
บริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นจากการสอบทาน
งบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีีและการประเมิิน
ของผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�ตรวจสอบภายในดัังกล่่าวข้้างต้้นว่่า
คณะกรรมการตรวจสอบไม่่พบการปฏิิบััติิซึ่่�งไม่่เป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดของพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(6) การพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้พิจิ ารณาเสนอให้้แต่่งตั้้�งนางสาวศิิริวิ รรณ นิิตย์์ดำ�ำ รง
และ/หรืือ นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ และ/หรืือ
นางสริินดา หิิรัญ
ั ประเสริิฐวุุฒิิ แห่่งบริิษัทั  สำำ�นักั งาน อีีวาย จำำ�กัดั
ให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ สำำ�หรัับปีี 2564 รวมถึึงพิิจารณา
ค่่าสอบบััญชีีซึ่่�งได้้เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาและ
จะขออนุุมััติิในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ต่่อไป
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความสามารถและประสบการณ์์ห้้าท่่าน
โดยนายโรเบิิร์ต์ แวน เดอ เฟลต์์ซ เป็็นสมาชิิกใหม่่ซึ่่�งเข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2563 แทนดร.(กิิตติิมศัักดิ์์�) ฮาราลด์์ ลิิงค์์
ที่่�พ้้นจากการเป็็นกรรมการบริิษััทตามวาระ
ในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ครบถ้้วนตามที่่�ระบุุไว้้ ในกฎบััตร ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมหน้้าที่่�
ด้้านการให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการจััดการและการวางแผนสืืบทอด
ตำำ�แหน่่งของบริิษััทฯ รวมทั้้�งการพััฒนาผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งในแต่่ละ
สายงานเพื่่�อให้้พนัักงานสามารถเติิบโตในวิิชาชีีพ และเติิบโต
ตามสายงาน โดยมีีการประชุุมหารืือรวมทั้้�งสิ้้�นห้้าครั้้�งและ
แต่่ละครั้้�งมีีสมาชิิกทุุกท่่านเข้้าร่่วมประชุุมครบถ้้วน
กิิจกรรมที่่�สำำ�คัญ
ั ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ในปีี 2563 ได้้แก่่
1.	พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ และการสรรหา
และคััดเลืือกผู้้�บริิหาร
ช่่วยให้้การบริิหารงานแบบกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นในปีีก่่อนหน้้านี้้� 
มีีเสถีียรภาพและมีีการกระจายอำำ�นาจการตััดสิินใจให้้แต่่ละ
กลุ่่�มธุุรกิิจมีีความคล่่องตััวและสามารถตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของตลาดและกลุ่่�มลููกค้้าได้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น นอกจากนี้้� 
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ให้้ข้้อเสนอแนะ
เกี่่�ยวกัับการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ
ทั้้�งในระดัับกลุ่่�ม ได้้แก่่ หััวหน้้ากลุ่่�มงานการผลิิต และหััวหน้้ากลุ่่�ม
งานการตลาด และสำำ�หรัับบริิษััทที่่�อยู่่�ในกลุ่่�ม ได้้แก่่ซีีอีีโอของบริิษััท
สยาม ซิิตี้้� ซีเี มนต์์ (ลัังกา) จำำ�กัดั  ซีีอีโี อของบริิษัทั  อิินทรีี อีโี คไซเคิิล
จำำ�กััด ผู้้�บริิหารสายบััญชีีและสายการผลิิตของบริิษััท ชิิป มง อิินทรีี
ซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น และผู้้�บริิหารสายการผลิิตที่่�สระบุุรีีของบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
2. 	พิิจารณาระบบการให้้ค่่าตอบแทนตามผลการทำำ�งาน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ ให้้ข้้อเสนอแนะ
แก่่คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ในการกำำ�หนดมาตรฐานเดีียวกััน
ทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับการจ่่ายค่่าตอบแทนพนัักงานให้้
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สอดคล้้องกัับผลการทำำ�งาน และต่่อมาได้้อนุุมััติิระบบการบริิหาร
จััดการผลการทำำ�งานในรููปแบบใหม่่
3. 	พิิจารณานโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลของกลุ่่�มบริิษััทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ทบทวนและให้้
ข้้อเสนอแนะแก่่การจััดทำำ�นโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
โดยนโยบายดัังกล่่าวถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อกำำ�หนดกรอบการทำำ�งานและ
หลัักเกณฑ์์เบื้้�องต้้นในการจััดการและบริิหารเชิิงทรััพยากรบุุคคล
มีีความสอดคล้้องกัันทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ
4. 	สนัับสนุุนการพััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน สนัับสนุุนการ
พััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููง และผู้้�บริิหารอาวุุโส
เป็็นผู้้�นำำ�ที่่�มีีศัักยภาพในการบริิหารจััดการสายงานของตน รวมทั้้�ง
มอบหมายให้้คณะผู้้�บริิหารดำำ�เนิินงานการตามแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
อย่่างเข้้มงวด เริ่่�มจากการประเมิินความเป็็นผู้้�นำำ�สำำ�หรัับพนัักงานที่่�
มีีศัักยภาพในการเป็็นผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มุ่่�งมั่่�นในการสร้้าง
องค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพ และให้้องค์์กรมีีการขัับเคลื่่�อนโดย
วััฒนธรรมองค์์กรซึ่่�งพนัักงานมีีความทุ่่�มเทเยี่่�ยงเจ้้าของกิิจการ
และมีีการคััดเลืือกผู้้�ซึ่่�งมีีแรงบรรดาลใจในการขัับเคลื่่�อนบริิษััทฯ
ภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่�มีีการแข่่งขัันสููง มาเป็็นผู้้�นำำ�กลุ่่�มบริิษััทฯ
ไปสู่่�การเติิบโตที่่�ดีี ในอนาคต

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล ประกอบด้้วยสมาชิิกสามท่่าน มีีหน้้าที่่�
ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายและปรากฏในกฏบััตร
โดยสรุุปคืือ ทำำ�การทบทวนเอกสารหลัักในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการและฝ่่ายบริิหาร
เพื่่�อให้้ธรรมาภิิบาลขององค์์กรมีีพััฒนาการอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
ปีี 2563 บริิษััทฯ มีีผลงานอัันเป็็นรููปธรรมด้้านการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี โดยมีีคะแนนด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ในระดัับ
“ดีีเลิิศ” ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่�ห้้า จากสมาคมส่่งเสริิมกรรมการไทย
(IOD)  ได้้รัับคะแนนเต็็มร้้อยคะแนนจากการประเมิินคุุณภาพการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2563 โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุน
ไทย และได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน (THSI SET) โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และผ่่านการรัับรองการต่่ออายุุสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน (Collective Action
Coalition Against Corruption หรืือ “CAC”) ซึ่่�งจะครอบคลุุม
ไปถึึงปีี 2566
ในปีี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิิบาลได้้ประชุุมหารืือกัันสองครั้้�ง
ครอบคลุุมหน้้าที่่�ความรัับผิิดขอบตามกฎบััตร ตััวอย่่างเรื่่�องที่่�สำำ�คัญ
ั
ได้้แก่่

คณะกรรมการธรรมาภิิบาลได้้ทำำ�การประเมิินตนเองและพอใจ
ในการปฏิิบััติิงานของตน ส่่วนการปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีของกลุ่่�มบริิษััทฯ คณะกรรมการธรรมาภิิบาลมีีความเห็็นว่่า
กลุ่่�มบริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทที่่�ดีี
สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์  และมีีความพึึงพอใจ
ที่่�บริิษััทฯ มีีการริิเริ่่�มกิิจกรรมด้้านการกำำ�กัับดููแลใหม่่ๆ
หลายรายการ ซึ่่�งจะเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกภาคส่่วน คณะกรรมการธรรมาภิิบาลเชื่่�อมั่่�นว่่าธรรมาภิิบาลและ
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�ดีี ประกอบกัับค่่านิิยมที่่�เข้้มแข็็ง จะเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�
ให้้บริิษััทฯ ของเราเติิบโตต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน

นายสตีเฟน แพทริก กอร์
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

■ การทบทวนระเบียบปฏิบัติองค์กร
■ การทบทวนแบบฟอร์มและขั้นตอนการรายงานการมีส่วนได้
เสีียของคณะกรรมการและบริิษััท
■ การทบทวนความสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ต่่างๆ  และเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทยอย
ในประเทศ

การรวมคา
ตางประเทศ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต
จำกัด

100%

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(บังกลาเทศ) จำกัด

100%

บริษัท อินทรี
ซุปเปอรบลอก จำกัด

100%

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(ลังกา) จำกัด

98.95%

บริษัท อินทรี
อีโคไซเคิล จำกัด

100%

บริษัท สยามซิตี�
พาวเวอร จำกัด

100%

บริษัท อินทรี ดิจิตอล
จำกัด

100%

บริษัท คอนวูด จำกัด

บริษัทรวม

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

บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต*
(เวียดนาม) จำกัด

บริษัท ชิป มง อินทรี
ซีเมนต คอรปอเรชั�น

40%

100%

90%

65%

100%

พีที คอนวูด
อินโดนีเซีย

100%

บริษัท ปูนซีเมนต
ตราลูกโลก จำกัด

100%

บริษัท สยาม ซิตี�
ซีเมนต เทรดดิ้ง จำกัด

100%

*บริษทั สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำ�กัด ได้รบั กิจการของ บริษทั สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ เญินแจ็ก จำ�กัด เข้ามาโดยการควบรวม
กิจการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และปัจจุบัน บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เญินแจ็ก จำ�กัด อยู่ในขั้นตอนการปิดบริษัท
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บริษัท ลานนา
รีซอรสเซส
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอรยี� จำกัด
(มหาชน)

44.99%

4.72%

รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป

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

2) ชื่่�อ สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ ประเภทธุุรกิิจ โทรศััพท์์  จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลนั้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน/
ทุนตามกฎหมาย
(ล้านบาท)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่าย
(ล้านหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง (ร้อยละ)

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

คอนกรีต หิน และทราย

2,500

25.00

100.00

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

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มวลเบา

500

5.00

100.00

วัสดุก่อสร้าง
บริษัท คอนวูด จำ�กัด
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  

300

3.00

100.00

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

กำ�จัดของเสียภาค
อุตสาหกรรมและจำ�หน่าย
เชื้อเพลิง และวัสดุทดแทน
และบริการทำ�ความสะอาด
สำ�หรับอุตสาหกรรม

400

4.00

100.00

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

ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง

2,000

20.00

100.00

ชื่อและข้อมูลบริษัทฯ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
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ชื่อและข้อมูลบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน/
ทุนตามกฎหมาย
(ล้านบาท)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่าย
(ล้านหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง (ร้อยละ)

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

ให้บริการด้านเทคนิค
การจัดการและพัฒนา
ระบบข้อมูล

700

7.00

100.00

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

ผลิตปูนซีเมนต์

701

7.01

100.00

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

นำ�เข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ 10
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

1.00

100.00

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

ผลิตปูนซีเมนต์

2,800 ล้าน
ตากา

48.74

100.00

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

ผลิตปูนซีเมนต์

1,663 ล้าน
ศรีลังการูปี

165.80

98.95

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

3,030.4 ล้าน
ดอง

ไม่ได้แบ่งเป็นหุ้น

65.00

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

525

525.00

44.99
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ชื่อและข้อมูลบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน/
ทุนตามกฎหมาย
(ล้านบาท)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่าย
(ล้านหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง (ร้อยละ)

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)
888/114 อาคารมหาทุุนพลาซ่่า ชั้้�น 11
ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศััพท์์ + 66 2 627 3890-94,
+ 66 2 255 4380-84

เอทานอล

1,000

1,000.00

4.72

บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
ANINA Building, No. 240, Street 271,
Sangkat Boeung Tumpun,
Khan Mean Chey, Phnom Penh,
Cambodia
โทรศััพท์์ + 855 23 216 380

ผลิิตปููนซีีเมนต์์

150 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐ

0.075

40.00

78.3 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐ

78.30

100.00

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

บริิการกำำ�จััดกาก
ของเสีียอุุตสาหกรรม

1,460 ล้้าน
ศรีีลัังการููปีี

146.01

100.00

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

จำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์

48 ล้้าน
ศรีีลัังการููปีี

4.80

90.00

3) ข้้อมููลบุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ
นายทะเบีียนหุ้้�น
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทรศััพท์์ + 66 2 009 9000
Call Center + 66 2 009 9999
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นายทะเบีียนหุ้้�นกู้้�
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120
โทรศััพท์์ + 66 2 296 3582
ผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
การออกหุ้้�นกู้้�ของบริิษััทฯ ไม่่มีีการแต่่งตั้้�งผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
ผู้้�สอบบััญชีี
นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 5906
นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 4377
นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 4799
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด (ได้้รัับการรัับรองจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)
ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศััพท์์ + 66 2 264 9090
4) ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
- ไม่่มีี 5)   สถาบัันการเงิินที่่�ติิดต่่อประจำำ�
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120
โทรศััพท์์ + 66 2 296 3582

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
1)	จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและผู้้�ถืือหุ้้�น
(1) จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน 2,980,000,000 บาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 2,980,000,000 บาท เป็็นหุ้้�นสามััญ  
298,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยไม่่มีี     
หุ้้�นประเภทอื่่�นที่่�มีีสิิทธิิหรืือเงื่่�อนไขแตกต่่างจากหุ้้�นสามััญ
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(2) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ ณ วัันที่่� 5 มีีนาคม 25631 มีีดัังนี้้�
เลขที่่�

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

ร้้อยละ2

1.

บริิษััท ซัันไรส์์ อีีคิิวตี้้� จำำ�กััด3

106,612,288

35.78

2.

Jardine Cycle & Carriage Limited3

76,107,368

25.54

3.

บริิษััท กรุุงเทพโทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด3

28,091,034

9.43

4.

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด4

4,293,363

1.44

5.

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

2,920,399

0.98

6.

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

2,920,399

0.98

7.

นางศศิิธร รััตนรัักษ์์

2,734,639

0.92

8.

South East Asia UK (TYPE C) Nominees Limited

2,714,824

0.91

9.

RBC Investor Service Trust

2,567,445

0.86

10.

Nortrust Nominees LTD-CL AC

2,542,945

0.85

11

BBHISL Nominees Limited

2,036,070

0.68

12

State Street Europe Limited

1,898,730

0.64

13

The Bank of New York Mellon

1,834,297

0.62

14

กองทุุนเปิิด อเบอร์์ดีีน สแตนดาร์์ด หุ้้�นระยะยาว

1,730,895

0.58

15

กองทุุนเปิิด อเบอร์์ดีีน สแตนดาร์์ด โกรท

1,530,231

0.51

16

กองทุุนเปิิด บััวหลวงหุ้้�นระยะยาว

1,502,700

0.50

17

น.ส. สุุดธิิดา รััตนรัักษ์์

1,500,000

0.50
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สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
เลขที่

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ2

1.

กลุ่มรัตนรักษ์

138,089,419

46.34

2.

กลุ่มจาร์ดีน

76,107,368

25.54

3.

ผู้ถือหุ้นอื่น

83,803,213

28.12

รวม

298,000,000

100.00

หมายเหตุุ
1.

บริิษััทฯ กำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและได้้รัับเงิินปัันผลสำำ�หรัับปีี 2562 และรวบรวมรายชื่่�อ
โดยวิิธีีปิิดสมุุดทะเบีียนพัักการโอนหุ้้�น ในวัันที่่� 5 มีีนาคม 2563 และในระหว่่างปีีผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดููข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบััน
ได้้จาก https://investor.siamcitycement.com/th/shareholder-info/major-shareholders หััวข้้อข้้อมููลนัักลงทุุน

2.

การคำำ�นวณสััดส่่วนของการถืือหุ้้�นโดยผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ดัังกล่่าวคำำ�นวณจากจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน
298,000,000 หุ้้�นมููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหุ้้�น 10 บาท โดยมีีข้้อจำำ�กััดการถืือหุ้้�นของบุุคคลต่่างด้้าว (Foreign Limit)        
ร้้อยละ 49 ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 5 มีีนาคม 2563 มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบุุคคลต่่างด้้าวคิิดเป็็นร้้อยละ 31.67

3.

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

4.

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทางทะเบีียนและตามกฎหมาย ซึ่่�งถืือใบแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจาก
หลัักทรััพย์์อ้้างอิิง (Non-Voting Depository Receipt - NDVR) จึึงไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้�เว้้นแต่่
เป็็นกรณีีที่่�เรีียกประชุุมเพื่่�อพิิจารณาการเพิิกถอนหลัักทรััพย์์ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
ข้้อมููลนัักลงทุุนใน บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด สามารถดููได้้ที่่�เว็็บไซต์์  www.set.or.th

2) 	ข้้อมููลการออกหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
(1)   หลัักทรััพย์์ประเภททุุน:
หุ้้�นจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 298 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท
หุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 298 ล้้านหุ้้�น
หุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้วและถืืออยู่่�โดยผู้้�ถืือหุ้้�น
หุ้้�นสามััญ 298 ล้้านหุ้้�น
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(2) หลัักทรััพย์์ประเภทหนี้้�:
ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 6

ชุดที่ 7

ชุดที่ 8

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน

อายุของหุ้นกู้   

8 ปี

10 ปี

7 ปี

10 ปี

12 ปี

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2 พันล้านบาท

2 พันล้านบาท

2.5 พันล้านบาท

5 พันล้านบาท

4.5 พันล้านบาท

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

2 ล้านหน่วย

2 ล้านหน่วย

2.5 ล้านหน่วย

5 ล้านหน่วย

4.5 ล้านหน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้

29 เมษายน 2559

29 เมษายน 2559

9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

29 เมษายน 2567

29 เมษายน 2569

9 พฤษภาคม 2567 9 พฤษภาคม 2570 9 พฤษภาคม 2572

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 2.46 ต่อปี

ร้อยละ 2.70 ต่อปี

ร้อยละ 3.65 ต่อปี

ร้อยละ 4.08 ต่อปี

ร้อยละ 4.26 ต่อปี

A

A

A

A

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ          A

3)	นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ
“บริิษััทฯ จะจ่่ายเงิินปัันผลอย่่างน้้อยในอััตราร้้อยละ 60 ของกำำ�ไรสุุทธิิของงบการเงิินรวม แต่่ในกรณีีที่่�
มีีสถานะทางการเงิินไม่่ดีี คณะกรรมการบริิษัทั อาจเสนอจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราที่่�ต่ำำ��กว่่า ตามที่่�เห็็นสมควร
กัับสถานการณ์์เช่่นนั้้�นได้้”
คำำ�อธิิบาย:
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลนี้้� ได้้ผ่่านการอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 17 เมื่่�อ        
9 เมษายน 2553 ซึ่่�งเป็็นนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้เป็็นหลัักการเบื้้�องต้้น อย่่างไรก็็ตามในการเสนอจำำ�นวน
เงิินปัันผลเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติินี้้� บริิษััทฯ ต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ซึ่่�งกฎหมายได้้
กำำ�หนดว่่าการจ่่ายเงิินปัันผลต้้องจ่่ายจากกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทฯ ตามงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััทฯ
ดัังนั้้�น หากกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทฯ มีีไม่่เพีียงพอต่่อการจ่่ายเงิินปัันผล การเสนอจ่่ายเงิินปัันผลก็็ต้้อง
พิิจารณาให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์นั้้�นด้้วย
ระหว่่างปีี 2561 - 2563 บริิษััทฯ มีีการจ่่ายเงิินปัันผลดัังต่่อไปนี้้�
ปีี 2563 บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผล 9 บาทต่่อหุ้้�น
■ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2563 ในวันที่  
25 มีีนาคม 2564 จำำ�นวน 9 บาทต่่อหุ้้�น
■ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,682 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 72.9
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ปีี 2562 บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผล หุ้้�นละ 8 บาท
■ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2562 จ�ำนวน   
4 บาทต่่อหุ้้�น
■ คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลส�ำหรับครึง่ หลังของปี 2562
ในวัันที่่� 26 มีีนาคม 2563 จำำ�นวน 4 บาทต่่อหุ้้�น
■ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,384 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 75.5
ปีี 2561 บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผล หุ้้�นละ 8 บาท
■ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จ�ำนวน
4 บาทต่่อหุ้้�น
■ คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลส�ำหรับครึง่ หลังของปี 2562
ในวัันที่่� 26 มีีนาคม 2562 จำำ�นวน 4 บาทต่่อหุ้้�น
■ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,384 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 78.9
4) 	นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย
การจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัทั ย่่อยต้้องได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นของบริิษัทั ย่่อย ซึ่่�งจะพิิจารณา
จากงบการเงิินเฉพาะของบริิษัทั นั้้�น และต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และบริิษััทย่่อยอาจจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นครั้้�งคราวเมื่่�อคณะกรรมการบริิษััทเห็็นว่่า  
มีีกำำ�ไรสมควรพอที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�น
การจ่่ายเงิินปัันผลทุุกครั้้�ง บริิษััทฯ ต้้องจััดสรรเงิินทุุนสำำ�รองไว้้ตามกฎหมายอย่่างน้้อยหนึ่่�งในยี่่�สิิบของ
เงิินกำำ�ไรสุุทธิิ ซึ่่�งบริิษััทฯ ทำำ�มาหาได้้จากกิิจการของบริิษััทฯ จนกว่่าทุุนสำำ�รองนั้้�นจะมีีจำำ�นวนถึึงหนึ่่�งใน
สิิบของจำำ�นวนทุุนของบริิษััทฯ หรืือมากกว่่านั้้�น
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่่างกััน (มีีความหมายเช่่นเดีียวกัันกัับคำำ�ว่่า “รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน”) หมายถึึงการทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทฯ หรืือบริิษััท
ย่่อย กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ คณะกรรมการบริิษััท
ตระหนัักว่่า ขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ และเพื่่�อประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั ฯ  เป็็นการประกอบ
ธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน

หลัักเกณฑ์์การพิิจารณารายการระหว่่างกััน
และแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันใน
อนาคต
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
อย่่างสอดคล้้องกัับกฎหมายและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สรุุปดัังนี้้� 
1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการทั่วไป ตามมาตรา 89/12
พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อให้้อำำ�นาจ
ฝ่่ายจััดการในการอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันประเภท
ธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดย
หลัักการดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
โดยสรุุปคืืออนุุมััติิพิิจารณาบนผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ เป็็น
สำำ�คััญ เสมืือนการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก

4. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
รายการดัังกล่่าวคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ เสมืือนการ
ทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก และพิิจารณาแนวโน้้มการทำำ�
รายการในอนาคตให้้มีีความเหมาะสมกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการเปิิดเผยรายการระหว่่าง
กัันและรายการที่่�มีีความเป็็นไปได้้ว่่าจะขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
และมีีความเห็็นว่่ารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นไปตามหลัักความ
สมเหตุุสมผลตามปกติิธุุรกิิจ มีีความโปร่่งใส และการเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ดัังเช่่นที่่�ทำำ�กัับคนภายนอกทั่่�วไป เป็็นไปตาม
กฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ  
บริิษััทฯ ปรากฏตามตารางสรุุปต่่อไปนี้้�

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

2. คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการระหว่าง
กััน สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยวิิธีีปฏิิบััติิสอดคล้้องกัับประกาศ
ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเรื่่�องหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันและการเปิิดเผยข้้อมููล
3. ฝ่ายจัดการก�ำหนดระบบการติดตามและตรวจสอบที่ท�ำให้
มั่่�นใจว่่า การทำำ�รายการระหว่่างกัันเป็็นไปตามนโยบาย
และจััดทำำ�รายงานสรุุปเสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษััทรายไตรมาส
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บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง/
ความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทฯ
1. บริิษััท ตููรัังกา รีีซอร์์สเซส พีีทีีอีี
จำำ�กััด (ตููรัังกา)/
บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท จาร์์ดีีน
ไซเคิิล แอนด์์ แคริิเอจ จำำ�กััด)

2. ธนาคาร กรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด
(มหาชน) (กรุุงศรีี)/
บริิษััทย่่อยทางตรงของผู้้�ถืือหุ้้�น
ใหญ่่
(บริิษััท กรุุงเทพโทรทััศน์์และ
วิิทยุุ จำำ�กััด) และมีีกรรมการร่่วม
กัันคืือ นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล

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

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
ของการทำำ�รายการ

2563

2562

2561

รายการธุุรกิิจปกติิ/
640.4
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยซื้้�อถ่่านหิิน
เพื่่�อนำำ�มาใช้้ ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์

512.2

256.2

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

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
ดอกเบี้้�ยจ่่ายโดยบริิษััทย่่อยจาก
การกู้้�ยืืมเงิินระยะสั้้�น

8.5

7.6

9.6

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
ดอกเบี้้�ยรัับโดยบริิษััทฯ และ
บริิษัทั ย่่อยจากการฝากเงิินระยะสั้้�น

2.3

2.3

6.1

ธนาคารกรุุงศรีีประกอบธุุรกิิจ
ให้้กู้้�ยืืม/รัับฝากเงิิน บริิษััทย่่อย
พิิจารณาคััดเลืือกโดยเทีียบเคีียง
กัับธนาคารพาณิิชย์์อื่่�น

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทซื้้�อบััตรของขวััญกรุุงศรีี
เพื่่�อนำำ�มาใช้้ทางการตลาดและ
การส่่งเสริิมการขาย

17.8

13.6

3.8

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยใช้้บริิการ
ในกิิจกรรมบางประเภทที่่�ไม่่ได้้
ดำำ�เนิินการโดยพนัักงานประจำำ�

142.1

210.8

160.8

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

777.4

931.0

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

รายการธุุรกิิจปกติิ/
1,107.7
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยซื้้�อถ่่านหิิน
เพื่่�อนำำ�มาใช้้ ในการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์และเพื่่�อการค้้า

รายงานประจำ�ปี

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

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

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ประเภท/
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
ของการทำำ�รายการ

2563

2562

2561

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

509.1

1,534.1

1,103.7

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

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยให้้บริิการด้้านการ
บริิหารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ

20.2

26.7

37.0

ซีีเอ็็มไอซีีมีคี วามจำำ�เป็็นในการใช้้
บริิการด้้านการบริิหารข้้อมููลธุุรกิิจ
ปููนซีีเมนต์์จากกลุ่่�มบริิษััทฯ

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ ใช้้บริิการเกี่่�ยวกัับ
กิิจกรรมทางการตลาดในประเทศ
กััมพููชา

16.8

12.0

51.8

ซีีเอ็็มไอซีีมีีพนัักงานซึ่่�งปฏิิบััติิงาน
ด้้านกิิจกรรทางการตลาด เช่่น
การวิิจััยและกลยุุทธ์์การขายสิินค้้า
ปููนซีีเมนต์์

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ ขายและซื้้�อสิินค้้าที่่�
เกี่่�ยวข้้อง"

9.8

2.3

-   

บริิษัทั ฯ สนัับสนุุนสิินค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้กัับบริิษััทร่่วมค้้าในกรณีีที่่�มีี
การขาดแคลนสิินค้้านั้้�นๆ ชั่่�วคราว

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

848.9

1,017.0

1,060.5

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

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยให้้บริิการด้้านการ
บริิหารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ

73.6

106.5

107.3

เอสซีีซีีวีีเอ็็นมีีความจำำ�เป็็นในการ
ใช้้บริิการด้้านการบริิหารข้้อมููล
ธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์จากกลุ่่�มบริิษััทฯ

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปููนซีีเมนต์์

91.2

218.6

261.1

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

รายการธุุรกิิจปกติิ/
119.4
บริิษััทย่่อยจััดจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์

137.5

513.0

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

153

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น

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

ประเภท/
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)
2563

2562

2561

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ผนัังสำำ�เร็็จรููป

1.9

5.0

1.2

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

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยใช้้บริิการ
จากผู้้�ที่่�ให้้บริิการภายนอก

5.9

5.9

-   

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยใช้้บริิการ
ตรวจสุุขภาพพนัักงานผ่่านการ
ประมููลงานจััดซื้้�อจััดจ้้าง

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

69.9

61.9

48.0

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

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยใช้้บริิการการทำำ�
ประกัันชีีวิิตจากผู้้�ให้้บริิการ
ภายนอก

0.3

0.4

0.9

บริิษััทย่่อยจััดทำำ�ประกัันชีีวิิตให้้
กัับพนัักงาน โดยนโยบายการทำำ�
ประกัันนี้้�ได้้ถููกยกเลิิกในเดืือน
พฤษภาคม 2563 หลัังจากบริิษััท
ย่่อยไม่่ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2563

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

2.6

2.6

2.6

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

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

1.6

1.6

1.5

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

บริิษััทย่่อยทางตรงของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท กรุุงเทพ
โทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด)
10. บริิษััท ศรีีวิิชััยเวชวิิวััฒน์์ จำำ�กััด
(มหาชน)/
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ นางสาว
นพพร ติิรวััฒนกุุล
11. บริิษััท อลิิอัันซ์์ อยุุธยา
ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
(เอเอจีีไอ)/
เอเอจีีไอถููกถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99
โดยบริิษััท อลิิอัันซ์์ อยุุธยา
แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
(อยุุธ) โดยอยุุธและบริิษััทฯ
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
12. บริิษััท อลิิอัันซ์์ อยุุธยา
ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
(เอแซดเอวาย)/
เอแซดเอวายถููกถืือหุ้้�นร้้อยละ
31.97 โดยบริิษััท อลิิอัันซ์์
อยุุธยา แคปปิิตอล จำำ�กััด
(มหาชน) (อยุุธ) โดยอยุุธและ
บริิษััทฯ มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
13. บริิษััท ซีีเคเอส โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด/
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
14. บริิษััท ไทยแป้้งมัันผลิิตกรรม
จำำ�กััด/
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
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บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหารต่่อไปนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลเชิิงลึึก
ทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านสามารถเข้้าใจสถานะการเงิินและผลประกอบการรวมของบริิษััทฯ
ซึ่่�งผู้้�อ่่านควรอ่่านควบคู่่�กัับงบการเงิินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

การวิิเคราะห์์ผลประกอบการ
รายได้้
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563

2562

+/-

+/(%)

2561

รายได้้
รายได้้จากการขายสุุทธิิ

42,000

47,593

(5,593)

(12%)

44,764

รายได้้อื่่�น

174

339

(165)

(49%)

276

42,174

47,932

(5,758)

(12%)

45,040

รวมรายได้้

รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับผลกระทบเชิิงลบจากการระบาดของโรคโควิิด-19 เนื่่�องจากมาตรการ
ในการควบคุุมโรคและนโยบายปิิดประเทศของประเทศต่่างๆ ในช่่วงครึ่่�งแรกของปีี โดยความต้้องการ
ปููนซีีเมนต์์ ในแต่่ละประเทศเริ่่�มฟื้้�นตััวในอััตราที่่�แตกต่่างกัันในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีีหลัังจากมาตรการ
ต่่างๆ เริ่่�มคลายตััว ขณะที่่�การแข่่งขัันทางการตลาดที่่�รุุนแรงเป็็นปััจจััยในการกดดัันราคาจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์ ส่่งผลให้้รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ลดลงร้้อยละ 12 โดยมีีรายได้้จำำ�นวน 42,000 ล้้านบาท
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ค่่าใช้้จ่่าย
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563

2562

+/-

+/(%)

2561

ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนสิินค้้าขายและบริิการ

27,981

32,463

(4,482)

(14%)

29,300

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย

6,625

8,120

(1,495)

(18%)

8,248

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

1,955

2,071

(116)

(6%)

2,212

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

120

389

(269)

(69%)

270

36,681

43,043

(6,362)

(15%)

40,030

รวมค่่าใช้้จ่่าย

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการมาตรการต่่างๆ เพื่่�อลดต้้นทุุนในการดำำ�เนิินงานรวมถึึงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้สามารถรัักษาความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรในช่่วงที่่�สภาพเศรษฐกิิจมีีความ
ผัันผวนอย่่างรุุนแรง โดยได้้หยุุดการดำำ�เนิินงานเตาเผาปููนซีีเมนต์์ที่่�โรงงานปููนจัังหวััดสระบุุรีีจำำ�นวน
หนึ่่�งเตาในเดืือนพฤษภาคมเพื่่�อเป็็นการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างสููงสุุดและเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการปููนซีีเมนต์์ที่่�ลดลงในภููมิิภาคนี้้� การดำำ�เนิินงานของโรงงานอย่่างมีีเสถีียรภาพสามารถลด
ความเสีียหายและการชำำ�รุุดของเครื่่�องจัักรและสามารถเพิ่่�มปริิมาณการผลิิตปููนซีีเมนต์์โดยมีีค่่าใช้้จ่่าย
ในการซ่่อมบำำ�รุุงที่่�ลดลง  การใช้้พลัังงานความร้้อนเพื่่�อการผลิิตโดยให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดประกอบกัับ
ต้้นทุุนเชื้้�อเพลิิงที่่�ลดลงส่่งผลให้้ต้้นทุุนเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตปููนซีีเมนต์์ลดลง ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการ
สิินค้้าและค่่าขนส่่งได้้รัับประโยชน์์จากราคาน้ำำ��มัันดีีเซลที่่�ลดลงและมาตรการในการจััดซื้้�อเพื่่�อให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารจััดการได้้รัับการพิิจารณาและปรัับลดลง
เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ทางธุุรกิิจ

159

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ค่่าเสื่่�อมราคา ต้้นทุุนทางการเงิินและค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563

2562

+/-

+/(%)

2561

ค่่าเสื่่�อมราคา ต้้นทุุนทางการเงิินและค่่าใช้้จ่่าย
ภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย

3,935

3,330

605

18%

3,268

ต้้นทุุนทางการเงิิน

1,374

1,459

(85)

(6%)

1,350

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

756

698

58

8%

569

มาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�องสััญญาเช่่าได้้มีีผลบัังคัับใช้้ ในงวดปีีปััจจุุบััน โดยมาตรฐาน
ดัังกล่่าวกำำ�หนดให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ รัับรู้้�สััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุมากกว่่า 12 เดืือนเป็็นสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินบน
งบดุุล ยกเว้้นกรณีีที่่�สิินทรััพย์์ภายใต้้สััญญาเช่่าเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่าที่่�กำำ�หนด โดยการบัันทึึก
สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวภายใต้้มาตรฐานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 ส่่งผลให้้การรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ลดลงในขณะเดีียวกัันค่่าเสื่่�อมและค่่าตััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�น
ต้้นทุุนทางการเงิินสะท้้อนถึึงค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินและหุ้้�นกู้้� และ
ค่่าธรรมเนีียมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตราสารทางการเงิินเพื่่�อการค้้าระหว่่างประเทศเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของ
ธุุรกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ ต้้นทุุนทางการเงิินที่่�ลดลงสะท้้อนถึึงอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดต่่างประเทศ
ที่่�ลดลงและการลดลงของหนี้้�สิินที่่�มีีดอกเบี้้�ยโดยรวมโดยเป็็นไปตามแผนการลดหนี้้�สิินทางการเงิิน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากกำำ�ไรสุุทธิิก่่อนภาษีีสำำ�หรัับงวดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
การวิิเคราะห์์งบแสดงฐานะการเงิิน
หน่่วย

2563

2562

2561

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า

เท่่า

7.81

8.47

7.77

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย

วััน

47

43

47

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ

เท่่า

6.85

6.72

6.43

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย

วััน

53

54

57

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�

เท่่า

5.61

5.74

5.78

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�

วััน

65

64

63
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เงิินทุุนหมุุนเวีียนสุุทธิิ
เนื่่�องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิิด-19 ลููกค้้ามีีแนวโน้้มในการขยายเวลาในการชำำ�ระหนี้้�
โดยส่่งผลให้้ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย ขณะเดีียวกััน กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มความเข้้มงวด
ในการบริิหารจััดการสิินเขื่่�อทางการค้้าและมาตรการในการเก็็บหนี้้�โดยส่่งผลให้้ยอดหนี้้�ค้้างชำำ�ระลดลง
ในอััตราร้้อยละ 11 จากจำำ�นวน 5,455 ล้้านบาทลดลงสู่่�จำำ�นวน 4,835 ล้้านบาท  ทั้้�งนี้้�ระยะเวลา
ขายสิินค้้าเฉลี่่�ยและระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�ยัังคงอยู่่�ในระดัับเดีียวกัันกัับปีีก่่อนหน้้าโดยเป็็นผลจาก
การบริิหารเงิินทุุนหมุุนเวีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง

สิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญ
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขายประกอบด้้วยสิินทรััพย์์ภายใต้้ธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จ
ในประเทศเวีียดนามและสิินทรััพย์์ที่่�ท่่าเรืือทริินโคมาลี่่� (Port Trincomalee) ในประเทศศรีีลัังกา
ซึ่่�งไม่่สามารถดำำ�เนิินการเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมายในประเทศ บริิษััทย่่อยในประเทศ
เวีียดนามและศรีีลัังกาได้้ดำำ�เนิินการและตกลงในการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินดัังกล่่าวให้้แก่่บุุคคลที่่�ไม่่
เกี่่�ยวข้้องกััน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขายไม่่ได้้ตััดค่่าเสื่่�อมราคาและแสดงตามมููลค่่าที่่�ยกมาหรืือมููลค่่า
ยุุติิธรรมสุุทธิิจากค่่าใช้้จ่่ายในการขายแล้้วแต่่ว่่ามููลค่่าใดต่ำำ��กว่่า
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน (สุุทธิิ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563

2562

+/-

+/(%)

2561

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

29,998

32,523

(2,525)

(8%)

35,459

สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

10,128

10,844

(716)

(7%)

10,309

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

283

317

(34)

(11%)

288
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รายจ่่ายฝ่่ายทุุน (CAPEX) สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ประเภทที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ในระหว่่างปีีปััจจุุบัันเท่่ากัับ
732 ล้้านบาท  รายการรายจ่่ายฝ่่ายทุุนจำำ�แนกตามโครงการที่่�มีีสาระสำำ�คััญมีีดัังต่่อไปนี้้�
■ การปรับหน้าดินส�ำหรับเหมืองหินกรวดในจังหวัดสุพรรณบุรีมูลค่า 39 ล้านบาท
■ ระบบการจัดเรียงสินค้าบนพาเลท (Palletizer) ที่สองในประเทศเวียดนามมูลค่า 23 ล้านบาท
■ การขยายแหล่งดินเหนียวเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ ในประเทศเวียดนามมูลค่า
20 ล้้านบาท
■ เครื่องโม่ซีเมนต์ ในประเทศเวียดนาม มูลค่า 16 ล้านบาท
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 2,854 ล้้านบาท ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายและ
การตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์สำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 169 ล้้านบาท
เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศดำำ�เนิินงานภายใต้้สกุุลเงิินที่่�แตกต่่างกัันซึ่่�งต้้องถููกแปลงค่่าเป็็นสกุุล
เงิินบาทในการแสดงงบการเงิินรวมของกลุ่่�มบริิษััทฯ เนื่่�องจากการแข็็งค่่าของสกุุลเงิินบาทในปีีที่่�ผ่่านมา
ส่่งผลให้้เกิิดผลขาดทุุนจากการแปลงค่่าที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศเป็็น
สกุุลเงิินบาทเท่่ากัับ 148 ล้้านบาท
สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยประกอบด้้วยสััมปทานเหมืือง ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์       
ค่่าความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า เครื่่�องหมายการค้้าและสิิทธิิในการใช้้สิินทรััพย์์ ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ ไม่่มีี
ตััวตนสำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 545 ล้้านบาท ขาดทุุนจากการแปลงค่่าสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนของบริิษััทย่่อยใน
ต่่างประเทศคิิดเป็็นเงิินบาทจำำ�นวน 203 ล้้านบาท
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การระดมทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โครงสร้้างทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ ประกอบด้้วยหนี้้�สิินทางการเงิินสุุทธิิ
รวมหนี้้�สิินสััญญาเช่่าจำำ�นวน 21,017 ล้้านบาท (หนี้้�สิินทางการเงิินขั้้�นต้้นจำำ�นวน 28,693 ล้้านบาท
หัักด้้วยเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำำ�นวน 7,676 ล้้านบาท) ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 34,712
ล้้านบาท โดยอััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิต่่อทุุนอยู่่�ที่่� 0.61 เท่่าซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนหน้้า (ปีี 2562: 0.76 เท่่า)
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและระยะยาว
หนี้้�สิินทางการเงิินขั้้�นต้้นประกอบด้้วย หุ้้�นกู้้�ซึ่่�งเป็็นหุ้้�นกู้้�ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน
โดยทยอยครบกำำ�หนดตามเวลาที่่�ระบุุไว้้ด้้านล่่างนี้้�เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยงของสภาพคล่่องจาก
การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�
วันที่ออกหุ้นกู้

จำ�นวนล้านบาท

วันครบกำ�หนด

29 เมษายน 2559

4,000

2567, 2569

9 พฤษภาคม 2560

12,000

2567, 2570, 2572

เงิินทุุนที่่�ได้้รับั จากการออกหุ้้�นกู้้�ส่่วนใหญ่่ถูกู ใช้้เพื่่�อการเข้้าซื้้�อกิิจการในต่่างประเทศในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่า่ นมา
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินและหนี้้�สิินสััญญาเช่่าจำำ�นวน 8,499
ล้้านบาท และเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นรวมส่่วนของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว และหนี้้�สิินสััญญาเช่่าที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายในปีีจำำ�นวน 4,219 ล้้านบาท
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ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 34,712 ล้้านบาท (ปีี 2562:
32,671 ล้้านบาท) ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบด้้วยทุุนสำำ�รองสะสม ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นและกำำ�ไรสะสม
จำำ�นวน 41,124 ล้้านบาท ผลต่่างจากการแปลงค่่างบการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศเป็็นผลขาดทุุน
จำำ�นวน 7,760 ล้้านบาท ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อยเท่่ากัับ 1,348 ล้้านบาท
การวิิเคราะห์์งบกระแสเงิินสด
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำำ�นวน 7,676 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ซึ่่�งใช้้ ในการรัักษาสภาพคล่่องให้้เพีียงพอในช่่วงระหว่่างการระบาดของโรคโควิิด-19  เงิินสดสุุทธิิได้้มา
จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานเท่่ากัับ 8,932 ล้้านบาท (ปีี 2562: จำำ�นวน 7,586 ล้้านบาท) โดยเป็็นผลกำำ�ไร
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและการบริิหารจััดการเงิินทุุนหมุุนเวีียนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
กระแสเงิินสดสุุทธิิรัับจากกิิจกรรมการลงทุุนเท่่ากัับ 17 ล้้านบาท โดยส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยเงิินปัันผล
รัับจากการลงทุุนในการร่่วมค้้าและเงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วมและสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�นลดลง
จำำ�นวน 667 ล้้านบาทและ 51 ล้้านบาทตามลำำ�ดัับ หัักกัับเงิินสดที่่�ใช้้เพื่่�อจากซื้้�อสิินทรััพย์์และอุุปกรณ์์
สุุทธิิจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์จำำ�นวน 705 ล้้านบาท (ปีี 2562: กระแสเงิินสดใช้้ ไปในกิิจกรรมลงทุุน
เท่่ากัับ 1,434 ล้้านบาท)
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 6,006 ล้้านบาท (ปีี 2562: จำำ�นวน 3,855 ล้้านบาท)
โดยส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยเงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 1,453 ล้้านบาท และการชำำ�ระคืืนเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและ
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน หุ้้�นกู้้�และหนี้้�สิินสััญญาเช่่าในระหว่่างปีีจำำ�นวน 4,300 ล้้านบาท
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งบการเงิิน
ตารางสรุุปงบแสดงฐานะการเงิินรวม
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563

2562

จำ�นวนเงิน

%

2561

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7,676

10%

4,821

6%

2,647

3%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

4,835

6%

5,456

7%

5,433

8%

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

4

-     

1

-     

6

-     

สินค้าคงเหลือ

3,374

4%

4,608

6%

4,872

6%

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า

360

-     

80

-     

303

-     

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

60

-     

65

-     

-  

-     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

258

-     

394

1%

361

-     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

16,567

21%

15,424

20%

13,622

17%

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน

17

-     

17

-     

12

-     

เงินลงทุนในการร่วมค้า

1,896

2%

1,973

3%

1,985

2%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,077

3%

2,069

4%

2,041

4%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

319

-     

315

-     

315

-     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

29,998

39%

32,523

42%

35,459

45%

สินทรัพย์สิทธิการใช้

1,747

2%

-  

-     

-  

-     

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำ�เนินงาน

61

-     

65

-     

65

-     

ค่าความนิยม

13,476

17%

13,594

17%

14,585

19%

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

10,128

13%

10,844

14%

10,309

13%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,101

1%

1,064

1%

882

1%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

283

-     

317

-     

288

-     

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

61,103

79%

62,782

80%

65,941

83%

รวมสินทรัพย์

77,670

100%

78,206

100%

79,563

100%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
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ตารางสรุุปงบแสดงฐานะการเงิินรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563

2562

จำ�นวนเงิน

%

2561

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน

120

-     

100

-     

160

-     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
เงินอื่น

3,356

4%

2,588

3%

3,968

5%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

4,294

6%

5,684

7%

5,626

7%

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-  

-     

-  

-     

90

-     

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

339

-     

539

1%

342

-     

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

404

1%

-  

-     

-  

-     

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

-  

-     

12

-     

10

-     

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-  

-     

2,999

4%

-  

-     

ส่วนของหนี้สินระยะยาวสำ�หรับประทานบัตรและ
114
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-     

28

-     

-  

-     

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

-

-     

-  

-     

16

-     

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

637

1%

770

1%

613

1%

รายได้รอการตัดบัญชี

843

1%

901

1%

781

1%

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย

288

-     

243

-     

254

-     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ

1,336

2%

1,330

2%

1,476

2%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

231

-     

219

-     

244

-     

รวมหนี้สินหมุนเวียน

11,962

15%

15,414

19%

13,580

16%
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ตารางสรุุปงบแสดงฐานะการเงิินรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563

2562

จำ�นวนเงิน

%

2561

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

7,239

9%

7,437

10%

7,371

9%

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

1,260

2%

-  

-     

-  

-     

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-  

-     

37

-     

17

-     

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

15,975

21%

15,971

20%

18,966

24%

หนี้สินระยะยาวสำ�หรับประทานบัตรและค่าธรรมเนียม
1,045
ใบอนุญาต - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี

1%

1,072

1%

-  

-     

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

222

-     

-  

-     

-  

-     

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2,479

3%

2,810

4%

2,150

3%

สำ�รองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน

343

-     

160

-     

128

-     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2,320

3%

2,507

3%

2,669

3%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

113

-     

127

-     

141

-     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

30,996

39%

30,121

38%

31,442

39%

รวมหนี้สิน

42,958

55%

45,535

58%

45,022

56%

2,980

-     

2,980

-     

2,980

-     

2,980

4%

2,980

4%

2,980

4%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

26,413

34%

26,413

34%

26,413

33%

กำ�ไรสะสม

-  

-     

-  

-     

-  

-     

จัดสรรแล้ว  - สำ�รองตามกฎหมาย

300

-     

300

-     

300

-     

ยังไม่ได้จัดสรร

11,431

15%

8,973

11%

8,426

11%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(7,760)

(10%)

(7,272)

(9%)

(5,088)

(6%)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

33,364

43%

31,394

40%

33,031

42%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
ย่อย

1,348

2%

1,277

2%

1,510

2%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

34,712

45%

32,671

42%

34,541

44%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

77,670

100%

78,206

100%

79,563

100%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท  
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ตารางสรุุปงบกำำ�ไรขาดทุุนรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563

2562

จำ�นวนเงิน

%

2561

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

รายได้
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า

42,000

100%

47,593

99%

44,764

99%

รายได้อื่น

174

-     

339

1%

276

1%

42,174

100%

47,932

100%

45,040

100%

ต้นทุนขาย

27,337

65%

31,836

67%

28,195

63%

ต้นทุนบริการ

644

1%

627

1%

1,105

2%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย

6,625

16%

8,120

17%

8,248

18%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,955

5%

2,071

4%

2,212

5%

ค่าใช้จ่ายอื่น

120

-     

389

1%

270

1%

รวมค่าใช้จ่าย

36,681

87%

43,043

90%

40,030

89%

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

5,493

13%

4,889

10%

5,010

11%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

477

1%

318

1%

73

-     

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

109

-     

218

-     

257

1%

รายได้ทางการเงิน

76

-     

59

-     

-  

-     

ต้นทุนทางการเงิน

(1,374)

(3%)

(1,459)

(3%)

(1,350)

(3%)

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4,781

11%

4,025

8%

3,990

9%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(756)

(1%)

(698)

(1%)

(569)

(1%)

กำ�ไรสำ�หรับปี

4,025

10%

3,327

7%

3,421

8%

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3,680

9%

3,157

7%

3,021

7%

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

345

1%

170

-     

400

1%

4,025

10%

3,327

7%

3,421

8%

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

การแบ่งปันกำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

12.35

10.59

10.14

จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ล้านหุ้น)

298

298

298
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกำำ�ไรขาดทุุนรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563

2562

2561

4,025

3,327

3,421

(393)

(2,014)

(2,102)

ผลกำ�ไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 18

-

-

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
- ผลต่าง ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

16

(363)

-

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(359)

(2,376)

(2,102)

ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

(26)

(226)

20

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม - ผลกำ�ไร(ขาดทุน)   
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(4)

1

-

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(30)

(225)

20

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

(389)

(2,602)

(2,082)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

3,636

726

1,339

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3,304

747

951

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

332

(22)

388

3,636

726

1,339

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

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

169

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563

2562

จำ�นวนเงิน

%

2561

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี

4,781

100%

4,025

100%

3,990

100%

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บริษัทร่วม

(586)

(12%)

(536)

(13%)

(330)

(8%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

3,935

82%

3,330

83%

3,268

82%

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-  

-     

57

1%

-  

-     

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ (กลับรายการ)

29

1%

66

2%

67

2%

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

49

1%

-  

-     

-  

-     

ขาดทุน(กำ�ไร)จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

23

-     

(87)

(2%)

-  

-     

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย

6

-     

8

-     

-  

-     

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(87)

(2%)

134

3%

2

-     

ขาดทุน(กำ�ไร)จากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการ
ดำ�เนินงาน และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

191

4%

183

5%

258

6%

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
สำ�รองอื่น

206

4%

487

12%

218

5%

ตัดจำ�หน่ายรายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุนที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

(9)

-     

(9)

-     

(6)

-     

ขาดทุน(กำ�ไร)สุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน

(3)

-     

(16)

-     

-  

-     

ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง

3

-     

(4)

-     

(18)

-     

รายได้ดอกเบี้ย

(76)

(2%)

(59)

(1%)

(39)

(1%)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

1,282

27%

1,328

33%

1,212

30%

9,744

203%

8,907

223%

8,623

216%

รายการปรับประทบยอดกำ�ไรสุทธิก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563

2562

จำ�นวนเงิน

%

2561

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

   สินทรัพย์ดำ�เนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

574

12%

(79)

(2%)

357

9%

สินค้าคงเหลือ

1,206

25%

199

5%

(1,002)

(25%)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า

(281)

(6%)

223

6%

31

1%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

100

2%

(70)

(2%)

(85)

(2%)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(75)

(2%)

188

5%

1,218

31%

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

114

2%

(12)

-     

(289)

(7%)

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(591)

(12%)

(88)

(2%)

(129)

(3%)

สำ�รองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง

(8)

-     

(4)

-     

(4)

-     

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(7)

-     

(5)

-     

(2)

-     

10,776

224%

9,259

233%

8,717

220%

ดอกเบี้ยรับ

77

2%

58

1%

37

1%

จ่ายดอกเบี้ย

(911)

(19%)

(1,079)

(27%)

(964)

(24%)

จ่ายภาษีเงินได้

(1,010)

(21%)

(653)

(16%)

(802)

(20%)

8,932

186%

7,586

191%

6,988

177%

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :

เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
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ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563

2562

จำ�นวนเงิน

%

2561

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)

-

-     

(6)

-     

-  

-     

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่
ถือไว้เพื่อขาย

35

1%

99

2%

-  

-     

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำ�เนินงาน

40

1%

14

-     

62

2%

เงินสดจ่ายสำ�หรับการซื้อธุรกิจ

-  

-     

-  

-     

(204)

(5%)

เงินสดรับค่ามัดจำ�ที่ดิน

-  

-     

-  

-     

25

1%

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

-  

-     

-  

-     

129

3%

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(745)

(16%)

(1,476)

(37%)

(2,217)

(56%)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้

(3)

-     

-  

-     

-  

-     

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

(28)

(1%)

(195)

(5%)

(237)

(6%)

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)

51

1%

(29)

(1%)

(2)

-     

เงินปันผลรับ

667

14%

158

4%

224

6%

17

-

(1,435)

(37%)

(2,220)

(55%)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563
จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

2561
%

จำ�นวนเงิน

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
เงินที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สุทธิ

20

-     

(60)

(1%)

20

1%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินอื่นลดลงสุทธิ

(438)

(9%)

(1,181)

(29%)

(756)

(19%)

จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
เกี่ยวข้องกัน

-  

-     

(90)

(2%)

(180)

(5%)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มขึ้น

3,171

66%

605

15%

398

10%

จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น (3,561)

(74%)

(302)

(8%)

(328)

(8%)

จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า

(492)

(10%)

-  

-     

-  

-     

จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-  

-     

(13)

-     

(52)

(1%)

จ่ายชำ�ระคืนหุ้นกู้

(3,000)

(63%)

-  

-     

-  

-     

เงินปันผลจ่าย

(1,453)

(30%)

(2,596)

(64%)

(2,737)

(69%)

จ่ายชำ�ระหนี้สินสำ�หรับการได้มาซึ่งประทานบัตร

(6)

-     

-  

-     

-  

-     

จ่ายดอกเบี้ย

(221)

(5%)

(218)

(5%)

(212)

(5%)

จ่ายชำ�ระต้นทุนทางการเงินอื่น

(26)

(1%)

-  

-     

-  

-     

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(6,006)

(126%)

(3,855)

(94%)

(3,847)

(96%)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(83)

(2%)

(123)

(3%)

18

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 2,860

60%

2,173

54%

939

24%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

4,821

101%

2,647

65%

1,707

42%

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ

(5)

-     

1

-     

1

-     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

7,676

161%

4,821

120%

2,647

66%
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563
จำ�นวนเงิน

2562
%

จำ�นวนเงิน

2561
%

จำ�นวนเงิน

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

265

336

506

เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

26

81

-  

หนี้สินระยะยาวสำ�หรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

-  

-  

37

38

73

-  

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน -  

198

199

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้
ใช้ ในการดำ�เนินงาน

-  

26

4

โอนสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์

-  

-  

6

โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย

4

-  

-  

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำ�เนินงานเป็น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

21

-  

-  

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำ�เนินงานเป็นที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

4

-  

-  

โอนสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17

-  

-  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากประมาณ
58
การค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและค่ารื้อถอน      

28

(8)

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการต้นทุน
ในการรื้อถอน

-  

-  

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

174

3
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รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดรวม (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2563

2562

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

2561
%

จำ�นวนเงิน

%

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการได้รับประทานบัตร

-

990

-

การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า

140

-

-

- สินทรัพย์สิทธิการใช้

(51)

-

-

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน

-

-

-

- หนี้สินตามสัญญาเช่า

(49)

-

-

- สำ�รองต้นทุนในการรื้อถอน

(7)

-

-

การได้มาซึ่งอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

-

33

24

สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมิน
สัญญาเช่าใหม่และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

ตารางสรุุปอััตราส่่วนทางการเงิินของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หน่วย

2563

2562

2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.39

1.00

1.00

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.05

0.67

0.59

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.65

0.52

0.33

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

7.81

8.47

7.77

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

47

43

47

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำ�เร็จรูป

เท่า

25.28

25.76

25.06

ระยะเวลาขายสินค้าสำ�เร็จรูปเฉลี่ย

วัน

14

14

15

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

6.85

6.72

6.43

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

53

54

57

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

5.61

5.74

5.78

ระยะเวลาชำ�ระหนี้

วัน

65

64

63

วงจรเงินสด

วัน

36

34

41

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratios)
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ตารางสรุุปอััตราส่่วนทางการเงิินของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย (ต่่อ)
หน่วย

2563

2562

2561

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

%

33

32

35

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

%

13

10

12

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม

%

0.13

-0.10

-0.12

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร

%

160

155

134

อัตรากำ�ไรสุทธิ

%

9

7

7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

11

9

9

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

5

4

4

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

21

18

18

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  

เท่า

0.54

0.61

0.56

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.24

1.39

1.30

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย

เท่า

8.93

6.89

7.49

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

เท่า

2.84

2.98

3.50

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน

เท่า

2.39

2.77

1.97

อัตราการจ่ายเงินปันผล  

%

73

76

79

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability
Ratios)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency
ratios)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial policy ratios)
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บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั�นที� 3, 10, 12
เลขที� 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110
โทรศัพท +66 2 797 7000
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