
รายงานประจำป� 2563

เพื�อการเติบโตอย�างมั�นคง
ในระดับภูมิภาค

เสริมสร�าง
ความแข็งแกร�ง
ของธุรกิจ



91

3

สิ่งแวดล้อม.	สังคม.	ธรรมาภิบาล.

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ	สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ	(SDGs)	

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดเวลาของการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	
จำากัด	(มหาชำน)	ได้ยึดมั่นการดำาเนินกิจการอยู่บนพื้นฐาน										
หลกัธรรมาภิบาลทีด่	ีและด้วยความรับผดิชำอบต่อชำมุชำน	สงัคม	และ					
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เพื่อสร้างคุณค่า
ร่วมตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญทุกฝ่่าย					
ซึ่งบริษัทฯ	เชำื่อว่าจะเป็นพื้นฐานของการเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจ
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

น์โยบายการพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ 
กำาหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐาน
ของการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย	และสร้าง 
ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี	รวมถืึงการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ	 
โดยมุ่งที่จะรักษาสมดุลในการสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ	 
ด้านสิง่แวดล้อม	และด้านสงัคม	เพือ่ทีจ่ะตอบสนองความคาดหวงั
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต	โดยการ 
ดำาเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนถืือเป็นหน้าที่
และความรับผิดชำอบของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่	และ
พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ		

โดยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระดับกลุ่มบริษัทฯ	มุ่งเน้น
ในแนวทางการพัฒนาคุณค่าสามด้าน	ได้แก่			

การสัร้างค์ุณค์่าทัางเศรษฐกิจ 

ก)	 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี	(Good	Corporate	
Governance)	โดยยึดเป็นรากฐานสำาคัญของวัฒนธรรม
องค์กร

ข)	 ปฏิิเสธการทุจริตคอร์รัปชำันทุกรูปแบบ	เพื่อรักษาไว้ซึ่ง 
ภาพลักษณ์	และความน่าเชำื่อถืือของกลุ่มบริษัทฯ	รวมทั้งสิทธิ 
ในการประกอบกิจการตามกฎหมาย

ค)				ดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ให้มีความเจริญก้าวหน้าและ
เติบโตอย่างยั่งยืน	
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

ง)				การมุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

การสัร้างค์ุณค์่าดี้าน์สัิ�งแวิดีล้อม

ก)	 อนุรักษ์และใชำ้ทรัพยากรธรรมชำาติอย่างมีคุณค่า

ข)	 ใชำ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	และส่งเสริมการใชำ้พลังงาน
ทดแทน

ค)			 ป้องกัน	ควบคุม	และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ดำาเนินการของกลุ่มบริษัทฯ

ง)			 ส่งเสรมิความหลากหลายทางชำวีภาพ	และทำาการฟ้ื้�นฟื้สูภาพป่า
ในพื้นที่ที่ทำาเหมือง

การสัร้างค์ุณค์่าทัางสัังค์ม 

ก)	 ดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัย	ความปลอดภัยในการทำางานที่ดี	
รวมถืึงการกำาหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ	สูญเสียจาก
อุบัติเหตุ	และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน	

ข)			 ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี	ได้รับโอกาสในการ
พัฒนา	และมีความก้าวหน้าในการทำางาน

ค)		 สนบัสนนุพฒันาการอย่างย่ังยืนของชำมุชำนและสงัคมในทกุพืน้ที่
ที่กลุ่มบริษัทฯ	เข้าไปประกอบกิจการ

ง)				พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าต่อการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและสังคม

การให้้ค์วิามสัำาค์ัญและการสั่งเสัริม 
ค์วิามผููกพััน์กับผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ย   
กลุ่มบริษัทฯ	เชำื่อว่า	การได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย
สำาคัญถืือเป็นรากฐานสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ	โดยกลุ่มบริษัทฯ	
กำาหนดให้มีชำ่องทางการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดกว้างและ
สมำ่าเสมอ	เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล	ความคิดเห็น	และความผูกพันที่ดี
ต่อกันอันจะเป็นประโยชำน์อย่างมากต่อการดำาเนินธุรกิจ	ดังต่อไปนี้	

 ■ รากฐานสำาคัญให้ธุรกิจดำาเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง	

 ■ ทำาให้ธุรกิจสามารถืกำาหนดนโยบาย	แผนงานต่างๆ	ได้อย่าง
เหมาะสม	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

 ■ ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ชำ่วยส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ	ในการทำางาน	หรือในการแก้ไขปัญหา

 ■ ชำ่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ	และชำ่วยสนับสนุน					
การดำาเนินงาน
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ผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ย แน์วิทัางการสัร้างค์วิามผููกพััน์ทั่�สัำาค์ัญ

ลูกค์้า

ตอบสนองทุกความต้องการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสำาเร็จลูกค้า

 ■ การสำารวจความคิดเห็นลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ

 ■ การจัดการประชำุมกลุ่มย่อย	และการเยี่ยมลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ

 ■ การพัฒนาชำ่องทางการสื่อสาร	การทำาธุรกิจย่อยด้วยระบบออนไลน์	 
เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ■ การพัฒนาผลิตภัณฑ์์

พัน์ักงาน์

ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ที่ดีในการทำางาน	รวมถืึงความเป็นอยู่ที่ดี	ตลอดจน
โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำางาน

 ■ การพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชำามีภาวะผู้นำา	ใส่ใจดูแลพนักงาน

 ■ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม	และการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร

 ■ พัฒนาสภาพแวดล้อม	และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำางาน

 ■ สำารวจความคิดเห็นพนักงานเป็นประจำา

ชืุ่มชื่น์

ดำาเนินงานด้านความรับผิดชำอบต่อชำุมชำนทั้ง	
CSR-In	Process	คือ	การป้องกันหรือลดผลกระทบ 
จากการดำาเนินงานที่มีต่อชำุมชำนรวมถืึงการทำา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ	 
ของชำุมชำน	หรือที่เรียกว่า	CSR-After	Process	
อย่างต่อเนื่อง

 ■ การสำารวจความคิดเห็นชำุมชำนเป็นประจำา

 ■ การพัฒนาชำ่องทางสื่อสาร	ทั�งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 ■ การเปิดให้ผู้นำาชำุมชำน	และประชำาชำนเข้าเยี่ยมชำมโรงงาน

 ■ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชำุมชำนในการพัฒนาและบริหารโครงการสำาคัญต่างๆ

 ■ การจัดตั�งกองทุนพัฒนาชำุมชำนและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนคณะกรรมการ	 
ที่ปรึกษา	(Advisory	Panel)	ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชำุมชำน

กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการกำาหนดและวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	รวมถืึงการสื่อสารสร้าง
ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญไว้เป็นแนวทาง	และมีการนำาข้อมูล	ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
เหล่านั้น	มาใชำ้ประโยชำน์ในการวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึ้นอย่าง
สมำ่าเสมอ	

โดยสรุปกลุ่มบริษัทฯ	มีเป้าหมายและแนวทางการสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ	ดังนี้
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ผูู้ม่สั่วิน์ไดี้เสั่ย แน์วิทัางการสัร้างค์วิามผููกพััน์ทั่�สัำาค์ัญ

ผูู้จัดีห้าสัิน์ค์้าและบริการ

ส่งเสริมความร่วมมือ	และให้การสนับสนุนท่ีดีต่อกัน
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ	และความเจริญก้าวหน้า
เติบโตไปด้วยกัน

 ■ การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผู้จัดหาสินค้าและบริการ	(Supplier	
Code	of	Conduct)

 ■ การประกาศนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน	และการนำาไปปฏิิบัติ	(Sustainable	
Procurement	&	Guidelines)

 ■ การจัดประชำุมเพื่อการสื่อสารที่ดี	และการฝ่ึกอบรมพัฒนาด้านต่างๆ

ผูู้ถูือหุ้้น์

ดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมไปกับ 
การสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับ 
องค์กร

 ■ การประชำุมผู้ถืือหุ้นประจำาปี

 ■ การสื่อสาร	และการจัดกิจกรรมดูงาน	รวมถืึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	CSR	
หรือด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ	อย่างสมำ่าเสมอ

ภูาค์ราชื่การและองค์์กรภูายน์อก

การปฏิิบัติตามกฎหมาย	และการให้ความ
ร่วมมือกับทางราชำการ	ตลอดจนมองหา
โอกาสในการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ	ที่เป็นประโยชำน์ต่อสังคม 
และประเทศชำาติ

 ■ ศึกษากฎหมาย	และการดำาเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
กฎหมาย

 ■ การเข้าร่วมประชำุม	สัมมนา	แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชำการพร้อมกับ 
การให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ	หรือสัมมนาต่างๆ

 ■ การมีส่วนร่วมสนับสนุน	หรือดำาเนินโครงการเพื่อสังคม	ประเทศชำาติของ 
ทางราชำการ	หรือองค์กรภายนอกต่างๆ	อาทิ	มูลนิธิชำัยพัฒนา

สัื�อมวิลชื่น์

เพื่อให้สื่อมวลชำนต่างๆ	มีความเข้าใจที่ดี 
ต่อการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	รวมถืึง
นโยบายและโครงการสำาคัญต่างๆ	ทำาให้สามารถื
สื่อสารได้ถืูกต้อง	และเหมาะสมต่อไปยังผู้มี 
ส่วนได้เสีย	และสังคมโดยทั่วไป

 ■ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร	ผลการดำาเนินงาน	และความก้าวหน้าในโครงการ
สำาคัญต่างๆ	ให้กับสื่อมวลชำนอย่างสมำ่าเสมอ

 ■ การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชำนเข้าพบผู้บริหาร	เยี่ยมชำมโรงงาน	รวมถืึงการทำา
กิจกรรมเพื่อสังคม	และสิ่งแวดล้อมร่วมกันอยู่เสมอ
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การสัร้างค์วิามผููกพััน์ทั่�ดี่กับลูกค์้า 
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	มีความมุ่งมั่นชำัดเจน
ในด้านของการส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า	โดยมีพันธกิจที่จะ
ต้องตอบสนองในระดับที่เกินกว่าความคาดหวังทั้งในเรื่องการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ	การบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับคู่ค้า	 
โดยกิจกรรมสำาคัญของบริษัทฯ	ที่ชำ่วยสร้างเสริมความผูกพันกับ
ลูกค้าในปี	2563	ได้แก่			

การสัำารวิจค์วิามพั่งพัอใจของลูกค์้า  

บริษัทฯ	ได้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยการทำา	
Customer	Satisfaction	Index	(CSI)	รวมทั้งมีการสำารวจโดยใชำ้
เครื่องมือสำารวจที่เรียกว่า	Net	Promotor	Score	(NPS)	ร่วมด้วย	
โดย	CSI	จะทำาให้ได้เข้าใจและรับรู้ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	
และเพื่อให้เข้าใจระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการแนะนำา 
การใชำ้ผลิตภัณฑ์์และบริการ	บริษัทฯ	จึงมีการนำา	NPS	มาประกอบ	 
และนำาผลจากการสำารวจที่ได้จากทั้ง	CSI	และ	NPS	มาประกอบ 
เข้ากับความคิดเห็นและแนวคิดที่ลูกค้านำาเสนอมาประมวลผลและ
ทำาเป็นแผนปฏิบิตักิารเพือ่นำาไปพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยขบัเคลือ่น
ผ่าน	Customer	Experience	Organization	Team		(CX	Team)	 
ทีป่ระกอบด้วยบุคลากรจากทกุสายงาน	และมกีารทำาการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ภายในกลุ่มบริษัทฯ	ทุกประเทศเพื่อนำาแนวปฏิิบัติ 
ที่เป็นเลิศต่างๆ	มาปรับใชำ้	เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ	สามารถื
ตอบสนองทุกๆ	ความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าที่คาดหวัง			

ผูู้บริห้ารระดีับสัูงทัุกค์น์ออกเย่�ยมและทัำาค์วิามรู้จักกับค์ู่ค์้า  

นอกเหนือจากการออกเยี่ยมลูกค้าของผู้บริหารของสายงาน 
การตลาดเพื่อสื่อสาร	รับฟื้ังข้อคิดเห็นและให้กำาลังใจกับลูกค้า 
ที่สนับสนุนกลุ่มบริษัทฯ	มาโดยตลอด	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการ
เป็นการประจำาอยู่แล้วนั้น

กลุม่บริษทัฯ	มนีโยบายกำาหนดให้ผูบ้ริหารระดับสงูของทกุสายงาน	
ทกุคนต้องทำาการผลดัเปลีย่นกนัออกไปเย่ียมลกูค้า	เพือ่สร้าง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทฯ	และลูกค้าให้แน่นแฟื้้นยิ่งขึ้น	 
จากการรับฟื้ังและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง	 
และสามารถืชำ่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของลูกค้าให้รวดเร็วขึ้น	

การดีแูลสันั์บสันุ์น์ลูกค้์าใน์ช่ื่วิงการแพัร่ระบาดีของเชื่ื�อไวิรัสัโค์วิิดี-19 

ภายใต้สถืานการณ์ที่เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาด	บริษัทฯ	ได้
ส่งต่อความห่วงใยให้กบัลกูค้า	โดยมกีารกระจายหน้ากากอนามัยให้
กบัลกูค้าทัว่ประเทศ	ทัง้หมด	167	ร้านค้า	มกีารเปิดตวัโครงการ	 
“ห่างกันซักนิด	พิชำิตโควิด”	เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานการใชำ้ชำีวิต							
ที่ถืูกต้องภายใต้สถืานการณ์การแพร่ระบาด	มีการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจการใชำ้ชำีวิตให้ปลอดภัยจากเชำื้อไวรัสโควิด-19	 
รวมไปถืึงการใชำ้ชำีวิตในสภาวะ	New	Normal	และวิธีการป้องกัน 
โควิดอย่างถืูกวิธี	อาทิ	การใส่หน้ากาก	การล้างมือ	การเว้นระยะห่าง
การทิ�งหน้ากาก	เป็นต้น	และแม้จะอยู่ภายใต้สถืานการณ์	Lockdown	
กลุ่มบริษัทฯ	ก็ยังเป็นคู่คิดให้กับลูกค้าไม่ห่าง	แม้ว่าจะไม่สามารถืไป
เย่ียมพบได้ตามปกตถิืงึทีร้่าน	แต่ทางบริษัทฯ	ได้นำาชำ่องทางดิจิทัล
ต่างๆ	มาใชำ้ในการเข้าถืึงลูกค้าทุกท่าน	อาทิ	ผ่านทางไลน์	 
ทางเฟื้ซบุ๊ก	รวมไปถืึงการประชำุมออนไลน์	กับลูกค้าผ่านโปรแกรม	
MS	Team	เป็นต้น	ซึ่งการนำาชำ่องทางการสื่อสารสมัยใหม่มาใชำ้	
ทำาให้ในการสื่อสารกับลูกค้ายังดำาเนินไปได้อย่างสมำ่าเสมอ	และ
เมื่อผ่านชำ่วง	Lockdown	มาแล้ว	ทีมขายก็เข้าไปเยี่ยมเยียนลูกค้า
ตามปกติโดยมีการรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	 
(มหาชำน)	ยึดถืือหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด	โดยให้ความสำาคัญกับ 
ความรับผิดชำอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนพยายาม 
อย่างเต็มที่ในการตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่
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รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

การดีำาเน์ิน์ธุรกิจดี้วิยห้ลักธรรมาภูิบาลทั่�ดี่
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	ยึดถืือหลักปฏิิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ีในการดำาเนินธรุกจิอย่างเคร่งครดั	โดยให้
ความสำาคญักับความรับผิดชำอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจน
พยายามอย่างเต็มที่ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ในชำ่วงปีที่ผ่านมา	กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการพัฒนา 
การบริหารจัดการและส่งเสริมหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

ผูลการประเมิน์มาต่รฐาน์การกำากับดีูแลกิจการ ระดีับ “ดี่เลิศ”  
เป็น์ปีทั่� 5 ต่ิดีต่่อกัน์

ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการกำากับดูแล
กิจการ	ระดับ	‘ดีเลิศ’	ติดต่อกันเป็นปีที่	5	จากสมาคมส่งเสริม
สถืาบันกรรมการบริษัทไทย

การเป็น์สัมาชื่ิกแน์วิร่วิมปฏิิบัต่ิใน์การต่่อต่้าน์การทัุจริต่ค์อร์รัปชื่ัน์

บริษัทฯ	ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชำิก	“แนวร่วมปฏิิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชำัน”	เป็นระยะเวลาอีกสามปี	ตั้งแต่วันที่	
30	มิถืุนายน	2563	ถืึงวันที่	30	มิถืุนายน	2566

บริษัทฯ	ยังคงให้ความสำาคัญกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชำัน	โดยมีการสื่อสารและจัดอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง	
และมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิิบัติหน้าที่และดำาเนินธุรกิจกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

ค์ู่มือจรรยาบรรณทัางธุรกิจ และน์โยบายทั่�เก่�ยวิข้อง

นอกจากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริษัท							
ได้อนุมัติการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพื่อให้มั่นใจว่า
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	ได้ปฏิิบัติหน้าที่
การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	เพื่อเสริมสร้างและรักษาชำื่อเสียง	
ภาพลักษณ์และความเชำื่อมั่นขององค์กรตามที่ระบุในนโยบาย				
การกำากับดูแลกิจการ

นอกจากนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	
คณะกรรมการบริษทัยงัได้อนมุตันิโยบายทีเ่ก่ียวข้องกนั	เพือ่ให้เป็น
แนวทางปฏิิบัติที่ชำัดเจน	ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	
ในเรื่องต่างๆ	ที่สนับสนุนการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการสนับสนุนความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าและ	
การทำางานร่วมกับพันธมิตรของกลุ่มบริษัทฯ	ด้วยความโปร่งใส	
ซื่อสัตย์สุจริต	กลุ่มบริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบาย	“No-Gift	Policy”	
โดยขอความร่วมมอืจากพนกังานและผูบ้ริหารของกลุม่บริษัทฯ	
ปฏิเิสธการรบัของขวญั	ของทีร่ะลกึ	หรือผลประโยชำน์อืน่ใด	ในกรณีที่
ได้มกีารรับของมาแล้ว	พนกังานจะต้องรายงานการรับของในช่ำอง
ทาง	“e-Gift	Disclosure”	เพื่อแสดงความโปร่งใสของตนเอง

ชื่่องทัางร้องเร่ยน์และแจ้งเบาะแสัใน์ระดีับภููมิภูาค์  
(INSEE Speak Up)

กลุม่บริษทัฯ	ยงัคงดำาเนนิการให้บริการช่ำองทางร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส	ที่เรียกว่า	“INSEE	Speak	Up”	ครอบคลุมในทุกประเทศใน							
กลุม่บริษทัฯ	ช่ำองทาง	INSEE	Speak	Up	ให้บริการโดยบคุคลภายนอก	
ที่เป็นอิสระ	และมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียน	
ที่เป็นอิสระจากฝ่่ายบริหาร	เพื่อตรวจสอบ	วิเคราะห์	และสอบสวน
เรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามา	เพื่อหาข้อเท็จจริง	และปรับปรุง
กระบวนการทำางาน	การกำากับดูแล	และวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ	

การค์วิบค์ุมกำากับดีูแล

ในปี	2563	กลุม่บริษัทฯ	ได้มกีารกำาหนดบทบาทและความรับผดิชำอบ				
ของการควบคุมกำากับดูแล	การปฏิิบัติตามกฎหมายและระเบียบ				
ที่เกี่ยวข้องสำาหรับกลุ่มบริษัทฯ	ในประเทศไทย	และบริษัทย่อยใน	
ต่างประเทศ	นอกเหนือจากการจัดระบบการควบคุมกำากับดูแลแล้ว	
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ทำารายงานการตรวจสอบติดตามผลการปฏิิบัติตาม					
กฏิหมายด้านต่างๆ	รวมทั้งรายงานข้อมูลจากการเปิดเผยความ	
ขัดแย้งทางผลประโยชำน์ประจำาปีของผู้บริหารและพนักงาน	และ
รายงานการเข้าทำารายการระหว่างกันให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการจัดหลักสูตรฝ่ึกอบรมด้านการ
ควบคุมกำากับดูแลอย่างต่อเนื่อง	เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบิตังิานของพนกังานให้เป็นไปตามแนวทางนโยบาย	 
และสามารถืปฏิิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่จะมีการฝ่่าฝ่้นกฎหมาย	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	 
ยังพัฒนาการสื่อสารและสื่อการเรียนรู้ให้เข้าถืึงง่ายเพื่ออำานวย
ความสะดวกแก่พนักงาน	โดยเน้นการสือ่สารและการเรียนรู้ผ่าน 
ช่ำองทางอเิลก็ทรอนกิส์มากขึน้

หุ้้น์ยั�งยืน์ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ประจำาปี 2563
จากแนวทางการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ที่อยู่บนพื้นฐานของ			
หลักธรรมาภิบาลที่ดี	ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
โดยคำานึงถืึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ
และการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญอย่างสมดุล	ทำาให้
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	ได้รับการคัดเลือก
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ให้เป็นบริษัทที่อยู่ในรายชำื่อ
หุ้นยั่งยืน	หรือ	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	
ประจำาปี	2563	เป็นปีที่สองติดต่อกัน	โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ								
ได้ทำาการประเมินและวัดผลจากการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน					
ที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม	มิติด้านสังคม	และมิติด้าน	
เศรษฐกิจ	รวมถืึงธรรมาภิบาล	(Environment,	Social,	
Governance	:	ESG)	ตั้งแต่การกำาหนดนโยบาย	การตั้งเป้าหมาย	
และการนำานโยบายไปปฏิบัิตเิพือ่มุง่สร้างระบบนิเวศของการลงทนุ
อย่างย่ังยืน

นอกจากนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้รับการประเมินข้อมูลด้าน	ESG	และ				
คัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์	ESG	100	ประจำาปี	2563							
จากสถืาบันไทยพัฒน์อีกด้วย
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การดีำาเน์ิน์ธุรกิจดี้วิยค์วิามรับผูิดีชื่อบ 
ต่่อสัังค์ม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการกำาหนดนโยบายด้านความรับผิดชำอบ 
ต่อสังคม	ไว้เป็นแนวทางหลักในการดำาเนินงาน	ทั้งหมด	7	หัวข้อ
สำาคัญ	ดังต่อไปนี้	

1.	 การประกอบกิจการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อ			
ให้เกิดความโปร่งใส	เคารพในสิทธิมนุษยชำน	และปฏิิบัติอย่าง
เท่าเทียมเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย	อาทิ	พนักงาน				
ผู้ถืือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	และชำุมชำน

2.	 การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชำนอย่างเท่าเทียมกัน	
ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชำน	และกฎหมายแรงงาน
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

3.	 การดูแลและใส่ใจในลูกค้า	และผู้จัดหาสินค้า	โดยรับฟื้ัง 
ความคิดเห็นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า	และ
สร้างความสัมพันธ์	ความผูกพันกับผู้จัดหาสินค้าอย่างยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้างมูลค่าร่วมกัน

4.	 ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ส่งเสริม
และให้ความสำาคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม	และลด								
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และชำุมชำน	โดยยึดมาตรฐานสูงสุด 
ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

5.	 การใส่ใจในชำุมชำนและการพัฒนาสังคม	โดยการสนับสนุน			
การพฒันาชุำมชำนอย่างย่ังยืน	ในทกุชำมุชำนในพืน้ทีป่ระกอบการ	
และสาธารณชำนโดยรวม	

6.	 การกำากับดูแลและรายงาน	ให้มีการติดตามดูแลและรายงาน
กิจกรรมต่างๆ	ที่สำาคัญต่อการดำาเนินงาน	รวมถืึงทางด้าน
สังคม	ให้สาธารณชำนรับทราบทางชำ่องทางต่างๆ	เพื่อรับฟื้ัง
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และนำาข้อเสนอแนะเหล่านั้น
มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7.	 การต่อต้านทุจริต	และคอร์รัปชำัน	โดยจะดำาเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส	และมีจรรยาบรรณ	รวมถืึงการปฏิิบัติตามข้อ
กำาหนด	ระเบียบปฏิิบัติต่างๆ	อย่างเคร่งครัด

การค์ุ้มค์รองสัิทัธิมน์ุษยชื่น์ 
ใน์สัถูาน์ประกอบการ
ตามแนวทางของการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชำนแห่ง
สหประชำาชำาต	ิ(UNGP)	บรษิทั	ปนูซเีมนต์นครหลวง	จำากดั	(มหาชำน)	
มีความเชำื่อมั่นว่า	ธุรกิจจะสามารถืดำารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการให้
ความเคารพและให้ความสำาคัญทางด้านสิทธิมนุษยชำน	โดยผู้ที่มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องยึดถืือและปฏิิบัติตามแนวทาง
ของหลักการเดียวกัน

ธุรกิจจะสามารถืดำารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ					
มีการให้ความเคารพและให้ความสำาคัญ
ทางด้านสิทธิมนุษยชำน

1. การค์ุ้มค์รองสัิทัธิของพัน์ักงาน์

สิทธิของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงาน			
จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านแรงงานทั้งภายในประเทศ
และระดับนานาชำาติในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจอยู่	 
ซึ่งรวมถืึงการปลูกฝ่ังวัฒนธรรมในการทำางานที่ให้ความเคารพต่อ
สิทธิในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม	โดยไม่ปิดกั้นสถืานะของ
ร่างกายและจิตใจ	เชำื้อชำาติและสัญชำาติ	ประเทศต้นกำาเนิดและ
ชำาติพันธุ์	ศาสนา	เพศ	ภาษา	อายุ	สีผิว	การศึกษา	สถืานะทางสังคม	
รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี	หรือสถืานะอื่น	ที่ระบุไว้ในข้อกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.1 การสัรรห้าและค์ัดีเลือกพัน์ักงาน์ 

กลุ่มบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้กับผู้สมัครงานทุกคนอย่างเท่าเทียม	
โดยไม่คำานึงถืงึเพศสภาพ	ความแตกต่างของรสนยิมทางเพศ	 
ความพกิาร	การศึกษา	เชำื้อชำาติ	อายุ	หรือศาสนา	โดยมั่นใจว่าทาง 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกที่ยุติธรรมและ
โปร่งใส

1.2 การสั่งเสัริมการเร่ยน์รู้และพััฒน์าศักยภูาพัพัน์ักงาน์  

พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเท่าเทียมกันตลอดการว่าจ้างในการทำางาน	รวมถืึง
ได้รับการสนับสนุนให้มีการพูดคุยกับหัวหน้างานอย่างสมำ่าเสมอ
เกี่ยวกับเส้นทางในการพัฒนาการทำางานและการเติบโตในตำาแหน่ง
งานของตนเอง

1.3 การจัดีการค์่าต่อบแทัน์อย่างยุต่ิธรรม 

กลุ่มบริษัทฯ	มีการบริหารค่าตอบแทนที่ตรงกับคุณสมบัติและความ
สามารถืของผู้สมัครงาน	ทั้งนี้	ยังดูแลพนักงานทุกคนให้ได้รับ					
ค่าตอบแทนการทำางานที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน

1.4 การประเมิน์ผูลการปฏิิบัต่ิงาน์ 

กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะปลูกฝ่ังให้พนักงานมีวัฒนธรรมในการ
ทำางานที่ขบัเคลือ่นด้วยการส่งมอบผลงานทีม่ปีระสิทธภิาพ	โดยมี
กระบวนการประเมินผลงานที่ยุติธรรม	รัดกุม	และโปร่งใส	

1.5 การเลิกจ้างห้รือยกเลิกสััญญาจ้าง                                                                                                                                 

กลุ่มบริษัทฯ	ให้ความมั่นใจในความยุติธรรมและความโปร่งใสของ
กระบวนการการเลิกจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง	โดยคำานึงถืึงความ
ต้องการขององค์กรอย่างเหมาะสม	มีการดำาเนินการด้วยขั้นตอน			
ที่โปร่งใสและถืูกต้องตามกฏิหมาย	เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ
การปฏิิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันสำาหรับพนักงาน	

1.6 การสัร้างวิัฒน์ธรรมแห้่งค์วิามห้ลากห้ลายและการอยู่ร่วิมกัน์ 

กลุ่มบริษัทฯ	ส่งเสริมวัฒนธรรมของการทำางานร่วมกันของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง	โดยการให้ความสำาคัญกับความโปร่งใส	
ความเป็นมอือาชำพี	และโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในทกุกจิกรรมที่	 
กลุม่บรษิทัฯ	ดำาเนนิการ	รวมทั้งมีการจัดชำ่องทางการสื่อสาร 
ทีเ่หมาะสมเพือ่ส่งผ่านข้อมูลจากฝ่่ายบริหาร	เพือ่ให้เกิดความเข้าใจ
ไปในทศิทางเดยีวกนั	รวมถืงึการจัดการรับฟื้ังความคิดเห็นของ
พนักงานด้วย	

2. การจัดีการให้้พัน์ักงาน์ปฏิิบัต่ิต่ามแน์วิทัางการค์ุ้มค์รอง 
    สัิทัธิมน์ุษยชื่น์ 

คณะกรรมการบริษัท	คณะผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้ง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือคณะทำางาน	ทั้งในนามหรือ
ภายใต้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	ต้องปฏิิบัติตามแนวทาง
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชำนเดียวกันนี้	หากมีการกระทำาใดที่ละเมิด
ต่อหลักสิทธิมนุษยชำน	กลุ่มบริษัทฯ	จะพิจารณาลงโทษทางด้าน
วินัยตามนโยบายของกลุม่บริษัทฯ	และอาจจะต้องถืกูดำาเนินคดตีาม
กฎหมายหากการกระทำาดังกล่าวเป็นการกระทำาที่ผิดต่อกฎหมาย
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การบริห้ารค์วิามปลอดีภูัยและอาชื่่วิอน์ามัย 
ใน์การทัำางาน์  
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	มีเป้าหมายด้านความปลอดภัย					
ที่เรายึดมั่นเสมอมาคือ	“ภัยอันตรายต้องเป็นศูนย์”	โดยมีการดูแล
และปฏิิบัติกับพนักงานตลอดจนผู้รับเหมาทุกคนในทุกกลุ่มธุรกิจ
เสมือนหุ้นส่วนที่มีคุณค่าของเรา	และทำาให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะมี
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	พร้อมทั้งได้รับการปกป้อง	ดูแล	ด้วย
ความใส่ใจด้วยแนวทางการบริหารจัดการแบบผู้นำาด้านความ
ปลอดภัยเชำิงรุก	เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
จากการทำางาน	โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย	
ระบบการทำางานที่ปลอดภัย	การจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภัยที่จำาเป็นทั้งหมด	การฝ่ึกอบรมขั้นตอนการปฏิิบัติ
งานที่ปลอดภัย	และการบังคับใชำ้กฎความปลอดภัยอย่างเข้มงวด	

“ภัยอันตรายต้องเป็นศูนย์” 
โดยมีการดูแลและปฏิิบัติกับพนักงาน
ตลอดจนผูร้บัเหมาทุกคนในทกุกลุม่ธุรกจิ
เสมือนหุ้นส่วนที่มีคุณค่าของเรา	 
และทำาให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

ความปลอดภัยบนท้องถืนนและการขนส่งยังคงเป็นความท้าทาย			
ทีส่ำาคญัในภูมภิาคเอเชีำยตะวันออกเฉยีงใต้	เราได้ร่วมมือกบัพนัธมติร
ผู้ขนส่งของเรา	โดยการให้คำาแนะนำาและดำาเนินโครงการต่างๆ	
มากมาย	เพือ่ให้ความรู้และพฒันาทกัษะของพนกังานจดัส่ง	รวมทัง้
ปรบัปรงุพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของยานพาหนะให้ดย่ิีงขึน้

ในชำ่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชำื้อไวรัสโควิด-19	ถืือเป็นความ
ท้าทายอย่างมากสำาหรับการดำาเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้	เนื่องจาก 
เราต้องดำาเนินการและปรับตัว	เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิิบัติตาม 
ข้อบังคับและคำาแนะนำาทางการแพทย์ทั้งหมดโดยไม่กระทบต่อ 
ขัน้ตอนการปฏิบิตังิานด้านความปลอดภยัและอาชีำวอนามยัทีเ่ข้มงวด
ของกลุ่มบริษัทฯ	และต้องมั่นใจในสุขภาพ	ความปลอดภัย	และ
สวัสดิการของพนักงานและผู้ที่มาเยี่ยมชำมทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่
โรงงานและสำานักงานของกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งไม่พบการรายงาน 
ผู้ติดเชำื้อไวรัสโควิด-19	ในกลุ่มบริษัทฯ	ของเรา

คณะกรรมการบริหารระดบัสงูของทกุบริษทัภายในกลุม่บริษทัฯ	 
ในทกุประเทศ	ผู้จัดการเจ้าของพื้นที่	และหัวหน้างานทุกคน	มีหน้าที่
ในการบังคับใชำ้และกำากับดูแลในการรักษามาตรฐาน	กฎระเบียบ	
ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชำีวอนามัย	ที่อยู่ภายใต้พื้นที่
การควบคุมดูแลของตน	
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การให้้ค์วิามชื่่วิยเห้ลือ และบรรเทัาทัุกข์ของ
สัังค์มจากการแพัร่ระบาดีของเชื่ื�อไวิรสััโค์วิิดี-19
จากการแพร่ระบาดของเช้ืำอไวรัสโควดิ-19	อย่างกว้างขวาง	และแพร่
กระจายไปในทุกภมูภิาคทัว่โลกนัน้	กลุม่บริษัทปนูซเีมนต์นครหลวง	
ที่ดำาเนินธุรกิจในห้าประเทศ	ได้แก่	ประเทศไทย	เวียดนาม	ศรีลังกา	
บงักลาเทศ	และกมัพชูำา	ได้ร่วมส่งมอบสิง่ของทีจ่ำาเป็นแด่บุคลากร
ทางการแพทย์	ชำุมชำน	และเจ้าหน้าที่ท้องถืิ่น	เพื่อบรรเทาทุกข์ของ
ประชำาชำนจากการแพร่ระบาดของเชำือ้ไวรสัโควดิ-19	โดยการบริจาค
ในหลายรูปแบบ	ทั้งเงินชำ่วยเหลือ	ชำุดป้องกันเชำื้อไวรัส	หน้ากาก
อนามัย	เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	ถืุงยังชำีพ	และรวมถืึงผลิตภัณฑ์์
ปูนซีเมนต์		โดยมีรายละเอียดการบริจาคและการชำ่วยเหลือจาก
กลุ่มบริษัทฯ	ที่สำาคัญมีดังต่อไปนี้

บริษัทั ปูน์ซึ่่เมน์ต่์น์ค์รห้ลวิง จำากัดี (มห้าชื่น์)

 ■ บริจาคเงิน	500,000	บาทให้กับสถืาบันการแพทย์
บำาราศนราดูร	เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์สำาหรับผู้ป่วย						
โควิด-19	ผ่านพันธมิตรสื่อ	ชำ่อง	7	HD

 ■ ส่งมอบหน้ากากอนามัย	เจลแอลกอฮอล์	อุปกรณ์ป้องกัน 
เชำื้อไวรัส	อาหารแห้ง	แก่ประชำาชำน	สถืานพยาบาลชำุมชำน	และ
หน่วยงานราชำการต่างๆ	ที่ตั้งอยู่โดยรอบหน่วยผลิตของ 
บริษัทฯ	ในจังหวัดสระบุรี	สุพรรณบุรี	สิงห์บุรี	ราชำบุรี	และ
สุราษฎร์ธานี

 ■ ส่งมอบปูนซีเมนต์	100	ตันแก่กระทรวงแรงงาน	เพื่อให้นำาไป
ฝ่ึกวิชำาชำีพชำ่างก่อสร้าง	ให้กับประชำาชำนใน	16	จังหวัด	เพื่อชำ่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของประชำาชำนจากปัญหาการว่างงาน

 ■ ส่งมอบหน้ากากอนามัย	1,000	ชำิ�น	ให้กับนักเรียนตามจังหวัด
ชำายแดนผ่านโรงเรียนตำารวจตระเวนชำายแดน

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (ลังกา) จำากัดี

 ■ มอบปูนซีเมนต์จำานวน	25	ตัน	เพื่อสร้างศูนย์การจัดการ							
เชำือ้ไวรสัโควดิ-19	ที่เมือง	Iranawila	และ	Puttalam	และ
สร้างทีพ่กัช่ัำวคราวสำาหรบัผูป่้วยโควิด-19	ตามโรงพยาบาลหลัก

 ■ บริจาคหน้ากากอนามัยกว่า	21,000	ชำิ�น	และหน้ากาก
พลาสติกกว่า	1,000	ชำิ�น	เพื่อให้บุคลากรที่ทำางานด่านหน้า	 
ในการดูแลผู้ป่วย	และตำารวจ

 ■ จดัหาอาหารแห้งเพือ่ส่งมอบให้พนกังาน	ผูรั้บเหมา	ช่ำางก่อสร้าง	
และชำุมชำนหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณโรงงาน	Puttalam	
กว่า	4,000	ชำุด

 ■ จัดหาอาหารให้แก่ครอบครัวลูกจ้างรายวันใน	Galle	กว่า	140	
ครอบครัว	ด้วยการจัดระดมทุนโดยพนักงานของโรงงาน	
INSEE	Ruhunu
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บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (เวิ่ยดีน์าม) จำากัดี

 ■ บริจาคเงนิ	250	ล้านดง	(VND)	เพือ่สนบัสนนุศนูย์จดัการ 
เชำื้อไวรัสโควิด-19	ในเมอืง	Kien	Giang

 ■ ส่งมอบเจอแอลกอฮอล์กว่า	800	ชำุดให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถืิ่น	
Kien	Luong	และ	คณะกรรมการประชำาชำน	Kien	Giang

 ■ ส่งมอบหน้ากากอนามยักว่า	4,000	ชำิ�น	ให้กับเจ้าหน้าทีท้่องถืิน่	
Kien	Luong

บริษัทั สัยาม ซึ่ิต่่� ซึ่่เมน์ต่์ (บังกลาเทัศ) จำากัดี

 ■ จดัการพ่นฆ่่าเชืำ�อให้กับชุำมชำนกว่า	1,500	ครัวเรือนทีอ่ยู่ใกล้
โรงงานสองคร้ังต่อสปัดาห์	

 ■ ส่งมอบอาหารแห้งกว่า	1,500	ชุำด	ให้กับครอบครัวคนงานและ
ประชำาชำนในหมูบ้่านใกล้เคียง

 ■ จดัหาอาหารสำาหรับคนงานในโรงงาน	จำานวนสามมื�อต่อวัน						
ในช่ำวงปิดเมอืง	(Lockdown)

บริษัทั ชื่ิป มง อิน์ทัร่ซึ่่เมน์ต่์ ค์อร์ปอเรชื่ั�น์

 ■ มอบหน้ากากอนามยั	5,000	ชิำ�น	และเจลแอลกอฮอล์	500	ขวด
ให้กบัประชำาชำน	และเจ้าหน้าทีท้่องถ่ิืนในเขตใกล้โรงงาน	ได้แก่	
Touk	Meas	และ	Tani	

 ■ มอบอาหารให้ประชำาชำนในเมอืง	Pursat	

การสัื�อสัารและการให้้ค์วิามรู้

นอกเหนือจากการบริจาคในหลายรูปแบบ	ทั้งเงินชำ่วยเหลือ										
ชำุดป้องกันเชำื้อไวรัส	หน้ากากอนามัย	เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	 
ถืุงยังชำีพ	และรวมถืึงผลิตภัณฑ์์ปูนซีเมนต์ต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	 
หน่วยธุรกิจในประเทศต่างๆ	ของกลุ่มบริษัทฯ	ยังได้มีการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกนัเช้ืำอไวรัสโควดิ-19	กบัชุำมชำน	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	
ผ่านการแจกแผ่นพับ	ใบปลิว	แบนเนอร์	คลปิวดิโีอ	และช่ำองทาง 
การสื่อสารต่างๆ	อีกด้วย

โค์รงการสัน์ับสัน์ุน์การพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ของ
ชืุ่มชื่น์และสัังค์มทั่�สัำาค์ัญ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	ให้ความสำาคัญกับการสนับสนุน
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของทั้งในระดับประเทศและระดับ
ชำุมชำนโดยรอบหน่วยผลิตในพื้นที่ต่างๆ	ของทุกประเทศ	 
ที่กลุ่มบริษัทฯ	เข้าไปดำาเนินธุรกิจ	โดยกำาหนดให้ทุกหน่วยผลิตของ
กลุ่มบริษัทฯ	ต้องมีการจัดทำาแผนงานการสร้างความผูกพันกับ
ชำุมชำนเป็นประจำาทุกปี	และครอบคลุมทั้งกิจกรรมความรับผิดชำอบ
ต่อสังคมในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ	(CSR-In	Process)	รวมถืึง
กิจกรรมความรับผิดชำอบต่อสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ดำาเนินธุรกิจ	(CSR-After	Process)	ตลอดจนส่งเสริมให้มีการ
สื่อสารที่ดีกับชำุมชำน	และเปิดกว้างให้ชำุมชำนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและดำาเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชำุมชำนต่างๆ	โดยอาศัย
ความรู้	ความชำำานาญและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นเครื่องมือ
สำาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชำุมชำนและสังคม
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โค์รงการโรงเร่ยน์สั่เข่ยวิ (INSEE Green School)

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษาให้กับสังคมไทย	
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	จึงได้ร่วมมือกับ							
กองบัญชำาการตำารวจตระเวนชำายแดน	หน่วยงานในสังกัดของ
สำานักงานตำารวจแห่งชำาติ	ด้วยการสร้างสถืานศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชำนในพื้นที่ชำายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญอย่างต่อเนื่องเป็น				
ปีที	่11	โดยในปี	2563	ได้สร้างสถืานศกึษาขึน้ใหม่จำานวนหนึง่
โรงเรยีน	โดยใช้ำช่ืำอว่า	“โรงเรียนตำารวจตระเวนชำายแดนปูนอนิทรี	 
50	ปี”	จงัหวดัอำานาจเจรญิ	ถืือเป็นสถืานศึกษาแห่งที่	32	ของ 
โครงการฯ	โดยตลอดระยะเวลาโครงการมีเดก็และเยาวชำนทีอ่าศัย
อยู่ในพืน้ทีห่่างไกลกว่า	52,200	คน	ใน	20	จังหวัดตามแนวชำายแดน
ของประเทศไทย	ได้รับประโยชำน์ด้านการศึกษาจากโครงการ	 
โดยการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน	อาทิ	ภาครัฐและ
เอกชำน	รวมไปถืึงพนักงานด้วยการไปออกค่าย	“อินทรีอาสา”	 
ชำ่วยสร้างโรงเรียน	

โค์รงการสัน์ับสัน์ุน์การพััฒน์าการศ่กษาขั�น์พัื�น์ฐาน์

บริษทั	ปนูซีเมนต์นครหลวง	จำากดั	(มหาชำน)	ตระหนกัถืงึความสำาคญั
ของการศึกษา	จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่	
ทำาการออกแบบและวางแผนโครงการด้านการพัฒนาการศึกษามา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของ
แต่ละโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบพื้นที่โรงงาน	ในเขตอำาเภอแก่งคอย	
จังหวัดสระบุรี	รวมทั้งสิ�น	13	โรงเรียน	ซึ่งให้การดูแลเด็กนักเรียน
กว่า	3,500	คน	สำาหรับในปี	2563	นี้	มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ			
การพัฒนาด้านการศึกษาที่ค่อนข้างหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ของ
แต่ละโรงเรียน	อาทิ	การมอบทุนการศึกษา	โครงการปรับปรุง	
อาคารเรยีน	โครงการจัดซ้ือจดัหาอปุกรณ์และวสัดกุารเรียนการสอน	
โครงการจัดจ้างบุคลากรการศึกษา	เป็นต้น	โดยใชำ้จ่ายงบประมาณ
กว่า	1	ล้านบาท	จากกองทนุพฒันาหมูบ้่านรอบพืน้ทีเ่หมอืงแร่ฯ	เพือ่
การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของเยาวชำนในชำุมชำน	

ทุกหน่วยผลิตของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง	ต้องมีการจัดทำาแผนงาน		
การสร้างความผกูพนักับชุำมชำนเป็นประจำา
ทุกปี	และครอบคลุมทั้งกิจกรรมความ
รับผิดชำอบต่อสังคมในกระบวนการ
ดำาเนินธุรกิจ	(CSR-In	Process)	รวมถืึง
กิจกรรมความรับผิดชำอบต่อสังคมที่ 
ไมเ่ก่ียวขอ้งกบักระบวนการดำาเนนิธรุกจิ
(CSR-After	Process)



105

รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

โค์รงการสัวิน์มิ�งมงค์ลเฉลิมพัระชื่น์มพัรรษา 84 พัรรษา

สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชำนมพรรษา	84	พรรษา	เป็นสวนสาธารณะ
ทีบ่ริษทั	ปนูซเีมนต์นครหลวง	จำากดั	(มหาชำน)	จดัสร้างขึน้	เพือ่ถืวาย
เป็นพระราชำกุศล	ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชำนกาธิเบต	
มหาภูมิพลอดุลยเดชำมหาราชำ	บรมนาถืบพิตร	ในหลวงรัชำกาลที่	9	
ทรงมีพระชำนมายุครบ	84	พรรษา	และเป็นสวนสาธารณะที่มี
วัตถืุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพืน้ทีส่เีขยีวให้กบัชำมุชำนใช้ำเป็นแหล่ง
พกัผ่อนหย่อนใจ	ออกกำาลงักาย	เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้	 
จุดจำาหน่ายสินค้าชำุมชำน	รวมทั้งแหล่งศึกษาด้านสถืาปัตยกรรม 
การออกแบบสวนที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์	สิ่งแวดล้อมโดยมี 
กลุ่มเป้าหมายหลักคือประชำาชำนรอบพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ		
นักเรียนนักศึกษาจากสถืาบันการศึกษาต่างๆ	รวมทั้งประชำาชำน
ทั่วไปที่สัญจรเส้นทางหลัก	ได้ใชำ้เป็นแหล่งพักรถื	พักผ่อนหย่อนใจ	
และอุดหนุนสินค้าชำุมชำน

อิน์ทัร่ซึ่่เมน์ต่์ เวิ่ยดีน์าม ร่วิมมือกับองค์์กรต่่างๆ สัร้างโรงเร่ยน์ให้้
กับน์ักเร่ยน์กวิ่า 700 ค์น์ทั่�มาจากค์รอบค์รัวิยากจน์

อินทรีซีเมนต์	เวียดนาม	ร่วมมือกับคณะกรรมการประชำาชำนของ
ตำาบล	Kien	Luong	เพือ่จดังานพธีิวางศลิาฤกษ์ของโรงเรียน	Kien	
Binh	2	ที่ตั้งอยู่ในประชำาคม	Kien	Binh	ตำาบล	Kien	Luong		
จังหวัด	Kien	Giang	โครงการนี้มีความหมายมากโดยเฉพาะกับ
ชำุมชำนเพื่อชำ่วยเหลือเด็กนักเรียนกว่า	700	คนที่มาจากครอบครัว 
ที่ยากจนในเขตชำนบทของชำนกลุ่มน้อยเพื่อให้มีโอกาสได้รับ 
การศึกษาในโรงเรียน	โดยอินทรีซีเมนต์	เวยีดนาม	ทีเ่ป็นหนึง่ใน 
ผูส้นบัสนนุ	ได้ร่วมกบัคณะกรรมการชุำมชำนของตำาบล	Kien	Luong	
ศนูย์ทดสอบและรบัประกนัคณุภาพทีส่าม	(QUATEST	3)	หน่วยงาน	
BSAF	เวียดนาม	และทีป่รกึษาด้านการออกแบบของ	GREENVIET	-	 
ที่ปรึกษาด้านอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และสภาอาคารเขียว
ของเวียดนาม	(VGBC)	โครงการก่อสร้างนี้ซึ่งได้รับการออกแบบ
ตามเกณฑ์์มาตรฐานอาคารเขียว	ได้ใชำ้ปูนซีเมนต์ของอินทรี
ทั้งหมด	และได้รับใบรับรองอาคารเขียวโลตัส	(LOTUS	Green	
Building	Certificate)	ในระดับเหรียญทองจากสภาอาคารเขียว
ของเวียดนาม	โครงการนี้คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย 
ในชำ่วงปลายปี	2564	เพื่อให้สามารถืจัดการเรยีนการสอน 
ในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เคร่ืองใช้ำต่างๆ	 
ทีท่นัสมยัให้กับคณะครแูละนกัเรียนในพืน้ที่

โค์รงการรเิริ�มเพืั�อสัขุภูาพัทั่�ดีข่องชื่มุชื่น์จาก อนิ์ทัรซ่ึ่เ่มน์ต์่ ลงักา 

หน่วยตรวจสขุภาพทางการแพทย์ประจำาปีได้ถืกูจดัขึน้เพือ่สนบัสนนุ
ชำุมชำนต่างๆ	ที่ตั้งอยู่ภายในรัศมีหกกิโลเมตร	รอบโรงงานเพื่อยก
ระดบัด้านสาธารณสขุของชำมุชำน	สมาชำกิของชำมุชำนประมาณ	575	คน	
ได้รับการบริการนี้จากที่ปรึกษาด้านสุขภาพ	10	คน	ซึ่งรวมทั้ง							
ยารักษาโรคและแว่นสายตาฟื้รีอีกด้วย	โครงการนี้เป็นโครงการ
ความร่วมมือที่เป็นหุ้นส่วนกับสมาคมไลออนส์นานาชำาติ

การให้้ค์วิามรูด้้ีาน์ค์วิามปลอดีภัูยบน์ท้ัองถูน์น์จาก อิน์ทัรซ่ึ่เ่มน์ต์่ ลงักา 

โครงการผู้พิทักษ์การจราจรในตำาบล	Galle	ถืือเป็นโครงการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานตำารวจศรีลังกาของตำาบล	Galle	
โครงการนี้	ได้จัดขึ้นโดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมรวม	500	คนที่ได้รับ
การฝ่ึกอบรมและได้รับใบรับรองให้เป็นผู้พิทักษ์การจราจร	ซึ่งมี
สมาชำิกชำุมชำนประมาณ	2,000	คนที่ได้รับประโยชำน์โดยตรงจาก
โครงการนี้
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ปัจจุบันมีนักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งรุ่นได้ศึกษาจบตามหลักสูตรนี้
เรียบร้อยแล้ว	และมีนักศึกษา	10	รายจากทั้งหมด	12	รายที่เรียน
จบตามหลักสูตรนี้	และได้เลือกเข้าทำางานกับบริษัทฯ	ส่วนที่เหลือ
อีกสองรายได้เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป

การดีำาเน์ิน์ธุรกิจดี้วิยค์วิามใสั่ใจ 
ใน์สัิ�งแวิดีล้อม   
ระบบการจัดีการสัิ�งแวิดีล้อม

การดำาเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืนเป็นหนึง่ในพนัธสญัญาหลกัที	่กลุม่บริษทั	
ปูนซีเมนต์นครหลวง	ได้ให้ไว้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย	 
การรักษาสมดุลระหว่างกิจกรรมการผลิตและการกำากับดูแล 
สิ่งแวดล้อมจึงถืือเป็นพันธกิจที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทฯ	โดยเพื่อ
สร้างความเชำื่อมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	กลุ่มบริษัทฯ	จงึได้
นำามาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดล้อม	ISO14001	มาเป็น 
กรอบแนวทางปฏิิบัติสำาหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร	โดย	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	ได้รับ
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO14001	อย่างต่อเนื่อง
มากกว่า	20	ปี	โดยขอบข่ายการรับรองระบบมาตรฐานเวอร์ชำั่น
ปัจจุบัน	(ISO14001:2015)	ครอบคลุมทุกกระบวนการสำาคัญ 
ขององค์กร	อาทิ	การทำาเหมือง	การผลิตปูนซีเมนต์	การรับและจ่าย
ปูนซีเมนต์	ตลอดจนการจัดการสินค้าคงคลัง

โค์รงการอาชื่่วิะศ่กษาทั่�สัน์ับสัน์ุน์โดียองค์์กรภูาค์เอกชื่น์ (EVE) 
จาก ชื่ิป มง อิน์ทัร่ซึ่่เมน์ต่์ ค์อร์ปอเรชื่ั�น์

นับตั้งแต่ปี	2560	ก่อนที่โรงงานปูนซีเมนต์จะได้ทำาการเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการ	บริษัท	ชำิป	มง	อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น ได้คัดเลือก
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายรวม	12	คนจากชำุมชำน
ใกล้เคียงทีข่าดแคลนทนุทรพัย์	ไม่สามารถืศึกษาต่อในระดับ
อดุมศกึษาต่อไปได้	โดยได้ให้ทนุการศึกษาเพือ่จัดฝึ่กอบรมเด็ก 
เหล่านีใ้ห้เป็นช่ำางเทคนคิที่มีคุณภาพตามโครงการอาชำีวะศึกษา 
ทีส่นบัสนนุโดยองค์กรภาคเอกชำน	ซึง่เป็นการนำาหลกัสตูรของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์มาปรับใชำ้	โดยพัฒนาร่วมกับสถืาบันโพลีเทคนิค
แห่งชำาติของประเทศกัมพูชำา	ตลอดระยะเวลากว่าสามปีที่นักศึกษา
เหล่านี้ได้รับประสบการณ์ทั้งจากห้องเรียน	และการปฏิิบัติงานจริง
ในโรงงาน	ซ่ึงเมือ่เรียนจบแล้วนกัศกึษาเหล่านีจ้ะได้รับประกาศนยีบตัร
ที่ได้รับการรับรองเพื่อให้สามารถืเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรีโดยใชำ้เวลาศึกษาต่ออีกหนึ่งปี	

การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่ง			
ในพันธสัญญาหลักที่	บริษัท	ปูนซีเมนต์
นครหลวง	จำากัด	(มหาชำน)	ได้ให้ไว้กับ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย



107

รายงานประจำาป	ี บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)

มาต่รการค์วิบค์ุมและลดีผูลกระทับสัิ�งแวิดีล้อม 

การลดีผูลกระทับและป้องกัน์การเปล่�ยน์แปลงของสัภูาพัภููมิอากาศ

กลุ่มบริษัทฯ	ตระหนักถืึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ							
โดยมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ	และ 
มุง่เน้นการจัดการปัจจัยหลกั	ในการช่ำวยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
อาท	ิการมุง่เน้นการใช้ำวัตถืดุบิและเช้ืำอเพลงิทดแทน	โดยการนำาวัสดุ
ไม่ใชำ้แล้วหรือกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใชำ้เป็นวัตถืุดิบ
และเชำื้อเพลิงทดแทน	การมุ่งเน้นการใชำ้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ	
ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น	โดยการลดอัตราส่วนผสมของปูนเม็ดในผลิตภัณฑ์์
ปนูซเีมนต์ให้น้อยลงและให้มคีณุสมบตักิารใช้ำงานทีดี่ย่ิงขึน้อกีด้วย

การลดีการปล่อยมลพัิษสัู่บรรยากาศ 

กลุ่มบริษัทฯ	ให้ความใส่ใจการควบคุมมลพิษในทุกขั้นตอนการ
ผลิต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระบวนการเผาปูนเม็ด	เราได้ติดตั้ง
ระบบบำาบัดฝุ่่นละอองแบบไฟื้ฟื้้าสถืิตย์เพื่อดักจับฝุ่่นละออง	และมี
การตรวจติดตามด้วยระบบตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	 
ฝุ่น่ละออง	ก๊าซซลัเฟื้อร์ไดออกไซด์	และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน		
รวมไปถืึงการควบคุมและติดตามตลอด	24	ชำั่วโมง	โดยควบคุม
ความเข้มข้นของฝุ่น่ละอองไม่ให้เกนิ	50	มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์เมตร	
และควบคุมความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟื้อร์ไดออกไซด์	ที่ไม่เกิน					
30	ส่วนในล้านส่วน	ซึ่งเป็นค่าที่กฎหมายกำาหนด	เพื่อให้มั่นใจว่า
ทุกๆ	ตันของปูนเม็ดที่เราผลิตได้ถืูกผลิตขึ้นภายใต้การดูแลและ
ตรวจติดตามการปลดปล่อยมลพิษที่ดี	

การใชื่้วิัต่ถูุดีิบและเชื่ื�อเพัลิงทัดีแทัน์ 

เลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายมุ่งเน้นการนำาเชำื้อเพลิงและวัตถืุดิบทดแทน	
อาทิ	ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม	มาใชำ้ทดแทนเชำื้อเพลิงหลักและ
วัตถืุดิบหลักในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์	โดยการนำาเชำื้อเพลิง
ทดแทนมาใชำ้ในกระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์	สามารถื
ชำ่วยลดปริมาณการใชำ้เชำื้อเพลิงธรรมชำาติที่ใชำ้แล้วหมดไป	ตลอดจน
ชำ่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุ			
การเกิดภาวะโลกร้อน	และมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย	



108

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดีการทัรัพัยากรน์ำ�า

บริษทัฯ	ให้ความสำาคญักบัการอนรุกัษ์ทรัพยากรนำ�า	ด้วยความมุง่มัน่
ที่จะดำาเนินการธุรกิจร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนในการใชำ้ทรัพยากร
นำ�าร่วมกับชำุมชำนเพื่อประโยชำน์สูงสุด	โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหาร
จัดการนำ�าและเพิ่มประสิทธิภาพการใชำ้นำ�าต่อหน่วยการผลิต
ปูนซีเมนต์ตามแนวคิด	3Rs	คือ	Reduce	(การลดหรอืใช้ำน้อยลง)	
Reuse	(การใช้ำซำ�า)	และ	Recycle	(การแปรรปู)	และการบริหารจัดการ
ความเสีย่งทีเ่กิดจากการขาดแคลนทรพัยากรนำ�า	อีกทัง้กลุม่บริษทัฯ	 
ยังได้ประเมินการใชำ้นำ�าทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดวัฏิจักรชำีวิต
ของผลิตภัณฑ์์	(Product	Water	Footprint:	PWF)	เพื่อนำาไป
วิเคราะห์หาขั้นตอนที่มีการใชำ้นำ�าอย่างมีนัยสำาคัญ	และหาแนวทาง
การลดการใช้ำนำ�าในกระบวนการผลิตด้วยวิธีการต่างๆ	โดยเฉพาะ 
การใชำ้นำ�าผิวดิน	ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำานึกให้พนักงาน
ภายในองค์กรร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรนำ�าด้วยการใชำ้นำ�า	อย่างรู้คุณค่า	

การจัดีการของเสั่ยและวิัสัดีุไม่ใชื่้แล้วิ 

กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งมั่นในการดำาเนินการตามนโยบายการจัดการของ
เสีย	เพือ่ใช้ำทรัพยากรให้เกิดประโยชำน์สงูสดุ	พร้อมทัง้ลดปรมิาณการ
เกดิของเสียให้น้อยที่สุดโดยใชำ้หลัก	3Rs	ซึ่งประกอบไปด้วย	
Reduce	Reuse	Recycle	ทั้งนี้ของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์	กลุ่มบริษัทฯ	สามารถืจัดการได้เอง	โดยนำามาผ่าน
กระบวนการแปรสภาพเป็นเชำื้อเพลิงทดแทน	เพื่อใชำ้ในกระบวนการ
เผาปูนซีเมนต์	ซึ่งเป็นการยึดมั่นในหลกัการการลดปรมิาณของเสยี
จากการผลิตทีไ่ปฝั่งกลบให้เป็นศนูย์	(Zero	Waste	To	Landfill)	
โดยกลุ่มบริษัทฯ	ตระหนักดีว่าปัญหาการจดัการของเสยีเป็นเรือ่งที่
ทกุคนทีต้่องให้ความร่วมมอื	จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม	
และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการของเสีย	ทั้งการจัด
เก็บ	การคัดแยกและการรีไซเคิล	ผ่านโครงการสำาคัญ	อาทิ	
โครงการธนาคารขยะ	(Green	Heart	Bank)	เป็นต้น

การจัดีการค์วิามห้ลากห้ลายทัางชื่่วิภูาพั

การคืนผืนป่าให้กับพื้นที่หลังการทำาเหมือง	โดยการส่งเสริมสภาพ
ระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์	มีความหลากหลายทางชำีวภาพทั้งด้าน		
พืชำพันธุ์และสัตว์ป่า	ให้กลับไปมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพป่าก่อน
การทำาเหมืองมากที่สุด	ถืือเป็นพันธกิจสำาคัญของปูนอินทรี								
ซึ่งได้มีการดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยกระดับการทำางาน					
มาตลอด	โดยกิจกรรมที่สำาคัญ	อาทิ	การปลูกต้นไม้ในพื้นที่สิ�นสุด
การทำาเหมอืง	การจดัสร้างโรงเรือนเพาะชำำากล้าไม้โดยมีการเก็บ
เมลด็พนัธุ์ไม้พืน้ถ่ิืนมาเพาะและนำากลบัไปปลกูในแปลงฟ้ื้�นฟื้	ูการให้
ผู้เชำี่ยวชำาญจากภายนอกมาทำาการศึกษาสำารวจความหลากหลาย
ทางชำีวภาพพร้อมให้คำาแนะนำาในการจัดทำาแผนงานการส่งเสริม
ความหลากหลายทางชำีวภาพ	ตลอดจนการส่งเสริมความเข้าใจ 
และการยอมรับของชำุมชำนด้วยกิจกรรมเปิดบ้านให้ประชำาชำน													
เข้าเยี่ยมชำม	พร้อมให้มีโครงการมอบกล้าไม้ฝ่ากน้องเยาวชำน 
ในชำุมชำนให้ดูแล
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รายละเอียดของข้อมูล	ตัวชำี้วัดสำาคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(SD	Data)	ในด้านเศรษฐกิจ	(Economic	Performance	Index)	 
ด้านสังคม	(Social	Performance	Index)	และด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Performance	Index)	ต่างๆ	นั้น	ท่านสามารถืศึกษา 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.siamcitycement.com

การพััฒน์ามาต่รฐาน์การจัดีการดี้าน์ 
ค์วิามยั�งยืน์สัู่ระดีับสัากล 
กลุ่มบริษัทฯ	มีความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานแนวปฏิิบัติด้าน
ความย่ังยืนต่างๆ	ครอบคลมุทัง้ด้านการจดัการสิง่แวดล้อม	ด้านสงัคม	
และธรรมาภิบาล	(ESG)	อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล	 
โดยได้เข้าเป็นสมาชำิกของ	WBCSD-CSI	(World	Business	
Council	For	Sustainable	Development	-	Cement	
Sustainability	Initiative)	ตั้งแต่ปี	2558	และเมื่อ	CSI	ได้ยุติการ
ดำาเนินงานลงในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้เข้าเป็นสมาชำิกของ
องค์กรความร่วมมือในระดับสากลของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และ
คอนกรีตที่ตั้งขึ้นใหม่	ชำื่อว่า	“Global	Cement	and	Concrete	
Association”	หรือชำื่อย่อว่า	GCCA	ซึ่งมีวัตถืุประสงค์หลักในการ
ส่งเสริมพัฒนาแนวปฏิิบัติที่เป็นเลิศ	และนวัตกรรมด้านการจัดการ
ความยั่งยืนต่างๆ	ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต	อาทิ	
การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	การจัดการ
ทรัพยากรนำ�า	การส่งเสริมความหลากหลายทางชำีวภาพ	 
ความปลอดภัยและอาชีำวอนามัย	เป็นต้น	ตลอดจนการสือ่สาร	 
ส่งเสรมิให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเห็นว่าคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติสำาคัญในการสนับสนุนแนวทางการก่อสร้างอย่างยั่งยืน	

นอกจากนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ	
(MoU)	กับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนรุกัษ์ธรรมชำาต	ิชำือ่ว่า	
International	Union	for	Conservation	of	Nature	หรือช่ืำอย่อว่า	
IUCN	เพือ่ความร่วมมือในการวางแผน	และการกำาหนดแผนงาน 
การส่งเสริมความหลากหลายทางชำีวภาพในบริเวณภูเขาหินปูน
ภายในเขตพื้นที่ทำาเหมืองหินของกลุ่มบริษัทฯ	ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย	เวียดนาม	ศรีลังกา	และกัมพูชำา



การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	กำาหนดกรอบ 
การดำาเนินงานสำาหรับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาลสำาหรับ 
กลุ่มบริษัทฯ	อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการดำาเนินการเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	ทั้งนี้	คาดว่าจะมีการอนุมัติกรอบการดำาเนินงานดังกล่าวในปี	2564	

โดย กรอบการดำาเนินงานจะครอบคลุม หัวข้อสำาคัญดังต่อไปนี้ 

 ■ การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชำั้นบรรยากาศ	จะเป็นเป้าหมายต่อเนื่อง	รวมถืึงจะมี 
การปรับเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน�ำาและเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชำีวภาพ 
ให้เป็นปัจจุบัน

 ■ การให้ความสำาคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน	ควบคู่ไปกับการสนับสนุน
โครงการพัฒนาชำุมชำนรอบสถืานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	

 ■ ฝ่่ายบริหารยังคงมุ่งมั่นในการกำากับดูแลกิจการที่ดี	โดยมุ่งหวังให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชำอบและคำานึงถืึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	(ESG)	
ของหน่วยงานกำากับดูแลทั้งในระดับประเทศ	(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสถืาบันไทยพัฒน์)	และระดับสากล	(FTSE4Good)
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน



การลดปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
สู่ชั้นบรรยากาศ	จะเป็น 
เป้าหมายต่อเนื่อง	รวมถึง 
จะมีการปรับเป้าหมายด้าน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาและ
เป้าหมายด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นปัจจุบัน
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