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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
■ ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยส่งเสริมให้เกิด
นวััตกรรมใหม่่ๆ 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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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�งมิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม มิิติิด้้านสัังคม และมิิติิด้้าน
เศรษฐกิิจ รวมถึึงธรรมาภิิบาล (Environment, Social,
Governance : ESG) ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดนโยบาย การตั้้�งเป้้าหมาย
และการนำำ�นโยบายไปปฏิิบัติั เิ พื่่�อมุ่่�งสร้้างระบบนิิเวศของการลงทุุน
อย่่างยั่่�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 7 HD

■ 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 และ คณะกรรมการประชาชน 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

103

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

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
อิินทรีีซีีเมนต์์ เวีียดนาม ร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างๆ สร้้างโรงเรีียนให้้
กัับนัักเรีียนกว่่า 700 คนที่่�มาจากครอบครััวยากจน
อิินทรีีซีีเมนต์์ 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 โดยอิินทรีีซีีเมนต์์ 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 อิินทรีีซีีเมนต์์ 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 อิินทรีีซีีเมนต์์ 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
เลุ่่�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
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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

รายงานประจำ�ปี

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 ชื่่�อว่่า
International Union for Conservation of Nature หรืือชื่่�อย่่อว่่า
IUCN เพื่่�อความร่่วมมืือในการวางแผน และการกำำ�หนดแผนงาน
การส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพในบริิเวณภููเขาหิินปููน
ภายในเขตพื้้�นที่่�ทำำ�เหมืืองหิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน
ประเทศไทย 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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รายงานประจำ�ปี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

การลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่ชั้นบรรยากาศ จะเป็น
เป้าหมายต่อเนื่อง รวมถึง
จะมีการปรับเป้าหมายด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ�และ
เป้าหมายด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นปัจจุบัน
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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
โทรสาร +66 2 797 7001-2

www.siamcitycement.com

