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สารจากผู้บริหาร

ปี 2558 ทีผ่ า่ นมา เป็นปีมหามงคล ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ของเรา ได้รว่ ม
เฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ด้วยการสร้าง
“ศูนย์การเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ”
ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำ�บ่อสะเป่ อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในพื้นที่
ห่างไกลความเจริญ ภายใต้แนวคิดโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ
คือ นอกจากเป็นสถานทีท่ ใ่ี ห้การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพแก่เด็กๆ
แล้ว ยังเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกษตร
อินทรีย์ การรู้จักใช้ทรัพยากรน้ำ�และพลังงานอย่างรู้คุณค่า
ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 ที่เราได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน เราได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน
ตามแนวคิดโรงเรียนสีเขียวไปแล้วทั้งหมด 29 แห่ง
ปี 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยประสบวิกฤตภัยแล้งมากที่สุดใน
รอบหลายสิบปีที่ผ่านมา พื้นที่การเกษตรและนาข้าวในหลาย
พื้นที่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ� บริษัทฯ ได้ ให้
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ด้วยการสูบน้ำ�จากบ่อทรายของ
บริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทองไปช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงที่
กำ�ลังเดือดร้อนได้มากกว่า 236 ครอบครัว และคิดเป็นพื้นที่ได้
รับประโยชน์มากถึง 5,000 ไร่ ถือเป็นการแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่สำ�คัญ โดยเฉพาะในเวลาที่ชุมชนและ
สังคม กำ�ลังเดือดร้อน
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ในปี 2558 และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไป
คว้ารางวัลระดับ ASEAN Energy Awards มาได้ทง้ั สามรางวัล
ด้วยเช่นกัน ถือเป็นความภูมิใจของทัง้ บริษท
ั ฯ และประเทศไทย
ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำ�ด้านการจัดการและอนุรักษ์
พลังงานของอาเซียน
สำ�หรับแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรามุ่งเน้นใน
หกด้านสำ�คัญ ซึ่งได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างคุณค่าร่วม
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมนั้น ในปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่ามีบางหัวข้อที่ผลงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง เช่น การลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ และการลดปริมาณของเสียของ
ธุรกิจคอนกรีต ซึ่งสาเหตุสำ�คัญมาจากปัจจัยภายนอก ทำ�ให้
เรามีความท้าทายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เรายังคงมุ่งมั่น
พยายามทำ�ให้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่กำ�หนด
ด้วยการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและการสร้าง
นวัตกรรมในงานด้านความยั่งยืนต่างๆ
ในเดือนตุลาคม ปี 2558 ที่ผ่านมา เราได้รับการตอบรับเข้า
เป็นสมาชิกของ CSI (Cement Sustainability Initiative) ซึ่ง
เป็นการรวมตัวกันโดยสมัครใจของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์
ชั้นนำ�ของโลก ที่ร่วมมือกันพัฒนา และขับเคลื่อนแนวทาง
การดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืนต่างๆ ให้มีมาตรฐานและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เรายังได้รับการยกย่องจากกระทรวงพลังงานว่าเป็นผู้ที่มี
บทบาทด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานดีเด่น โดยได้รบั
รางวัลดีเด่นของ Thailand Energy Awards มากถึงสามรางวัล

ในโอกาสนี้ เราขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมให้
การสนับสนุนแนวทางโครงการด้านความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม
และเพื่อสังคมต่างๆ ของเรา ให้มีความก้าวหน้า เพื่อประโยชน์
กับทุกฝ่าย และคนรุ่นต่อไปในอนาคต

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
รองประธานกรรมการ

นายวรเทพ รางชัยกุล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สรุปแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และการก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลกับ CSI
การลดปร�มาณกาซคารบอนไดออกไซด สูอากาศ
การสงเสร�มจิตสำนึกร�กษ
สิ�งแวดลอมใหกับผูมีสวนไดเสีย
การมีสวนรวม และพัฒนาชุมชน
การลดของเสียจากการผลิตที�ไปฝงกลบให
เปนศูนย และใชเชื�อเพลิงทดแทน
การพัฒนาสินคาและบร�การ
ที�เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
การจัดการและการอนุร�กษทร�พยากรน้ำ

แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Roadmap) ของ สร้างคุณค่า ให้แก่ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม (รายละเอียด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้น เรื่อง CSI อยู่ในส่วนท้ายของ รายงานฯ ฉบับนี้)
ใน 6 ด้านสำ�คัญ เพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value)
สรุปผลงาน และความก้าวหน้าของแผนพัฒนาด้าน
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และโดยเฉพาะผลดีต่อ
ความยั่งยืน 6 ด้านสำ�คัญ ในปี 2558
สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2552 และ
มีความก้าวหน้าด้วยดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การดำ�เนินงานตามแผนงาน 6 ด้านของการพัฒนา
สู่อากาศ
อย่างยั่งยืนในปี 2558 พบว่ามีบางหัวข้อที่ผลงานไม่
ก้าวหน้าตามที่เราคาดหวัง โดยสาเหตุสำ�คัญจากที่เรา
ได้มีการปรับปรุงงานด้วยหลัก 3Rs มาอย่างมากแล้วใน เราทำ�ได้ 699 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้น
ปีก่อนหน้านี้ ทำ�ให้มีความท้าทายมากขึ้นในการพัฒนา จากปี 2557 โดยไม่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยสาเหตุ
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
สำ�คัญมาจากปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม ทำ�ให้
ส่งผลต่อตัวแปรสำ�คัญๆ ที่จะผลักดันให้ CO2 ลดลง ได้แก่
ของประเทศ ทำ�ให้บริษทั ฯ ต้องปรับกลยุทธ์ในการดำ�เนิน
ปริ
มาณการใช้พลังงานทดแทน (% Thermal Substitution
ธุรกิจ บริหารความสมดุลย์ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
Rate(TSR)) ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำ�หนด เนื่องจากการ
สิง่ แวดล้อม และสังคม เพือ่ ให้ผา่ นสถานการณ์ที่ทา้ ทาย
จัดหาเชื้อเพลิงทดแทนจากเศษวัสดุไม่ใช้แล้ว (wastes) มี
อย่างมากนี้ไปได้โดยเป็นผลดีกับทุกฝ่าย
การแข่งขันกันมากขึ้น และราคาถ่านหินมีการปรับลดลงอย่าง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นและพยายามอย่าง
ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่ท้าทายทั้งหกหัวข้อที่
กำ�หนด ด้วยการเน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่าย รวมถึงการคิดใหม่
ทำ�ใหม่ ให้เกิดนวัตกรรมในการบริหารงานด้านความยั่งยืน
ให้มากที่สุด โดยก้าวที่สำ�คัญในปี 2558 โดยบริษัทฯ มุ่งมั่น
พัฒนาสู่มาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล คือ เราได้รับการ
ตอบรับเข้าเป็นสมาชิกของ CSI (Cement Sustainability
Initiative) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันโดยสมัครใจของบริษัทชั้นนำ�
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ในโลก 26 บริษัท ที่จับมือกันขับเคลื่อน
แนวทางการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืนด้านต่างๆ ให้มี
มาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก และ

มากทำ�ให้เราต้องบริหารให้เกิดความสมดุลย์ด้านคุณค่าทาง
เศรษฐกิจในการจัดการเรื่องพลังงานทดแทนนี้ นอกจากนั้น
เราพบว่า ร้อยละของสัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์(% Clinker
factor) ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนด อันเนื่องมาจากการ
เติบโตของตลาด OPC Cement ตามความต้องการของลูกค้า
เป็นไปอย่างต่อเนื่องในทุกตลาด อย่างไรก็ตามผลงาน
การลด CO2 ตั้งแต่ปีฐาน 2550 ที่ผ่านมา เราสามารถลด CO2
ลงได้แล้ว 51 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ หรือลดลงแล้วร้อยละ 6.8
ซึ่งลดลงน้อยกว่าที่เราคาดหวังจากปัจจัยภายนอกที่ได้กล่าวมา
แล้ว (เป้าหมายของเรา คือให้ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563
จากปีฐาน 2550 หรือให้ลดลงจาก 750 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์
เป็น 600 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์)
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การส่งเสริมจิตสำ�นึกรักษ์
สิง่ แวดล้อมให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

โครงการ CSR ที่โดดเด่นที่ดำ�เนินการในปี 2558 ได้แก่
โครงการน้ำ�จากบ่อทรายอินทรี ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวนา
มากกว่า 236 ครอบครัว คิดเป็นพื้นที่มากกว่า 5,000 ไร่
ในหลายหมู่บ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทอง สำ�หรับโครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School)
ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึง
ปัจจุบัน มีอาคารเรียนตามแนวคิดโรงเรียนสีเขียว ที่ได้ ให้การ
สนับสนุนไปแล้วจำ�นวน 29 แห่งในหลายจังหวัดตาม
แนวชายแดน และในปี 2558 ได้มีการจัดสร้างที่หมู่บ้าน
ห่างไกลความเจริญ ชื่อว่า บ้านปาเกอะญอ อำ�เภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนด้านที่อยู่ติดกับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา

ภายใต้แนวคิด “Green Heart” ซึ่งให้มีการริเริ่มทำ�กิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยทุกฝ่ายงานของเรามี
การทำ�งานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทั้งกับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน
ผู้เสนอขายสินค้า ผู้ขนส่ง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ประสบความสำ�เร็จในปี 2557 ว่าเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์
รายแรก ที่ได้รับรางวัลสูงสุดของกระทรวงอุตสาหกรรมที่
เรียกว่า Green Industry Level 5 การสร้างเครือข่ายสีเขียว
(Green Network) และในปี 2558 ที่ผ่านมา เรายังคงจะ
ส่งเสริมการดำ�เนินการเสริมสร้างเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
การลดของเสียจากการผลิต
ซึ่งนอกจากช่วยทำ�ให้เกิดความผูกพันระหว่างเรากับผู้มีส่วนได้
ที่ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์
เสียมากขึ้นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
และใช้เชื้อเพลิงทดแทน
ในการเป็นผูน้ �ำ ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและ ความยัง่ ยืนต่างๆ
อีกด้วย เราได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งจากภาคราชการ และ
ภาคเอกชนต่างๆ เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ ในการจัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) โรงเตรียมเชื้อ
ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวของเรา ในหลายโอกาสซึ่งได้ เพลิงทดแทน โรงงานคอนวูด และอินทรี อะกรีเกต ได้บรรลุ
เป้าหมายด้านการไม่นำ�ของเสียจากการผลิตไปฝังกลบตั้งแต่
รับการชื่นชมอย่างมาก
ปี 2553 โดยปัจจุบันเรามุ่งเน้นที่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ
(Ready-Mixed) ซึ่งผลการดำ�เนินงานเรื่องนี้ของธุรกิจคอนกรีต
ผสมเสร็จ ยังไม่บรรลุเป้าหมายเป็นได้ ในปี 2558 และขอขยาย
การมีสว่ นร่วม และการพัฒนาชุมชน
ปีเป้าหมายออกไปเป็นปี 2561 ด้วยสาเหตุสำ�คัญที่ยากต่อการ
ควบคุม เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะสั่งปริมาณคอนกรีต
มากกว่าที่จำ�เป็นต้องใช้ ในการเทงานเพื่อความสะดวก จึงมี
ปัจจุบันทุกหน่วยผลิตในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
ส่วนที่เหลือกลับมาให้บริษัทฯ ต้องจัดการมากกว่าที่คาด
ของเรา มีการจัดทำ�แผนงานประจำ�ปีในการสร้างความผูกพัน อย่างไรก็ตาม ทีมงานของอินทรีคอนกรีตได้ท�ำ การศึกษาเรือ่ งการ
นำ�เอาเศษคอนกรีตที่เหลือจากลูกค้ามาเข้าเครื่องรีไซเคิล
กับชุมชน ตามนโยบายการสร้างความผูกพันกับชุมชนที่
ให้ ได้หินและทรายนำ�กลับมาใช้ ใหม่ ซึ่งนอกจาก จะลดปริมาณ
บริษัทฯ กำ�หนด โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นกิจกรรม
ของเสียเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมแล้ว การนำ�หินและทราย
ที่สนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำ�ให้มีการ
กลับไปใช้ ใหม่ยงั เป็นการรูจ้ กั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
ตอบรับ และชื่นชมพัฒนาการงานด้านนี้ของเราที่ดีขึ้นอย่าง
และช่วยลดต้นทุนการผลิตของเราได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่าใน
ต่อเนื่อง เราตระหนัก และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ต้นปี 2559 เราจะเริม่ ทยอยติดตัง้ เครือ่ ง Recycling Aggregate
สังคม ทั้งกิจกรรม CSR-In process คือ การป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการดำ�เนินธุรกิจของเรา ในหลายหน่วยผลิตของเราและจะทยอยติดตั้งเพิ่มมากขึ้น ใน
ปีต่อ ๆ ไป จึงน่าจะเป็นหนทางจัดการที่ยั่งยืน และส่งผลดีต่อ
เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการอนุรักษ์น้ำ�
ทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ผลงานโดยภาพรวมตั้งแต่ปี 2552 ถึง
เป็นต้น และมีการทำ�กิจกรรม CSR-After process คือ
ปี 2558 นั้น ธุรกิจคอนกรีตสามารถลดของเสียเศษคอนกรีต
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ได้แล้วถึงร้อยละ 41.9 คือ ลดจากร้อยละ 2.89 ในปีฐาน 2552
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นร้อยละ 1.68 ในปี 2558 ที่ผ่านมา			
ด ้านการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคชุมชน เป็นต้น
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สรุปแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากเป้าหมายเรื่อง Zero Waste to Landfill ที่กล่าวมา
ข้างต้น คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการจัดการของเสียหรือวัสดุใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะ หรือของเสียต่าง ๆ
ในสังคมไทย ด้วยวิธกี ารหนึง่ ทีเ่ หมาะสมคือ การใช้เป็นเชือ้ เพลิง
ทดแทน (Alternative Fuels) เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิง
จากธรรมชาติในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ โดยบริษัทฯ
ได้กำ�หนดเป้าหมายระยะยาวที่ท้าทาย ให้มีการใช้เชื้อเพลิง
ทดแทน (TSR) อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2563 ซึ่งใน
ปี 2558 อัตราส่วน TSR ของเราอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่ง
ต่ำ�กว่าแผนงานที่กำ�หนดด้วยหลายสาเหตุ โดยเฉพาะปัจจัย
ภายนอก ถือเป็นภารกิจที่ท้าทายความสามารถของเราต่อไป
เพื่อประโยชน์ทุกฝ่าย

การพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยังคงใส่ใจให้ความสำ�คัญกับ
การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2558 เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรอง Green Heart
Label ของเราเพิ่มขึ้นอีก 3 รายการสินค้าด้วยกัน ได้แก่
1. ปูนซีเมนต์ ชนิดปอร์ตแลนด์ ไฮดรอลิค
Portland Composite Cement (PCC)
2. คอนกรีตมวลเบาผสมเสร็จ
Cellular Lightweight Concrete (CLC) และ
3. คอนกรีตกำ�ลังอัดสูง High Strength Concrete
with 550 ksc. compressive strength

ปี 2558 เรามียอดขายของสินค้ากลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 30
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.5 ในปี 2557 ซึ่งโดยภาพรวมยังมี
ความก้าวหน้าน้อยกว่าที่คาดหวังที่จะทำ�ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำ�หนดคือร้อยละ 40 ของยอดขายทั้งหมดภายในปี 2560
โดยสาเหตุหลักยังคงมาจากปัจจัยภายนอก คือการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของ OPC Cement ในทุกตลาด อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อไป รวมถึงร่วมมือกับ
เครือข่ายและหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ มากขึ้น ในการส่งเสริม
การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าและกลุ่มอาคารเขียวต่อไป

การจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ�
น้ำ�ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำ�คัญมากขึ้นทั้งกับสังคม และ
ธุรกิจของเรา โดยเราได้กำ�หนดเป้าหมายที่ท้าทายเรื่อง
การอนุรกั ษ์น�ำ้ ทีค่ รอบคลุมทุกบริษทั ในกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
ได้แก่ โรงงานสระบุรี โรงงานคอนวูด และ นครหลวงคอนกรีต
โดยให้ลดปริมาณการใช้น้ำ�ลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน
ปี 2560 จากปีฐาน 2555 ด้วยแนวคิด Reduce Reuse และ
Recycle
ซึ่งโดยภาพรวมมีความก้าวหน้าในทางบวกตามที่คาดหวัง
สำ�หรับผลงานปี 2558 นั้น ที่โรงงานผลิตที่จังหวัดสระบุรี
ลดได้แล้วร้อยละ 14.5 และมีการทำ�งานจนสามารถบรรลุ
เป้าหมาย Zero Water Discharge ได้แล้วตั้งแต่ปี 2557
สำ�หรับโรงงานคอนวูดสามารถลดอัตราการใช้น้ำ�ต่อหน่วย
การผลิต ได้แล้วร้อยละ 29.4 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำ�หนด โดย
ความท้าทายของเราในเรือ่ งนี้ อยูท่ ธ่ี รุ กิจคอนกรีตผสมเสร็จที่ยงั
ไม่สามารถลดอัตราการใช้น้ำ�ต่อหน่วยการผลิตลงได้ เนื่องจาก
การที่เรามีการสเปรย์น้ำ�มากขึ้น เพื่อลดผลกระทบของฝุ่นที่อาจ
มีต่อชุมชนรอบข้าง ถือเป็นภารกิจที่ท้าทายให้เราต้องคิดและ
สรรหาวิธีการอนุรักษ์น้ำ�ที่เหมาะสมต่อไป
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ปีแห่งความสำ�เร็จด้านความปลอดภัย
ด้วยความร่วมมือที่ดีของทุกฝ่าย

ประเสริฐ กสิกิจสกุลผล ผู้จัดการกลุ่มงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
ยิ้มอย่างภูมิใจเมื่อมีคำ�ถามว่ากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงมีผลงานอย่างไรบ้างในเรื่องอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในปี 2558
คุณประเสริฐชีท้ ก่ี ราฟบนจอของโปรเจ็คเตอร์ทม่ี เี ส้นกราฟต่างๆ
แสดงถึงอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
อัตราการหยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำ�งาน (Lost
Time Injury Frequency Rate - LTIFR) อัตราการบาดเจ็บ
โดยรวม (Total Injury Frequency Rate - TIFR) ซึ่งตัวชี้วัด
ทั้งหมดลดลงอย่างเด่นชัดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา
เป็นที่น่ายินดีที่ปี 2558 เป็นปีที่มีผลงานดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ในประวัติศาสตร์ด้านความปลอดภัยโดยรวมของบริษัทฯ ไม่
เพียงแต่มุมมองจากพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น แต่รวมถึง
จากบรรดาผูร้ บั เหมาและบุคคลภายนอกทีร่ ว่ มธุรกิจด้วยเช่นกัน
โดยสรุป ในปี 2558 ไม่มีอุบัตุเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นเลย
เปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีสองกรณี และสามกรณีในปี 2556
LTIFR วัดโดยใช้จำ�นวนของชั่วโมง (หรือจำ�นวนครั้ง)
การทำ�งานที่หยุดไปบนฐานของทุกๆหนึ่งล้านชั่วโมงทำ�งาน
ของพนักงาน ซึ่งตัวเลขออกมาเท่ากับ 0.27 ลดลงจาก 0.37
ในปี 2557 แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 0.25 ในปี 2556
ส่วนสถิติของ TIFR ปี 2558 อยู่ที่ 1.96 ลดลงจาก 2.28
ในปี 2557 และ 2.42 ในปี 2556 ตัวเลขที่ลดลงอย่างมากใน
ปีที่แล้วเนื่องมาจากตัวเลขของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ลดลง
ซึ่งปกติเป็นส่วนที่มีตัวเลขอุบัติเหตุสูงสุดในแต่ละปีเมื่อเทียบ
กับงานด้านอื่น ๆ
ในปี 2558 มีอุบัติเหตุบนท้องถนนในการขนส่งต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ เกิดขึ้น 108 ครั้ง เทียบกับ 134 ครั้งในปี 2557 และ
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182 ครั้งในปี 2556 และ 245 ครั้งในปี 2555 อันเป็นปีเริ่มต้น
ที่มีการเก็บสถิติ
สถิติที่น่าพึงพอใจของปีที่ผ่านมานั้นมาจากการที่ทั้งบริษัทฯ
ได้มีการนำ�วัฒนธรรมและวิธีการทำ�งานด้วยความปลอดภัย
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และตัวเลขนี้ทำ�ให้บริษัทฯ เป็น
ผู้นำ�ด้านสถานที่ทำ�งานที่ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดีของ
ประเทศไทย
คุณประเสริฐกล่าวว่า “สถิติความปลอดภัยในปี 2558 ไม่ใช่ได้
มาโดยง่าย แต่เพราะว่าผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ร่วมมือร่วมใจกัน
ที่จะทำ�ลายสถิติที่ทำ�ไว้เดิมให้ ได้ และเราก็ควรจะแสดงความ
ยินดีกับพวกเขาที่ทำ�ได้อย่างดีเยี่ยม”
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไม่ควรจะหยุดยั้งแต่เพียง
เท่านี้ แม้ว่าจะได้รับคำ�ชื่นชมมากมาย แต่ควรจะเดินหน้าต่อไป
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ได้ตั้งไว้ก็คือ “การบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติงานต้องเป็นศูนย์” คุณประเสริฐกล่าวสรุป
เป้าหมายต่อจากนี้ไปก็คือ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” ซึ่งมาจาก
ความเชื่อของบริษัทฯ ที่ว่า อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บ
ป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำ�งานนั้นสามารถที่จะป้องกันได้ และ
มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องป้องกันมิให้เกิดขึ้นใน
สถานที่ปฏิบัติงานทุกจุด
“การบาดเจ็บจากการปฏิบตั งิ านต้องเป็นศูนย์” ถือเป็นเป้าหมาย
ระยะยาวที่ท้าทาย แต่หากว่าเราท้าทายตัวเองอยู่เสมอ มี
ความมุง่ มัน่ และความทุม่ เท เราก็จะสามารถไปถึงจุดนัน้ ได้”
ในปี 2558 เป็นปีที่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมลงทุน
ทั้งในด้านเวลา ทรัพยากร และงบประมาณเพื่อทำ�ให้ผล
การดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดีขึ้น
อย่างชัดเจน

cm

20x10cm

10x20cm
10x20cm
ปีแห่งความสำ
�เร็จด้10x20cm
านความปลอดภั
ย

20x10cm
0x10cm20x10cm
20x10cm

โปรแกรมเกีย่ วกับความปลอดภัยทีห่ ลากหลาย
การรวบรวมกิจกรรมด้านความปลอดภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในปี 2558 นั้นเป็น
เรื่องที่ละเอียดและซับซ้อนอย่างมาก มีหลายแผนงานที่เป็น
การดำ�เนินงานต่อเนื่องจากปีที่แล้วแต่ก็มีโครงการเกี่ยวกับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
น่าพอใจ ในปี 2558 ทีไ่ ด้ด�ำ เนินการใน 20 หน่วยงานของบริษทั ฯ
มีการนำ�ความคิดริเริ่มถึง 60 โครงการมาดำ�เนินการ ซึ่ง
สามารถแยกได้เป็นสี่ประเภทหลัก ได้แก่ การป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนน การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำ�งาน
ในที่สูง การป้องกันอุบัติภัยจากเครื่องจักรที่ใช้ระบบโรตารี่
และการปรับปรุงสถานที่ทำ�งาน

Roll up_80x200cm

การพัฒนาความความรู้ ความสามารถในเรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยสำ�หรับพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับจะ
เป็นการฝึกอบรมที่เข้มข้นซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 คน
ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา

10x20cm10x20cm

10x20cm

เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้มีการดำ�เนินงานสอดคล้องกับ
มาตรฐานต่างๆ ที่กำ�หนด
หนึ่งในมาตรการเข้มข้นที่ได้บังคับใช้ ก็คือ การตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ ในเลือดของผู้ขับรถบรรทุกขนส่งปูนซีเมนต์และ
คอนกรีตทุกคน โดยปรับปรุงจากเดิมที่ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
นอกจากนี้บริษัทฯ ก็ยังให้ความสำ�คัญกับการเตือนภัยล่วงหน้า
ขณะขับขี่ โดยการติดตั้งระบบเตือนภัยผ่านระบบจีพีเอสที่มี
การติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกทุกคัน เพื่อเตือนให้ผู้ขับทราบถึง
จุดที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนเส้นทางที่จะต้องผ่านไป
โรงงานคอนวูดที่จังหวัดสระบุรี ได้ทำ�การติดตั้งตัวจำ�กัด
ความเร็วของรถยกไว้ที่ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันเป็น
มาตรการหนึ่งในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

15x15cm

ในปีที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้กำ�ชับให้พนักงานและหน่วยงาน
ภายนอกที่ทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม “ข้อต้องทำ�ห้าข้อ
และข้อห้ามสองข้อ” อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นกฎระเบียบ
สำ�คัญพื้นฐานในขณะที่ปฏิบัติงานให้กับบริษทั ฯ รวมถึงผูท้ ่ี
มาติดต่อก็ตอ้ งอยูภ
่ ายใต้กฏระเบียบนีด้ ว้ ยเช่นกัน

Rollup_80x200cm
up_80x200cm
RollRoll
up_80x200cm
Roll
up_80x200cm
นอกจากนั้น พนักงานอีกราว 155 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในส่วน
งานการตลาดซึ่งมักจะต้องขับรถเป็นระยะทางไกล (ประมาณ
2,200 กิโลเมตรต่อเดือน) ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเทคนิค
การขับรถอย่างปลอดภัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการขับขี่
โดยฝึกสอนโดยโรงเรียนสอนขับรถทีม่ ีใบรับรองจากทางราชการ

15x15

การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบสำ�คัญพืน้ ฐานเพือ่ ความปลอดภัยนี้
ถือเป็นอีกหนึง่ ก้าวสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้บริษทั ฯ บรรลุถงึ เป้าหมาย
“การบาดเจ็บจากการปฏิบตั งิ านต้องเป็นศูนย์” ตามทีต่ ง้ั ไว้

Roll up_80x200cm
l up_80x200cm
ในปีที่แล้ว มีการเริ่มต้นนำ�การจัดอันดับผลงานการดำ�เนินงาน
งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้ ในทั้งกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อมีการเปรียบเทียบตามมาตรฐาน
สากล และผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
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โดยได้มีการดำ�เนินงานด้านการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทมากถึง 148 ครั้ง
ครอบคลุม 92 สำ�นักงานและสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ทั่วประเทศ ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ลงไปจนถึงจังหวัดภูเก็ต

สถิติอุบัติเหตุ

5.67

6.0

13

12

5.0

10
8

การจัดอันดับผลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้มี
สี่ระดับด้วยกัน (A B C และ D) ถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับปรุงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแต่ละหน่วยงาน

1
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6

4.0
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4

3.0
2.0
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2

0.78

0
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1.0

2
1 0.35
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เสียชีว�ต
อัตราการบาดเจ็บรวม

0.25

2556

0.37

2557

0.27

2558

0.0

บาดเจ็บถึงขั�นหยุดงาน
อัตราการบาดเจ็บถึงขั�นหยุดงาน
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สวนแห่งความปลอดภัย
เครื่องมือในการนำ�ความรู้สู่การปฏิบัติ

ถึงแม้วา่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
จะมีตวั เลขทางสถิตคิ วามปลอดภัยทีน่ า่ พอใจ แต่บริษทั ฯ
ยังคงยึดถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญสูงสุดในการสร้างสถิตใิ หม่
เพือ่ ทำ�ให้หน่วยงานของบริษทั ฯ เป็นหน่วยงานที่
“ภัยอันตรายต้องเป็นศูนย์”
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โครงการจัดสร้างพืน้ ทีใ่ นการเรียนรูจ้ งึ ได้ถอื
กำ�เนิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ จิ การสระบุรขี องบริษทั ฯ เพือ่ การฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารในขัน้ ตอนการทำ�งาน การตรวจสอบ และการใช้
อุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัยสำ�หรับการทำ�งานทีจ่ ดั เป็น
กิจกรรมอันตราย
“สวนแห่งความปลอดภัย” คือ สถานีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การรูปแบบใหม่ ซึง่ เปิดใช้งานเมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2558 ด้วย
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตั แิ ละ
พัฒนากรอบความคิดด้านความปลอดภัยสำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ ง้ั เอาไว้
คำ�ว่า “สวน” ทีใ่ ช้เป็นชือ่ สถานทีแ่ ห่งนีส้ ะท้อนให้เห็นถึงภาพพืน้ ที่
การเรียนรูท้ อ่ี ยูก่ ลางแจ้งท่ามกลางความเขียวขจีเป็นธรรมชาติ
ของสิ่งแวดล้อม ที่ทางบริษัทฯ เชื่อว่าจะทำ�ให้การเรียนรู้โดย
การปฏิบตั ไิ ด้ผลดียง่ิ ขึน้
ในระยะแรกของโครงการ 10 สถานีการเรียนรูท้ ป่ี ระกอบด้วย
อุปกรณ์ ในการสาธิตเพือ่ การเรียนรู้ได้จดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม
ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารทีถ่ กู ต้องในการรับมือกับการปฏิบตั งิ านทีอ่ นั ตราย
และการป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุโดยใช้อปุ กรณ์หรือชิน้ ส่วนต่าง ๆ
ทีใ่ ช้ ในการทำ�งานจริง พร้อมกับมีการจำ�ลองสถานการณ์ตา่ ง ๆ
เพื่อการเรียนรู้โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ เป็นผู้แนะแนว
สถานีการเรียนรูท้ ง้ั หมดครอบคลุมหัวข้อและสถานการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจจะเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ ได้ แต่ละ
สถานีนน้ั มีหวั ข้อเน้นย้�ำ ในเรือ่ งของกิจกรรมงานอันตราย
งานทีส่ งู การตัดแยกและล็อคแหล่งพลังงาน ความปลอดภัย
10

ในการขับยวดยานและการจราจร การทำ�งานเกีย่ วกับไฟฟ้า
การ์ดเครือ่ งจักรต่าง ๆ งานทีอ่ บั อากาศ งานเกีย่ วกับความร้อน
ประกายไฟ การขุดเจาะและทำ�งานในพื้นเหมืองเรียบ และ
พื้นเหมืองชัน การยกและรองรับน้ำ�หนัก วัสดุและก๊าซร้อน
อย่างไรก็ตาม ชวิน ใช้เทียมวงศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของกลุม่ ปูนซีเมนต์นครหลวงกล่าวว่า การฝึกอบรม
หรือกระตุน้ ความสำ�นึกรับผิดชอบเรือ่ งความปลอดภัยขณะทำ�งาน
ให้กบั พนักงานของบริษทั ฯ ทีส่ วนแห่งปลอดภัยไม่ ใช่เรือ่ งใหม่
สำ�หรับบริษทั ฯ เลย
“พวกเรามีความปรารถนาทีจ่ ะทำ�ให้ ทีท่ �ำ งานเป็นทีม่ ี
ความปลอดภัยสูงสุดมานานว่า10 ปีแล้ว การก่อตัง้ สวนแห่ง
ความปลอดภัยจะทำ�ให้เรามีเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
ทีจ่ ะนำ�ความรูค้ วามเข้าใจไปสูก่ ารปฏิบตั ”ิ
ความโดดเด่นของสถานีฝกึ อบรมนี้ ก็คอื สามารถสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมให้เหมือนกับเวลาปฏิบตั งิ านจริง และให้เหมาะกับ
ผูเ้ ข้าอบรม เพือ่ ให้เกิดมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้
พนักงานทัง้ หมด 1,593 คนทีโ่ รงงานสระบุรไี ด้ผา่ นการฝึกอบรม
เรือ่ งความปลอดภัยทีส่ วนแห่งความปลอดภัยมาแล้วในระดับ
ของความตระหนักรู้ ในเรือ่ งของอันตรายและการป้องกัน
จากทัง้ หมด จำ�นวน 26 รุน่ ทีไ่ ด้จดั ในไตรมาสที่ 3 ถึง 4 ของ
ปี 2558 โดยในแต่ละรุน่ จะประกอบด้วยผูเ้ ข้าอบรมราว 8-15 คน
ในแต่ละสถานี โดยเรียนรูท้ กุ สถานีภายในเวลา 1 วัน
ผูฝ้ กึ สอนส่วนใหญ่ของสวนแห่งความปลอดภัยเป็นพนักงาน
ในกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
เข้มข้นใน “หลักสูตรสำ�หรับผูฝ้ กึ อบรม”จากสถาบันชัน้ นำ�
ทีเ่ ชีย่ วชาญเรือ่ งความปลอดภัยในแต่ละสาขา
ในอนาคตอันใกล้น้ี จะมีการนำ�เอาเรือ่ งสุขภาพและความพร้อม
ของร่างกายเข้ามารวมเป็นส่วนหนึง่ ของสวนแห่งความปลอดภัย
ซึง่ ก็จะมีการพัฒนาติดตัง้ ระบบเทคโนโลยีดา้ น ICT ทีเ่ อือ้ ต่อ
กระบวนการเรียนรูอ้ กี ด้วย

มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้เสียสำ�คัญของบริษัทฯ โดยแนะนำ�ให้ ใช้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อยขัน้ เริม่ ต้น เพือ่ ให้ ได้รบั การยอมรับ
จากชุมชนที่อยู่รอบๆ หน่วยงานนั้นๆ

กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังคงยึดเป้าหมายทีจ่ ะ
พัฒนาตลอดห่วงโซ่อปุ ทานให้กลายเป็น “อุตสาหกรรม
สีเขียว” หรือ Green Industry (GI) โดยในปี 2558
บริษทั ฯ ยังมีพฒ
ั นาการ และดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง
อย่างเต็มความสามารถ

ทางบริษทั ฯ ยังได้แบ่งปัน และเผยแพร่แนวทางปฏิบตั อิ นั เป็นเลิศ
ตามแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวไปยังหน่วยงานภายนอกอืน่ ๆ
ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำ�คัญที่สุดของเรา เพื่อที่จะช่วยส่งเสริม
ขยายเครือข่ายสีเขียวให้มากขึ้นในประเทศไทย
ตลอดทั้งปี 2558 บริษัทฯ ได้ ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชม
มากกว่า 300 คนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
เพือ่ มาเรียนรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์เรือ่ งความสำ�เร็จของ GI-5

หน่วยปฏิบัติการของปูนซีเมนต์นครหลวงอีกสองส่วน ได้แก่
การทำ�เหมืองวัตถุดิบ และหน่วยผลิตปูนมอร์ตาร์ ได้เข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอ
ใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับ 4 แล้ว และคาดว่า
จะได้รับใบรับรองในปี 2559 นี้

หน่วยงานภายนอกต่างๆ ซึง่ รวมทัง้ ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย ได้ยอมรับว่าบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำ�กัด (มหาชน) นัน้ เป็นต้นแบบสำ�หรับอุตสาหกรรมสีเขียว
และได้มาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดสระบุรี
เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้รับไปดำ�เนินการเพื่อให้ ได้รับใบรับรอง GI-5

มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (GI-4) หรือที่เรียกว่า
“วัฒนธรรมสีเขียว” เป็นการยอมรับหน่วยงานที่มีวัฒนธรรม
ในการดำ�เนินงานโดยคำ�นึงถึงการอนุรักษ์และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขอบเขตของการดำ�เนินงาน

“พันธกิจ GI นั้น ถือเป็นการดำ�เนินงานที่มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ แม้เราจะได้รับความสำ�เร็จใน
ระดับหน่ึงแล้ว แต่เราก็มุ่งมั่นเพื่อจะทำ�ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก”
สาวิตรี ผาตยานนท์ ผูจ้ ดั การส่วนควบคุมและพัฒนาสิง่ แวดล้อมกล่าว

มาตรฐาน GI-4 ที่ยังรอการรับรองสำ�หรับสองหน่วยงานนี้
มีความหมายสำ�คัญต่อบริษทั ฯ เพราะจะทำ�ให้การเดินหน้าไปสู่
“อุตสาหกรรมสีเขียว” ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ เข้าใกล้จุดหมาย
ยิ่งขึ้น จากที่ได้เริ่มลงมือทำ�มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นปีแรก
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ทั้งห้าระดับ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมทั้งหลายใน
ประเทศไทยหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2557 บริษทั ฯ ได้เป็นผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์
รายแรกของประเทศไทยทีไ่ ด้ ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับสูงสุด คือ GI-5 (เครือข่ายสีเขียว) สำ�หรับโรงงาน
ทัง้ สามแห่งในจังหวัดสระบุรี
มาตรฐาน GI-5 ทีไ่ ด้จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการเน้นย้�ำ ว่า
บริษัทฯ ได้บรรลุถึงคำ�มั่นที่ว่าจะดำ�เนินกิจการด้วยความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สูงไปกว่ามาตรฐาน
ของอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
มาตรฐาน GI-5 เป็นการรับรองโรงงานปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ
ที่จังหวัดสระบุรี และบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการนำ�แนวคิดนี้
ไปปฏิบัติตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน ไม่วา่ จะเป็นหุน้ ส่วนธุรกิจและ
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ความภูมิใจของเรา และประเทศไทย

กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติ
จากกระทรวงพลังงานของประเทศไทยและจากหน่วยงาน
อาเซียนถึงหกรางวัลด้วยกัน สำ�หรับผลงานยอดเยี่ยม
ในด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน
การทีไ่ ด้รบั รางวัลทัง้ Thailand Energy Award ประจำ�ปี 2558
และ ASEAN Energy Award 2015 จากสามโครงการของบริษทั ฯ
เป็นการเน้นย้�ำ ถึงความมุง่ มัน่ ไปสูก่ ารดำ�เนินธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
เนือ่ งจากการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึง่ ในหกด้านสำ�คัญเพือ่
สร้างคุณค่าร่วมให้กบั ทุกฝ่ายตามแผนงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของบริษทั ฯ
นวัตกรรมของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่ใช้กาก
อุตสาหกรรมประเภทกึ่งแข็งกึ่งเหลว (sludge) จาก
อุตสาหกรรมต่าง ๆ มาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ชนะ
การประกวดโครงการที่จัดขึ้นโดยศูนย์พลังงานอาเซียนและ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใต้
กระทรวงพลังงานของประเทศไทย
การนำ�เชือ้ เพลิงทดแทนทีผ่ ลิตจากวัสดุไม่ใช้แล้วมาใช้ ใน
กระบวนการเผาปูนซีเมนต์ ทำ�ให้บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “ดีเด่น”
ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนทีไ่ ม่
เชือ่ มโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน และก็ได้รบ
ั รางวัลรองอันดับหนึง่ จาก
ศูนย์พลังงานอาเซียน
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อมรศักดิ์ โตรส รองประธานกิจการสระบุรี บริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจ
ของบริษัทฯ ที่ได้รับถึงหกรางวัลภายในหนึ่งปี ถือเป็น
ความสำ�เร็จอย่างยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
“การที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2015 นับเป็น
การเริ่มต้นของความสำ�เร็จในระดับประเทศ ซึ่งเปิดทางไปสู่
รางวัลทีใ่ หญ่ขน้ึ ในระดับภูมภิ าคอาเซียน” อมรศักดิก์ ล่าวเพิม่ เติม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะเป็นผู้เสนอ
ชื่อบริษัทต่าง ๆ เข้ารับรางวัล ASEAN Energy Award โดย
คัดเลือกจากรายชื่อของบริษัทที่มีความโดดเด่นจากการ
ประกวด Thailand Energy Award ทั้งหมด

ผูบ้ กุ เบิกทางด้านพลังงานทดแทน
บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกในการนำ�เอากากอุตสาหกรรมประเภท
กึ่งแข็งกึ่งเหลวที่มีต้นทางมาจากอุตสาหกรรมหลายประเภท
เช่น ปิโตรเคมี สี อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วนใหญ่มีองค์ประกอบ
ที่เป็นสารอันตรายจำ�พวกสารอินทรีย์ระเหยง่าย และโลหะหนัก
มาผ่านกระบวนการและใช้ทดแทนเชื้อเพลิงหลัก ทั้งนี้การนำ�
กากอุตสาหกรรมประเภทกึ่งแข็งกึ่งเหลว มาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ด้วยกระบวนการเผาร่วมในเตาปูน
ซีเมนต์ เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการจัดการ
ของเสียที่ปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

6 รางวัลเกียรติยศด้านพลังงาน

ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้น�ำ กากอุตสาหกรรมประเภทกึง่ แข็งกึง่ เหลว
มาปรับสภาพและนำ�ไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
ถึง 15,897 ตัน โดยที่สามารถทดแทนการใช้ถ่านหินลิกไนต์
ได้ถึง 9,885 ตัน

ซึ่งทำ�ให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตปูนซีเมนต์ ได้
อีกทางหนึ่งด้วย อัตราการใช้เชื้อเพลิงทดแทนของเรามีการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ งจากร้อยละ 3.5 ในปี 2550 มาเป็น
ร้อยละ 10 ในปี 2558

วัสดุไม่ใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน อาทิ
พลาสติก กล่องใส่เครื่องดื่ม และผ้าที่ปนเปื้อน จะนำ�มาผ่าน
กระบวนการจัดการเพื่อป้อนเข้าสู่เตาเผาปูนซีเมนต์ นับเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการนำ�สิง่ เหล่านีม้ าเป็นพลังงานทดแทน

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการใช้เชื้อเพลิงทดแทนให้
เป็นร้อยละ 25 ภายในปี 2563 และด้วยเป้าหมายทีท่ า้ ทายนีเ้ อง
ทำ�ให้บริษัทฯ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุน
มูลค่า 137 ล้านบาทภายในสี่ปีข้างหน้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

เชือ้ เพลิงทดแทนจากวัสดุไม่ใช้แล้วเหล่านี้ จำ�นวน 137,312 ตัน
ถูกป้อนเข้าสู่เตาเผาปูนซีเมนต์ ในปี 2557 ซึ่งสามารถทดแทน
การใช้ถ่านหินลิกไนต์ ได้ถึง 151,930 ตัน

ประสบการณ์อันยาวนานในด้านพลังงานทดแทน
การพัฒนาพลังงานทดแทนถือเป็นภารกิจสำ�คัญของบริษัทฯ
มาตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้มีการก่อตั้งหน่วยงานนี้ และต่อมาเป็น
ที่รู้จักในชื่อของ จีโอไซเคิล มีวัตถุประสงค์ ในการดำ�เนินงาน
ด้านเชื้อเพลิง และวัตถุดิบทดแทนจากวัสดุไม่ ใช้แล้วใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ในปี 2551 บริษัทฯ มีการ
ลงทุนก่อสร้างโรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนที่มี
ขนาดใหญ่ดว้ ยเงินลงทุนสูงถึง 700 ล้านบาท และได้ขยายไปสู่
โรงงานแห่งที่สองในจังหวัดชลบุรีในอีกหกปีต่อมา เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจการให้บริการกำ�จัดของเสียแบบครบวงจร
เราได้มีการจัดตั้งบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด ขึ้นซึ่งถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายในการนำ�วัสดุไม่ใช้แล้วมาเปลีย่ นให้เป็นพลังงาน

“หากมองไปในวงการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของประเทศไทย ก็จะเห็นได้ชดั เจนว่า
เรามีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
ทางด้านพลังงานทดแทนมากทีส่ ดุ
รวมทัง้ มีแผนงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน
ทีเ่ ป็นรูปธรรมทีส่ ดุ ด้วย ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราภาคภูมใิ จ”
อมรศักดิ์ โตรส
รองประธานกิจการสระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
คุณอมรศักดิ์กล่าวว่า “หากมองไปในวงการอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทฯ มี
ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนมากทีส่ ดุ
รวมทัง้ มีแผนงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงานทีเ่ ป็นรูปธรรมทีส่ ดุ ด้วย
ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราภาคภูมิใจ”

ผู้เข้าเเข่งขันคนสำ�คัญสำ�หรับรางวัลปี 2559
บริษัทฯ ได้เตรียมโครงงานใหม่ไว้ถึงเจ็ดรายการ เพือ่ จะเสนอชือ่
เข้าชิงรางวัลด้านการอนุรกั ษ์พลังงานทัง้ ในส่วนของประเทศไทย
และระดับอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยผลงานเด่น ๆ เช่น โครงการ
ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนสำ�หรับเตาเผาปูนซีเมนต์ โครงการนำ�
ลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาปูนซีเมนต์กลับมาใช้ที่
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์สำ�เร็จรูป (Mortar) Bag deflector
and slider chute โครงการอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น – โรงงาน 1
และโรงงาน 3 บุคลากรดีเด่น – ผู้บริหาร บุคลากรดีเด่น
– ทีมงานด้านการจัดการพลังงาน และตู้อบผ้าพลังแสงอาทิตย์
คุณอมรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมประกวดในรางวัล
ที่สำ�คัญนี้ ทำ�ให้พนักงานของบริษัทฯ ตื่นตัวที่จะทุ่มเททำ�งาน
ให้ดีที่สุด รวมทั้งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิด
นวัตกรรมด้านพลังงาน ซึง่ จะทำ�ให้เรามีความเป็นเลิศทางด้านนี้
และทำ�ให้ปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้างมากขึ้น
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เส้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำ�

เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา สังคมของเรา และคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ในปี 2558 กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง เพิม่
ผลิตภัณฑ์ทล่ี ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ กับนานาชาติในการต่อสูก้ บั
ภาวะโลกร้อน
เรามีความก้าวหน้ามากขึ้นโดยการทำ�งานหนักเป็นสองเท่า
เพื่อให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจาก
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ของเราให้ ได้มากที่สุด
ผลิตภัณฑ์รวม 11 ชนิดของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จห้าชนิด ผลิตภัณฑ์อินทรี
มอร์ตาร์ห้าชนิด และปูนซีเมนต์อินทรีเพชรปอร์ตแลนด์ ได้รับ
การรับรองให้ ใช้ฉลากคาร์บอนฟุตปรินท์ผลิตภัณฑ์จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อันเป็นองค์การมหาชน
ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการที่ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ทำ�ให้
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีผลิตภัณฑ์ถึง 17 ชนิด
ที่ได้รับการรับรองว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง
ในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นจำ�นวนที่มากที่สุดในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ของประเทศไทย
นับเป็นการก้าวกระโดดอย่างแท้จริงเมือ่ เทียบกับหกชนิดในปี 2557
อันเป็นปีทเ่ี ริม่ ต้นทีอ่ งค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้เริม่
รับรองผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
สาวิตรี ผาตยานนท์ ผูจ้ ดั การส่วนควบคุมและพัฒนาสิง่ แวดล้อม
กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 17 ชนิดมีสัดส่วนราวร้อยละ 70-80
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ในกระบวนการผลิตทั้งหมด ทำ�ให้พอเห็นภาพได้ว่าจะช่วยส่ง
ผลดีอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ของบริษัทฯ
การประเมินนี้มีความมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
ทั้งหลายคำ�นวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง
เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เตรียมตัวสำ�หรับการซือ้ ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
ฉลากที่แสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จะช่วย
ทำ�ให้ลกู ค้าของเราพึงพอใจ เพราะทราบว่าผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ื ไปนัน้
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยพวกเขา
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับเรา
ความสำ�เร็จในปี 2558 ยังคงอยู่บนเส้นทางที่ไปสู่เป้าหมาย
ของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มต้นมาตั้งแต่
ปี 2550 และมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้แสดงความมุ่งมั่น
อย่างชัดเจนโดยได้ประกาศเป้าหมายที่จะลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตลงร้อยละ 20
ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2550
ในปี 2558 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงลดลงเหลือ 699 กิโลกรัมต่อตัน
ของการผลิตปูนซีเมนต์ โดยลดลงจากระดับของปี 2550 ถึง
51 กิโลกรัมต่อตัน และก็ขยับเข้าใกล้เป้าหมาย 600 กิโลกรัม
ต่อตันในปี 2563

เส้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำ�

บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าในปี 2560 ยอดขายอย่างน้อย
ร้อยละ 40 ของยอดขายทัง้ หมด จะต้องมาจากผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
คุณสาวิตรี กล่าวอีกว่าในปี 2558 นั้น บริษัทฯ ได้มียอดขาย
ของสินค้ากลุ่มนี้อยู่ในระดับร้อยละ 30 ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
สำ�หรับการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ร้อยละ 40 ต่อไป
ความตั้งใจของเราที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มิได้
เกิดจากข้อกฎหมายกำ�หนด แต่หากเป็นความสมัครใจ และ
ความตั้งใจที่จะทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา
ยงยุทธ สง่างาม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
กล่าวว่า ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้น สะท้อนให้เห็นความตั้งใจ และ
การให้ความร่วมมือกับชุมชนระหว่างประเทศที่ได้แสดงความ
เห็นพ้องต้องกันในการประชุมโลกร้อนที่กรุงปารีส เมื่อเดือน
ธันวาคม 2558 ว่าประเทศและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกต้องร่วม
มือกันเพื่อแก้ ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน

คุณยงยุทธกล่าวอีกว่า “โลกกำ�ลังเดินหน้าไปสู่สังคมคาร์บอน
ต่ำ� และพวกเรากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีความภูมิใจที่
ได้เป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวนี้ ด้วยการมุ่งสร้างสรรค์
คุณค่าจากความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์กับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย”

“โลกกำ�ลังเดินหน้าไปสูส่ งั คมคาร์บอนต่�ำ และพวกเรา
กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงมีความภูมใิ จทีเ่ ป็น
ส่วนหนึง่ ของความเคลือ่ นไหวนี้ ด้วยการมุง่ สร้างสรรค์
คุณค่าจากความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย”
ยงยุทธ สง่างาม
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

195 ประเทศต่างเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงในระดับที่ป้องกันมิให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
เพิ่มขึ้นถึง 2 องศาเซลเซียส (หรือ 3.6 องศาฟาเรนไฮต์)
เมื่อเทียบกับระดับยุคก่อนอุตสาหกรรม เพราะหากว่าทุกคน
เพิกเฉยและปล่อยให้อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงระดับนั้นแล้ว
ภาวะโลกร้อนอาจก่อให้เกิดภัยพิบตั กิ บั สิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ บนโลกได้
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อินทรี อีโคไซเคิล

เดินหน้าสู่ธุรกิจบริหารจัดการของเสียอย่างครบวงจร

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) เดินหน้า
ปฏิรปู หน่วยงานบริหารจัดการของเสียครัง้ ใหญ่ ให้กลายเป็น
บริษทั ใหม่เพือ่ เดินหน้าสูธ่ รุ กิจการบริการด้านการจัดการ
ของเสียอย่างยั่งยืนและครบวงจร
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด เป็นบริษัทใหม่ที่พัฒนาขึ้นจาก
หน่วยงานวัตถุดิบและพลังงานทดแทน (AFR : Alternative
Fuel and Raw Materials) ของโรงงานของบริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ
ปี 2544 โดยเมือ่ กลางปี 2558 บริษทั ฯ ได้ตดั สินใจเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างหน่วยงานบริหารจัดการของเสียของตนเอง
จากโครงสร้างที่เป็นหน่วยงาน มาเป็นหน่วยธุรกิจใน
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากการถอนตัวของกลุ่มบริษัทโฮลซิม
และนับเป็นเวลาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นรูปแบบโครงสร้าง
ของหน่วยงานผู้ ให้บริการจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ความเชื่อถือจากลูกค้าอย่างสูงในชื่อของ จีโอไซเคิล เสียใหม่
โดยวิสัยทัศน์ของบริษัทใหม่นี้ต้องการที่จะสนับสนุนการเติบโต
แบบยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะยกระดับ
การบริการด้านการจัดการของเสียในประเทศไทยสู่มาตรฐาน
สากล ดร.วินเซน อาลอยซีอุส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด กล่าวว่า “เรามีเป้าหมาย
ที่จะเป็นผู้นำ�ในธุรกิจนี้ ด้วยการให้บริการด้านการจัดการ
ของเสียอย่างยั่งยืนและครบวงจร”
รากฐานของอินทรี อีโคไซเคิลที่ก่อตั้งขึ้นใหม่นี้ ก็คือชื่อเสียง
ที่ได้รับการยอมรับกันในวงกว้างของบริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) คำ�ว่า อีโคไซเคิล (Ecocycle) นั้น
ประกอบด้วยคำ�สองคำ� คือ Ecology ซึ่งหมายถึง ระบบนิเวศน์
และ Recycling หมายถึง การนำ�กลับมาใช้ ใหม่ ซึ่งสะท้อนถึง
ค่านิยมองค์กรของเรา โดยจะดำ�เนินการในฐานะที่เป็นบริษัทฯ
ซึ่งมีเป้าหมายและความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำ�ด้านการให้บริการ
จัดการของเสียอย่างยั่งยืนและครบวงจรของประเทศไทย
อินทรี อีโคไซเคิล มีเป้าหมายที่มากกว่าการนำ�เอาของเสีย
มาใช้เพียงเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบทดแทนให้กับ
เตาเผาปูนซีเมนต์ของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นเป้าหมายเดิม
บริษัทฯ มีเป้าหมายจะนำ�เสนอบริการครบวงจรซึ่งมีความ
หลากหลาย ทำ�ให้อินทรี อีโคไซเคิลต้องทำ�ความเข้าใจกับ
ความต้องการในวงการจัดการของเสียนี้อย่างครบวงจร เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่ต่างกันไปของลูกค้าได้
และจะนำ�ไปสู่การรวมตัวกันของกลุ่มพันธมิตร เพื่อให้
อินทรี อีโคไซเคิลสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ และ
การเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรม เพื่อที่จะเป็นผู้ ให้บริการ
จัดการของเสียอย่างยั่งยืน ที่มีความสามารถจะตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ตลอดจนการเป็นพันธมิตร
กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ทุกฝ่าย
นุชิดา รุ่งถาวรวงศ์ Stakeholder Relations and
Compliance Manager กล่าวว่า “ภาคอุตสาหกรรมของไทย
มีเติบโตอย่างมาก แต่โครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับการบริหาร
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จัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และมีมาตรฐานยัง
เติบโตไม่ทันกัน บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะปิดช่องว่างนี้”
การบริหารจัดการของเสียบางประเภทยังไม่เคยมีมาก่อน หรือ
ถ้ามีก็อยู่ในสถานะที่จำ�กัดมากไม่ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย มีอตุ สาหกรรมหลายประเภททีก่ ระบวนการผลิต
และดำ�เนินงานนั้นก่อให้เกิดกากของเสียขึ้น ซึ่งเป็นของเสีย
ที่ต้องจัดการอย่างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูงด้านความ
ปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามา
จัดการในทุกขั้นตอน ซึ่งอินทรี อีโคไซเคิล มีความพร้อมด้วย
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ พวกเราผ่านการฝึกอบรมมา
อย่างดีเยีย่ มและมีประสบการณ์สงู ทำ�ให้สามารถทีจ่ ะตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า ที่ให้ความสำ�คัญต่อเรื่องความ
ปลอดภัยและต้องการลดผลกระทบจากการดำ�เนินงานของ
ตนเองต่อสิ่งแวดล้อมลงให้น้อยที่สุด

กว่า 350 แห่งทั่วประเทศ แต่เรายังคงเดินหน้าค้นหา และ
พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีดำ�เนินงานใหม่ ๆ ที่ดีที่สุดเพื่อให้
สามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และพันธมิตรของเรา”
ดร.อาลอยซีอุส ซึ่งเป็นผู้บริหารมีประสบการณ์ระดับสากล
ในธุรกิจปูนซีเมนต์และการจัดการของเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม มานานกว่า 20 ปี กล่าว

ชนันภรณ์ ไทยวัฒนานนท์ ผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล
จำ�กัดกล่าวว่า “บริษทั ฯ ทีก่ �ำ ลังมองหาคำ�ตอบทีส่ มบูรณ์ของการ
จัดการของเสีย คือ พันธมิตรที่ยั่งยืนของเรา”

“เรามีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ ในธุรกิจนี้ ด้วยการให้บริการ
ด้านการจัดการของเสียอย่างยัง่ ยืนและครบวงจร ”
วินเซน อาลอยซีอสุ

จากประสบการณ์การงานด้านนี้ที่เริ่มมาแต่ปี 2544 รวมทั้ง
พนักงานมากกว่า 100 คนทีม่ คี วามชำ�นาญในสายงานของตนเอง
ทำ�ให้อินทรี อีโคไซเคิลสามารถให้บริการแก่ลูกค้าและพันธมิตร
ซึง่ มุง่ มัน่ เดินไปในแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้วยกัน
“ถึงแม้วา่ บริษทั ฯ จะได้รบั ความไว้วางใจจากภาคอุตสาหกรรม

การดำ�เนินงานของ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด ได้รับ
ประกาศนียบัตร มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
คือ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 และ ISO/IEC17025

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด
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จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับใหม่ตอกย้ำ�ความสำ�คัญของหลักธรรมาภิบาล

หนังสือ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ฉบับใหม่นี้เน้นเรื่อง
“การปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ประพฤติภายใต้
กรอบระเบียบบริษัทฯ” เป็นฉบับที่มีความชัดเจนมาก
ขึ้นในเรื่องข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติพร้อม
ตัวอย่าง และภาพประกอบกราฟฟิก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ฉบับนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ ด้วยการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
อันเป็นหลักการบริหารกิจการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นกฎเกณฑ์ทท่ี กุ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พงึ ปฏิบตั ิ
วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ได้เขียนไว้ ในบทเกริ่นนำ�ของ
หนังสือเล่มนี้ว่า “ ... การประกาศใช้จรรยาบรรณฉบับนี้ จะ
เป็นการตอกย้ำ�ความสำ�คัญให้เราทุกคนตระหนักในเรื่อง
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม ...
สะท้อนถึงวัฒนธรรมการทำ�งาน และมีตัวอย่างที่สามารถ
นำ�มาประยุกต์ ใช้ ในการทำ�งานได้จริง”

“จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับใหม่น้ี ได้มกี ารพัฒนาและ
ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง
โดยเน้นย้�ำ ค่านิยมองค์กรของกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์
นครหลวง ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีจริยธรรม”
วุฒพ
ิ งษ์ ทรงวิศษิ ฏ์
ห้วหน้าฝ่ายกฎหมาย กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
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ด้านวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ ห้วหน้าฝ่ายกฎหมาย กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า “จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ฉบับใหม่นี้ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับ
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นย้ำ�ค่านิยมองค์กรของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม”
คุณวุฒิพงษ์ กล่าวเสริมว่าการปรับปรุงข้อปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่
พื้นฐานความรับผิดชอบทางธุรกิจ ในแง่ของการดูแลรักษาและ
การบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมในวิชาชีพที่เข้มงวดให้
ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น
วาสนา ชัยธีระพันธุก์ ลุ Project Implementation Lead กล่าวว่า
จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ได้นำ�มาตรฐานของบริษัทข้ามชาติ
ระดับโลกมาเป็นเกณฑ์ ในการจัดทำ� และเริ่มนำ�มาปฏิบัติใช้
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 อีกทั้งได้มีการสื่อสารต่อไปยัง
พนักงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง รวมถึง
คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�หลักดังกล่าว
ไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และสื่อสารไปยัง
ภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า คู่ค้า ชุมชน และ
หน่วยงานกำ�กับดูแล
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ข้อปฏิบัตินี้จะทำ�ให้ทุกคน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นำ�ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำ�วันด้วยความ
ถูกต้องได้อย่างดีที่สุด จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ฉบับนี้ประกอบด้วยสี่หัวข้อสำ�คัญคือ
• ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยึดมั่นในการกระทำ�
สิ่งที่ถูกต้อง และคาดหวังว่าพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน

• ความซื่อสัตย์และเคารพซึ่งกันและกัน

• รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงองค์กร
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจในชีวิตประจำ�วัน
จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีขององค์กร เพราะ
ชื่อเสียงขององค์กรที่ดี คือความสำ�เร็จของกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง

• ความรับผิดชอบต่อกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
จรรยาบรรณทางธุรกิจอ้างอิงถึงนโยบายต่างๆ ของกลุ่ม
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานทราบการปฏิบัติตนที่เหมาะสม และ
แสดงความรับผิดชอบต่อกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
และผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง ควรต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพซึ่งกันและกันอย่าง
เท่าเทียมและให้เกียรติต่อกัน เพื่อบรรยากาศการร่วมงาน
ด้วยความภาคภูมิใจและเกื้อกูลกัน

Speak up!
เพื่อให้การปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจในครั้งนี้มี
ความสมบูรณ์ ได้มีการเปิดช่องทางการรายงานและ
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หรือการกระทำ�ฝ่าฝืนกฎหมาย ผ่านช่องทางที่เรียกว่า
“INSEE Speak Up Line” ซี่งเป็นช่องทางการสื่อสารใหม่
ล่าสุดสำ�หรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งและ
ร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริตเกี่ยวกับการฉ้อฉล
ประพฤติมิชอบ และความผิดปกติอื่นๆ

คุณวุฒพ
ิ งษ์ ตัง้ ข้อสังเกตุวา่ การจัดตัง้ “INSEE Speak Up Line”
เป็นการทำ�ให้วัฒนธรรม “ไม่ ใช่ธุระของฉัน” ในหมู่คนไทย
หมดไป และเป็นการกระตุ้นให้กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ของการกระทำ�ผิดที่เกิดขึ้นในองค์กร

“INSEE Speak Up Line” ได้เปิดใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2558 โดยมอบให้หน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ และมี
การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพดำ�เนินงานในฐานะเป็น
ผู้รับเรื่องร้องเรียน

เรื่องราวที่เกิดขึ้นและรายละเอียดทั้งหมดที่ได้รับรายงาน
จากผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูล
จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง และกำ�กับดูแลกิจการ (Governance, Risk and
Compliance Committee : GRCC)

ทัง้ พนักงานและผูจ้ �ำ หน่ายสินค้าจะถูกดำ�เนินการโดยเคร่งครัด
หากพบว่ามีการข่มขู่ แก้แค้นต่อผู้ ให้เบาะแส เช่นเดียวกับ
ไม่ให้ความร่วมมือและการบิดเบือนข้อเท็จจริง

ช่องทางแจ้งข้อมูล
สายด่วน 02 676 5178
ติดต่อเวลาทำ�การ จันทร์ - ศุกร์

อีเมล report@inseespeakupline.com
เว็บไซต์ www.inseespeakupline.com
จดหมาย INSEE Speak Up Line, ตู้ ป.ณ. 17
กรุงเทพฯ 10341
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อินทรี อลิอันซ์

ร่วมพลัง สร้างสรรค์ สร้างคุณค่ากับทุกฝ่าย

กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ผนึกกำ�ลังกับบริษทั ชัน้ นำ�
ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อรุกตลาดครั้งยิ่งใหญ่
ในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างธุรกิจแบบใหม่ เน้น
การร่วมพลังสร้างสรรค์ รวมทั้งช่วยสนับสนุนแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
“อินทรี อลิอันซ์” เป็นการร่วมกันของ 12 บริษัทซึ่งมียอดขาย
ต่อปีรวมกันมากกว่า 50,000 ล้านบาท กลุ่มพันธมิตรนี้ได้
เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ด้วยการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างคุณภาพยอดเยี่ยมหลากประเภทอย่างครบวงจร
การที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นผู้นำ�ในการรุกตลาด
ครั้งใหญ่นี้ ทำ�ให้บรรดาพันธมิตรแต่ละรายสามารถนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขามีความชำ�นาญภายใต้รูปแบบ
ธุรกิจทีเ่ ป็นหนึง่ เดียวกัน เพือ่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิม
่ ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ และสามารถเข้าถึง
ลูกค้าด้วยช่องทางและกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ ในบรรดา
กลุ่มบริษัทพันธมิตร
ทศพล หาญไพศาล นักวิเคราะห์การตลาดของบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือ
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ในด้านการตลาดโดยผ่านการรวมกลุ่มพันธมิตรนี้ มีความตั้งใจ
ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทชั้นนำ�ที่เข้าร่วมใน “อินทรี อลิอันซ์” มีหลากหลาย
ทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัสดุโครงสร้างอาคาร หลังคา ผนัง พื้น
ไปจนถึงอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ รวม 12 บริษัท ดังนี้ คือ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) บริษัท นครหลวง
คอนกรีต จำ�กัด บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำ�กัด
บริษทั คอนวูด จำ�กัด บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เจ.บี.
พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำ�กัด บริษัท เอคโค โคท จำ�กัด
บริษัท เซรามิค รูฟฟิ่ง โปรดักส์ จำ�กัด บริษัท อาควาไลน์
โปรทาร์เก็ต จำ�กัด บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำ�กัด และ
บริษัท กะรัต ฟอเซท จำ�กัด
การดำ�เนินงานของ “อินทรี อลิอันซ์” มุ่งเน้นการสร้างสรรค์
โอกาสทางธุรกิจอันหลากหลาย ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
และการบริหารจัดการด้านการตลาด แบ่งปันทรัพยากรเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุด พัฒนาฐานความรู้ซึ่งนำ�ไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และทำ�ให้มีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างชัดเจน

อินทรี อลิอันซ์

คุณทศพลยังได้กล่าวอีกว่า “ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อ และหันมาตัดสินใจเองมากขึ้น
ว่าต้องการสิ่งใดบ้าง และพบว่าร้านค้าปลีกที่ทันสมัยก็ได้
พัฒนาตัวเองให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้ดขี น้ึ เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นด้านความสะดวกสบาย ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำ�ให้สามารถซื้อหาสินค้าที่ต้องการได้
อย่างครบครัน”
คุณทศพลยังได้ยกตัวอย่างอีกว่า บรรดาร้านค้าทันสมัยขนาดใหญ่
ในปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์ ให้เลือกมากกว่า 30,000 ชนิด เทียบกับ
ร้านแบบเดิมที่มีให้เลือกเพียง 100 ถึง 1,000 ชนิดเท่านั้น
ปัจจุบนั ทัว่ ประเทศไทยมีมากกว่า 200 แห่งทีถ่ กู จัดว่าเป็นร้านค้า
แบบทันสมัย และจำ�นวนของร้านค้าแบบนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ใน
ขณะที่ร้านค้าแบบดั้งเดิมที่มีผู้คาดว่ามีอยู่ราว 4,000 แห่งกำ�ลัง
ลดจำ�นวนลง
คุณทศพลประมาณการว่า การค้าขายสมัยใหม่นั้นคิดเป็น
ส่วนแบ่งถึงร้อยละ 25 ของมูลค่าการค้าวัสดุกอ่ สร้างในปี 2556
หรือราว 180,000 ล้านบาท และก็น่าจะเพิ่มสัดส่วนขึ้น
อย่างมากไปพร้อม ๆ กับการขยายตัวของร้านค้าสมัยใหม่
แผนงานที่ออกมาจาก “อินทรี อลิอันซ์” จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้อ
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์และบริการจากดีลเลอร์และซับดีลเลอร์
ที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีสถานะที่มั่นคงขึ้น รวมทั้งการ
พัฒนาธุรกิจของตนเองในแบบที่ยั่งยืน
ในขณะเดียวกัน บรรดาบริษทั พันธมิตรจะได้รบั ประโยชน์ทาง
ธุรกิจอย่างมากจากช่องทางการกระจายสินค้าทีห่ ลากหลายขึน้
อันเกิดขึน้ จากการรวมร้านค้าย่อยต่างๆ ของสมาชิกเข้าด้วยกัน
ซึ่งร้านค้าเหล่านี้เองที่เป็นช่องทางหลักในการขายวัสดุก่อสร้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งมีร้านค้า
ย่อยทั่วประเทศถึง 3,500 ร้าน
บรรดาบริษทั พันธมิตรเหล่านีต้ า่ งก็มเี ป้าหมาย ทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ
ของอุตสาหกรรมวัสดุกอ่ สร้าง ด้วยรูปแบบทีเ่ อือ้ ให้ทกุ ฝ่ายได้
ผลประโยชน์ไปด้วยกันไม่วา่ จะเป็นผูผ้ ลิต ผูข้ าย ตลอดไปจนถึงผูซ้ อ้ื
การเลือกบริษัทที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรกันนั้น กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ ให้ความสำ�คัญกับความพร้อมของ
พันธมิตรทางธุรกิจที่จะผูกพันกับแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
ซึง่ นัน่ ก็คอื การมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
คุณทศพลชี้ด้วยว่า “บรรดาพันธมิตรของเราใช้วัตถุดิบและ
กระบวนการผลิต ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่าง

คุม้ ค่า ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังได้มงุ่ พัฒนา
ชุมชนต่าง ๆ รอบหน่วยผลิตให้มคี วามเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ด้วย”

“บรรดาพันธมิตรของเราใช้วตั ถุดบิ และกระบวนการผลิต
ซึง่ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และยังได้มงุ่ พัฒนาชุมชนต่าง ๆ รอบหน่วยผลิต
ให้มคี วามเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ด้วย”
ทศพล หาญไพศาล
นักวิเคราะห์การตลาด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2558 ที่ผ่านมา อินทรี อลิอันซ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อแนะนำ�
การผนึกกำ�ลังเพื่อให้ยกระดับสินค้าและบริการครั้งใหญ่นี้ขึ้นใน
เมืองหลักสี่แห่งก็คือ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดขอนแก่น และในปีน้ี กลุม่ บริษทั พันธมิตร
ก็ยังคงจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปอีก เพือ่ แนะนำ�แนวทางธุรกิจ
ใหม่นใ้ี ห้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ต่อไป
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น้ำ�จากบ่อทรายอินทรี ช่วยชาวนา
น้ำ�ใจสู่ชุมชนในยามวิกฤติ

เมือ่ ปีทแ่ี ล้ว ชาวนาของไทยในบริเวณอูข่ า้ วอูน่ �ำ้ ของประเทศ
อย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
มีความต้องการน้�ำ อย่างมากสำ�หรับท้องนาทีก่ �ำ ลังแห้งผาก
เพราะช่วงเวลานั้นประเทศไทย ผู้ผลิตข้าวและส่งออกรายใหญ่
ทีส่ ดุ ของโลกต้องประสบกับความแห้งแล้งทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ในรอบ
15 ปี ซึ่งเริ่มขึ้นในราวเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
ที่ตามปกติฝนควรจะตกติดต่อกันแทบทุกวัน
ฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นในเวลาที่ต้นข้าวต้องการน้ำ�มากที่สุดเพราะ
กำ�ลังจะออกรวง หรือในช่วงราว 40 - 70 วันหลังจากปลูกแล้ว
ภัยแล้งทีเ่ กิดขึน้ ทำ�ให้ชาวนาในอำ�เภอผักไห่ของจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยารวมทั้งอำ�เภอวิเศษชัยชาญของจังหวัดอ่างทองที่อยู่
ติดกัน ตกอยู่ภายใต้ความสิ้นหวัง
หากว่าไม่มนี �ำ้ เพียงพอ ชีวติ ของชาวนาและครอบครัวรวมกว่า 700 คน
ทีพ
่ ง่ึ พิงรายได้จากการปลูกข้าวจะต้องสัน่ คลอน บางคนทีเ่ ป็นหนี้
ท่วมหัวอยูแ่ ล้วอาจจะถึงกับล้มละลาย
บริเวณนีม้ พ
ี น้ื ทีท่ �ำ การเกษตรประมาณ 6,500 ไร่ หากว่าเก็บเกีย่ ว
ได้ผลสมบูรณ์จะสร้างรายได้รวมกันถึง 25 ล้านบาท แต่ตอนนี้
รายได้นอ้ี าจจะหลุดลอยไปเพราะการขาดแคลนน้�ำ
แต่ในที่สุดความกังวลของพวกเขาก็หมดไป วิกฤตถูกแก้ ไข
แต่ไม่ใช่เพราะฝนตกหนัก หรือไม่ใช่เพราะหน่วยงาน
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ชลประทานของรัฐหาทางช่วยเหลือส่งน้ำ�ให้ชาวนา หากแต่มา
จากองค์กรที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน นั่นคือ บริษัท นครหลวง
คอนกรีต จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่ายคอนกรีตผสมเสร็จภายใต้
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
บ่อทรายสองแห่งของบริษัทฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทองกลายเป็นแหล่งน้�ำ ให้กบั นาข้าวเหล่านัน้ น้�ำ ทีค่ า้ ง
อยู่ในบ่อที่ถูกขุดเพื่อเอาทรายขึ้นไปผสมคอนกรีตถูกนำ�ไปใช้
หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำ�ลังจะตายฟื้นคืนมาได้อีกครั้ง
บ่อทรายของบริษทั ฯ นัน้ มีไว้เพือ่ ผลิตทรายอันเป็นส่วนผสมสำ�คัญ
ของคอนกรีตผสมเสร็จ หน้าดินที่ถูกเปิดแล้ว มีน้ำ�เข้ามาขัง

น้ำ�จากบ่อทรายอินทรี ช่วยชาวนา

จนกลายสภาพเป็นบ่อน้�ำ ไป และเมือ่ ปีทแ่ี ล้วบ่อทรายสองแห่งนี้
สามารถส่งน้�ำ ไปช่วยชาวนาในสองอำ�เภอถึง 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
หากว่าชาวนาต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อและขนส่งน้ำ�จำ�นวนดังกล่าว
ก็ต้องจ่ายเงินถึง 15.6 ล้านบาท

เทพกร กล่อมโอสค ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 7 และ ยุรนันท์ พฤกมาตร
ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 8 เป็นตัวแทนชาวบ้านแสดงความขอบคุณต่อ
นครหลวงคอนกรีต
คุณยุรนันท์บอกว่า “ในช่วงวิกฤต พวกเราสิน้ หวัง หากไม่ได้
ความช่วยเหลือจากบริษทั ฯ พวกเราส่วนใหญ่คงต้องล้มละลายกันหมด”
คุณเทพกรเรียก นครหลวงคอนกรีตว่า “ผู้กอบกู้สถานการณ์”
เนื่องจากบรรดาหน่วยงานของรัฐตลอดจนชาวนาเองมอง
ไม่เห็นทางว่าจะแก้ ไขปัญหานี้อย่างไร”
บ่อทรายของนครหลวงคอนกรีต ได้กลายเป็นอ่างเก็บน้�ำ ขนาดใหญ่
ซึ่งสามารถใช้สำ�หรับวัตถุประสงค์ทั้งทางเศรษฐกิจและ
ด้านสิ่งแวดล้อม

“สิง่ ทีเ่ ราทำ�นัน้ เกิดจากความยึดมัน่
ในความเป็นบริษทั ทีด่ ี ทีค่ �ำ นึงถึงความเป็นอยูข่ อง
ชุมชนรอบข้างและสังคมโดยรวม”
อมฤต มณีเสาวนพ
ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจผลิตภัณฑ์หินและทราย
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด
แต่ นครหลวงคอนกรีต ให้น้ำ�กับชาวนาโดยไม่คิดมูลค่า
บริษทั ฯ ยังไม่คดิ ค่าขุดลำ�รางเพือ่ ส่งน้�ำ จากบ่อไปยังลำ�รางส่งน้�ำ
สาธารณะโดยที่จุดหมายคือ ที่นาของพวกเขารวมทั้งยังได้
บริจาคทรายบรรจุถุงจำ�นวนหลายตันเพื่อทำ�คันคลอง และ
ช่วยเหลือกรมชลประทานด้านการปั๊มน้ำ�อีกด้วย
โครงการน้�ำ เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรของนครหลวงคอนกรีต ทำ�ให้
ข้าวในนา 5,000 ไร่ ในอำ�เภอผักไห่รอดจากการยืนต้นแห้งตายได้

สำ�หรับปี 2559 นี้ นครหลวงคอนกรีตก็พร้อมที่จะขยาย
ความช่วยเหลือเรือ่ งน้�ำ จากเดิมทีท่ �ำ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทองออกไปสำ�หรับเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง
ที่ประสบปัญหาเดียวกันนี้ เพราะเล็งเห็นแล้วว่าชาวนาในลุ่มน้ำ�
ภาคกลางก็คงต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ�จากความ
แห้งแล้งเหมือนกับปีที่แล้ว
“เรายินดีจะยืน่ มือเข้าช่วยเหลือ หากได้รบั การร้องขอ เพราะเรารูว้ า่
นีเ่ ป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องและเราก็มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ต่อไป” คุณปรัชญากล่าว

“เรายินดีจะยืน่ มือเข้าช่วยเหลือ หากได้รบั การร้องขอ
เพราะเรารูว้ า่ นีเ่ ป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องและเราก็มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ต่อไป”
ปรัชญา ยะจอม
ผู้จัดการบ่อทราย
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด สาขาผักไห่

อมฤต มณีเสาวนพ ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจผลิตภัณฑ์หินและทราย
บริษทั นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด กล่าวว่า “สิง่ ทีเ่ ราทำ�นัน้ เกิดจาก
ความยึดมั่นในความเป็นบริษัทฯ ที่ดีที่คำ�นึงถึงความเป็นอยู่
ของชุมชนรอบข้างและสังคมโดยรวม”
คุณอมฤตกล่าวเสริมด้วยว่า โครงการนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของแผนงาน
บรรษัทภิบาลหรือความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
นอกจากนีโ้ ครงการนีย้ งั สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เป็นอย่างดี
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นครหลวงคอนกรีต ร่วมฟื้นฟูแนวปะการัง
ภายใต้แนวคิด CSV

เกือบครึง่ หนึง่ ของประเทศไทยมีสภาพพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกับทะเล
เราพบว่าปะการังที่งดงามตามแนวชายฝั่ง อันเป็น
ส่วนสำ�คัญของระบบนิเวศน์ทางทะเลของไทย ได้รับ
ความเสียหายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ส่วนที่คงเหลืออยู่ของแนวปะการังซึ่งมีความอ่อนไหว ก็กำ�ลัง
ได้รับกับผลกระทบจากหลายสาเหตุ หากไม่ได้รับการแก้ ไข
ที่สาเหตุอย่างจริงจัง
การเพิ่มขึ้นอย่างมากของการทำ�ประมง และวิธีการทำ�ประมง
ที่ไม่ได้มาตรฐาน การตกตะกอนและภาวะมลพิษของการถม
พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ภาวะปะการังฟอกขาว และความเสียหายทีเ่ กิดจาก
นักท่องเที่ยว ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ก่อปัญหาให้กับแนว
ปะการังทั้งสิ้น
ระบบนิเวศน์ของแนวปะการังที่มีค่าเหล่านี้ ถือว่ามีความสำ�คัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่าแนวปะการังของเราเป็นที่อาศัยและแหล่ง
อาหารของปลาราว 4,000 สายพันธุ์ ประกอบด้วยปะการัง
สายพันธุ์ต่างๆ ราว 700 สายพันธุ์ และมีสัตว์และพืชน้ำ�อื่น ๆ
อีกหลายพันชนิด รวมทั้งเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน
ทะเลมากถึงร้อยละ 25
แนวปะการังยังมีหน้าทีส่ �ำ คัญในการป้องกันมิให้เกิดการพังทลาย
ของชายฝั่ง รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากพายุและคลื่นใหญ่
ในขณะทีย่ งั เป็นสถานทีใ่ ห้การพยาบาลของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ อีกด้วย
อุตสาหกรรมการประมงนั้นเป็นส่วนสำ�คัญในเศรษฐกิจ
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ของประเทศไทย โดยสามารถสร้างรายได้รวมมากกว่า
100,000 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
เนื่องจากแนวปะการังมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย
มีเพิ่มมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายด้าน
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องไม่เพียงแต่หยุดยั้งความเสียหายของ
แนวปะการัง แต่ควรจะต้องช่วยสร้างแนวปะการังขึน้ มาใหม่ดว้ ย
ซึ่งการสร้างแนวปะการังเทียมนี้ ถือเป็นส่วนสำ�คัญยิ่งใน
การฟื้นคืนสระบบนิเวศน์ชายฝั่ง

ร่วมพลังกัน
การผลิตปะการังเทียม เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่บริษัท
นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่ายคอนกรีตภายใต้
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ต้องการจะช่วยฟื้นฟู
ความสมบูรณ์ของแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ยงยุทธ สง่างาม ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เล่าว่า
แนวคิดเรื่องการผลิตแนวปะการังเทียมจากคอนกรีตส่วนเกิน
ที่ลูกค้าส่งคืนมา ซึ่งปกติแล้วต้องนำ�ไปกำ�จัดนั้น ได้เกิดขึ้น
ระหว่างการประชุมแผนงานความรับผิดชอบทางสังคม ของ
กลุ่มบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557
“เราช่วยกันคิดหาแนวทางในการนำ�คอนกรีตที่ได้รับคืนมาทำ�
ประโยชน์ ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม และการสร้าง
ปะการังเทียมก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นความคิดที่ดีมาก
เนื่องจากสอดรับกับสถานการณ์พอดี” คุณยงยุทธกล่าว

นครหลวงคอนกรีต ร่วมฟื้นฟูแนวปะการัง

ตลอดหลายปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ ได้น�ำ คอนกรีตทีเ่ กินความต้องการ
และส่งคืนมาจากลูกค้า ไปทำ�ที่กั้นถนน อิฐปูทางเดินเท้า
กระถางปลูกต้นไม้ ม้านั่ง และฐานของงานก่อสร้าง และบริจาค
สิ่งเหล่านี้ให้กับหน่วยงานที่ต้องการอย่างเช่น โรงเรียน ชุมชน
ท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐบาล
ความคิดนี้ถูกนำ�มาใช้เนื่องจากสอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง
คุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) อันเป็น
แนวคิดทางธุรกิจที่คิดโดยศาสตราจารย์ ไมเคิล พอร์เตอร์
แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และมาร์ค เครเมอร์ อาจารย์จาก
วิทยาลัยฮาร์วาร์ด เคนเนดี้ ซึง่ เชือ่ มเอาความได้เปรียบทาง
การแข่งขันเข้ากับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบทางสังคม และเป็น
แนวคิดทีท่ างกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงได้น�ำ เอาไปปรับใช้

“เราช่วยกันคิดหาแนวทางในการนำ�คอนกรีตทีไ่ ด้รบั คืน
มาทำ�ประโยชน์ให้กบั สังคมและสิง่ แวดล้อมโดยรวม และ
การสร้างปะการังเทียมก็ได้รบั การยอมรับว่า
เป็นความคิดทีด่ มี าก เนือ่ งจากสอดรับกับสถานการณ์พอดี”
ยงยุทธ สง่างาม
ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
“แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเป็นแนวคิดที่มีพลังและเป็น
ประโยชน์มาก ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯ มีแนวคิดในการดำ�เนินงานต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมต่างออกไปจากเดิม” คุณยงยุทธกล่าว
กล่าวโดยสังเขปแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม คือการใช้ทรัพยากร
หรือขีดความสามารถของบริษัทฯ เพื่อสร้างประโยชน์ ให้แก่
สังคม ในขณะที่บริษัทฯ ก็ได้รับคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจไป
พร้อมๆ กัน
คุณยงยุทธกล่าวอีกว่า ในอีกแง่หนึง่ แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม
เป็นการดำ�เนินงานที่ต่างไปจากการบริจาค อันเป็นแนวทาง
การดำ�เนินงานเพื่อสังคมในแบบเก่า ๆ ที่นิยมทำ�กัน

จะได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินการนี้เนื่องจากอยู่ใกล้กับแนว
ชายฝั่งที่ทางราชการมีเป้าหมายจะทำ�การฟื้นฟู
ต้นแบบของปะการังเทียมทั้งสองแบบนั้น ได้มีการทดลองผลิต
ที่หน่วยผลิตของนครหลวงคอนกรีตที่จังหวัดระยองและ
จังหวัดภูเก็ต
ทางบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดของการผลิต
ปะการังเทียมกับทางราชการได้ภายในเดือนเมษายน ปี 2559
และพร้อมส่งมอบปะการังเทียมให้กรมฯ ได้ภายในครึ่งปีหลัง
ของปี 2559 เป็นต้นไป
ทางด้านพนักงานของนครหลวงคอนกรีต ต่างก็อาสาเข้ามา
ด้วยความมุ่งมั่นจะที่ทำ�งานนี้

แนวคิดในการสร้างปะการังเทียมได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา จนกลาย
เป็นแผนปฏิบตั กิ ารทีร่ ว่ มมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ในขณะที่กรอบของความร่วมมืออยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติ
จากทางราชการ ในแผนงานเบือ้ งต้น บริษทั ฯ มีความพร้อมที่จะ
ผลิตปะการังเทียมราว 300-500 ชิ้น โดยทำ�เป็นรูปร่างต่างกัน
สองชนิดตามแบบที่ทางราชการรับรอง คือ แบบโครงสี่เหลี่ยม
และแบบโดมและจะส่งมอบให้กับหน่วยงานราชการ โดยไม่
คิดมูลค่า
หน่วยการผลิตของนครหลวงคอนกรีตแปดแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่
จังหวัดระยอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดภูเก็ต

เอกชัย อุปการแก้ว หัวหน้างานผลิต หน่วยผลิตกลาง จังหวัดภูเก็ต
กล่าวว่า “ผมและเพือ่ นร่วมงานมีความดีใจและภาคภูมิใจ
ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการสร้างบ้านใหม่ให้กบั สิง่ มีชวี ติ ในทะเลต่าง ๆ
และฟื้นฟูความสมบูรณ์ ให้แก่ระบบนิเวศน์ทางทะเล”
ในช่วงเวลาหลายเดือนข้างหน้า คุณเอกชัยบอกว่าเขาและลูกทีม
พร้อมที่จะทำ�งานหนักในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อจะส่งมอบ
ปะการังเทียมให้ทันเวลาที่กำ�หนด
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ที่บ้านปาเกอะญอ จังหวัดเพชรบุรี
ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม

ในพื้นที่ทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย-พม่าของ
จังหวัดเพชรบุรี ยังมีชุมชนที่ชาวบ้านไม่ค่อยได้พูด
ภาษาไทยกันนัก แม้ว่าคนรุ่นก่อนหน้าจะอพยพเข้ามา
อาศัยอยู่ในเขตแดนไทยมาเมื่อเกือบ 80 ปีมาแล้ว
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่มีจำ�นวนราว 1,500 คนหรือ 200 ครัวเรือน
และภาษาหลักคือภาษากะเหรี่ยง ส่วนใหญ่จะเลี้ยงชีพด้วย
การทำ�เกษตรและมีความเป็นอยู่ยากลำ�บาก
เนื่องจากไม่มีถนนเข้าไปในหมู่บ้าน การเดินทางจึงไปได้เพียง
เดินเท้าผ่านป่าทึบ หมู่บ้านปาเกอะญอ อยู่ในเขตแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โรงเรียนถูกสร้างขึ้นในชุมชนเพื่อให้เด็กราว 100 คนอายุ
ระหว่าง 4 – 12 ปี ได้มีที่เล่าเรียนเขียนอ่านภายใต้โครงการ
โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการแห่งบ้านปาเกอะญอ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกันระหว่างบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนทีร่ บั หน้าทีส่ ร้างและดูแลโรงเรียนตามแนวชายแดน
ของประเทศไทย ด้วยเหตุดังกล่าว ชื่ออย่างเป็นทางการของ
โรงเรียนแห่งนี้ก็คือ ศูนย์การเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
อินทรีอาสา
นีเ่ ป็นโรงเรียนแห่งทีส่ องทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้แนวคิดโรงเรียนสีเขียว
แบบบูรณาการ เพือ่ การพัฒนาแบบองค์รวม อันเป็นแนวคิด
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จอย่างยิง่ ของบริษทั ฯ ในด้านการปลูกฝัง
แนวคิดเรือ่ งสังคมทีย่ ง่ั ยืนในหมูเ่ ยาวชนและชุมชนในชนบทของไทย
โครงการที่บ้านปาเกอะญอนั้นมีแนวทางมาจาก ศูนย์การเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำ�บ่อสะเป่ ซึ่ง
อยู่ที่อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันเป็นต้นแบบของ
โรงเรียนสีเขียวรุน่ ใหม่ของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ศกร.ตชด. เฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำ�บ่อสะเป่เปิดสอนเมื่อ
ปี 2557 สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญ
พระชนมายุครบ60 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ดังนั้นชื่อทางการของโรงเรียนแห่งนี้จึง
มีชื่อว่า “ศูนย์การเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา”

“อินทรีอาสาเป็นมากกว่าโรงเรียน เพราะเป็นทั้ง
แหล่งเรียนรู้ และที่สร้างแรงบันดาลใจอัน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
นาฎฤดี กฐินเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

“อินทรีอาสา เป็นมากกว่าโรงเรียน เพราะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้
และทีส่ ร้างแรงบันดาลใจอันก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ
ทั้งด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
นาฎฤดี กฐินเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ทีร่ บั ผิดชอบ
โครงการนีก้ ล่าว
โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการนี้ ไม่ได้เป็นแค่สถานที่สำ�หรับ
การเรียนรู้ แต่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยใช้แนวทางของหลักการความยั่งยืนของการพัฒนาซึ่งเป็น
รากฐานของนโยบายเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่าง
เช่น การบริหารจัดการการใช้น้ำ� การใช้แหล่งพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการขยะ ห่วงโซ่อุปทาน
อาหาร การตลาดเพื่อชุมชนและการเกษตร ต่างก็ถูกรวมเข้าไว้
ในโรงเรียนเพื่อให้มีความพอเพียงสามารถเลี้ยงตัวเองได้

โรงเรียนสีเขียว แบบบูรณาการแห่งที่ 2

ภายใต้สง่ิ แวดล้อมของโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ และเพือ่
รับประกันความสำ�เร็จ องค์ประกอบเหล่านีไ้ ด้รบั การชีแ้ นะดำ�เนินการ
รวมทัง้ ตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากสาขาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และที่สำ�คัญ ได้มีการนำ�หลักการของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรี
มาปรับใช้ ในโครงการบ้านปาเกอะญออีกด้วย
ศูนย์การเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาที่บ้าน
ปาเกอะญอ ได้รับการพัฒนาบนเนื้อที่ 15 ไร่ ด้วยทุนสนับสนุน
จากบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวนแปดล้านบาท
การก่อสร้างโรงเรียนเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือน กันยายน 2558
ประกอบด้วย อาคารเรียนสองหลัง อาคารเด็กเล็ก โรงอาหาร
บ้านพักครู ห้องสมุดหนังสือและห้องสมุดของเล่น สหกรณ์
ห้องพยาบาล อาคารเรียนเล่น สนามเด็กเล่นแบบ Funnarium
มีสถานทีจ่ ดั การแยกขยะ และพืน้ ทีก่ ารเกษตรแบบออร์แกนิก
รวมถึงการเลี้ยงไก่ เป็ด บ่อเลี้ยงปลาและกบ ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้ก่อสร้างโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร
ห่างไกลมาแล้ว 29 แห่ง ภายในระยะเวลาหกปี เพื่อมอบให้อยู่
ในความดูแลของตำ�รวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนอินทรีอาสา สามารถจัดการเรียนการสอนให้
กับเด็กระดับปฐมวัยจำ�นวน 350 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ประถมศึกษา ด้วยจำ�นวนครูที่มีอยู่แปดคน ในจำ�นวนนี้หกคน
เป็นตำ�รวจตระเวนชายแดน

ขณะทีอ่ าคารโรงเรียนแห่งใหม่และสาธารณูปโภคอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
มีกำ�หนดจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2559
แต่ทางโรงเรียนบ้านปาเกอะญอได้จัดหาสถานที่เรียนชั่วคราว
และเปิดสอนนักเรียนราว 90 คนมาตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558
ส่วนหนึง่ ของความสำ�เร็จของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
อินทรีอาสาทีบ่ า้ นปาเกอะญอ มาจากความร่วมมือของอาสา
สมัครของบริษทั ฯ จำ�นวน 120 คน ภายใต้แนวคิดโครงการเพือ่
สังคม “อินทรีอาสา” ส่วนแบบก่อสร้างโรงเรียนนัน้ คัดเลือกมา
จากกิจกรรม “ปัญญาอาสา” ทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประกวดแบบก่อสร้างโรงเรียนขึน้
เมือ่ ต้นปี 2558 โดยมีเป้าหมายให้นกั ศึกษามีโอกาสได้ ใช้ความรู้
ในการออกแบบความสามารถมาเข้าร่วมทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคม
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ตัง้ ใจทีจ่ ะดำ�เนิน
โครงการโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการเพือ่ พัฒนาแบบองค์รวมนี้
อย่างต่อเนือ่ งต่อไป สำ�หรับปี 2559 นีบ้ ริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดสถานที่
สำ�หรับก่อสร้างและพัฒนาโครงการไว้แล้วในจังหวัดเชียงราย
นับตัง้ แต่เกิดโครงการโรงเรียนสีเขียวขึน้ ในปี 2553 มีนกั เรียน
ด้อยโอกาสได้รบั การศึกษากว่า 8,000 คน ในพืน้ ทีช่ นบท 29 แห่ง
ทัว่ ประเทศไทย ซึง่ นอกจากจะใช้เป็นสถานทีเ่ พือ่ เรียนรูก้ ารศึกษา
ในระบบ โรงเรียนเหล่านีย้ งั ทำ�หน้าทีเ่ ป็นต้นแบบให้ชมุ ชนต่างๆ
ในการนำ�รูปแบบการใช้ชวี ติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวทีเ่ น้นทัง้ การไม่ท�ำ ลายสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย
ต่อชีวติ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียงไปใช้
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เยี่ยมบ้านยามเย็น

การสื่อสารอย่างเข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนา

หลังจากวันทำ�งานอันยาวนานแทนทีค่ ณ
ุ สุนนั ท์ สำ�เรียนรัมย์
และเพือ่ นร่วมงานทีฝ่ า่ ยชุมชนสัมพันธ์ จะมุง่ หน้ากลับบ้าน
หรือไปสันทนาการเพือ่ ผ่อนคลาย แต่พวกเขากลับเลือก
ทีจ่ ะออกไปพบกับชาวบ้านในชุมชนแทน

นำ�ไปสู่การหาทางแก้ ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการในชุมชนได้อย่างแท้จริง

โดยในปี 2558 ทีมงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ใช้เวลาตอนเย็น
ของวันทำ�งาน เดินทางจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งใน
เขตตำ�บลทับกวาง อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพือ่ เยีย่ มเยือน
ชาวบ้านช่วงเย็นหลังเลิกงาน โดยจัดขึ้นในรูปแบบของ
“การเยี่ยมบ้านยามเย็น”
ช่วงเวลาสามสีช่ ว่ั โมงยามหัวค่�ำ บุคคลสำ�คัญของชุมชนไม่วา่ จะเป็น
ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้นำ�ทางศาสนา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ครู และเยาวชน
ในพืน้ ทีไ่ ด้มานัง่ ล้อมวงร่วมกับทีมบริษทั ฯ เพือ่ หารือกันถึง
ประเด็นสำ�คัญต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชนทีต่ นเองอาศัยอยู่
การจัดการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นแนวคิดริเริ่มของ
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กิจการสระบุรี เพื่อรับฟังความเห็นของ
ชาวบ้าน สร้างความตื่นตัวและความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิด
ความคิดและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน ไปจนกระทั่งถึง
การวางแผนงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ ในชุมชนอีกด้วย
คุณสุนันท์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ อธิบายว่าการเยี่ยมบ้าน
ยามเย็น เป็นการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ มีบรรยากาศ
สบายๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถแสดงความเห็นได้
อย่างเปิดเผยถึงประเด็นต่างๆ ที่กระทบต่อการอยู่อาศัยและ
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“การพบปะหารือกันนีเ้ ป็นมากกว่าการสือ่ สารระหว่างกัน
เพราะในกระบวนการนีม้ ขี น้ั ตอนของการรับฟัง
ความคิดเห็นและตอบคำ�ถามเข้าไว้ดว้ ย ไม่ใช่แค่
การถ่ายทอดมุมมองของฝ่ายโรงงานออกไปอย่างเดียว”
สุนนั ท์ สำ�เรียนรัมย์
ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
คุณสุนันท์อธิบายว่า การเยี่ยมบ้านยามเย็น “การพบปะหารือ
กันนี้เป็นมากกว่าการสื่อสารระหว่างกัน เพราะในกระบวนการนี้
มีขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นและตอบคำ�ถามเข้าไว้ด้วย
ไม่ใช่แค่การถ่ายทอดมุมมองของฝ่ายโรงงานออกไปอย่างเดียว”

เยี่ยมบ้านยามเย็น

การเยี่ยมบ้านยามเย็นเป็นเสมือนเวทีหลัก เพื่อให้ ได้ภาพรวม
ของความต้องการที่หลากหลายของชุมชนในตำ�บลทับกวาง
ซึ่งในภารกิจของทีมงานปูนอินทรี ได้มีแผนงานของโครงการ
พัฒนาชุมชนหลายประเภทอยู่แล้ว
โครงการดังกล่าว ประกอบด้วยโครงการด้านการศึกษา
ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
อันเป็นการดำ�เนินการตามความตัง้ ใจของบริษทั ฯ ทีจ่ ะให้ชมุ ชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ถือเป็นพันธกิจข้อหนึ่งใน
หกประการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ประกาศไว้ ในแนวคิดของการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
“การที่ชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้น เป็นองค์ประกอบสำ�คัญในความสำ�เร็จของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คุณสุนันท์กล่าวเพิ่มเติม

คุณสุนันท์กล่าวว่า สมาชิกของชุมชนทั้งหลายมีความพอใจ
ในผลของการหารือซึ่งบางส่วนก้าวหน้าไปถึงขั้นพัฒนาเป็น
โครงการเพื่อดำ�เนินงานในชุมชนแล้ว
บุญเชิด กวางเจริญ ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำ�บลทับกวาง กล่าวว่า
การแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระจะนำ�ไปสู่การเติมเต็ม
ความต้องการของชุมชน
คุณบุญเชิดยกตัวอย่างการติดตัง้ ระบบประปาของหมูบ่ า้ น
ก็เป็นผลมาจากการหารือระหว่างการเยีย่ มบ้านยามเย็นของ
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) และระบบประปานีเ้ อง
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในโครงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในระดับชุมชน

“รูปแบบของการพบปะหารือทำ�ให้ผู้ที่เข้าร่วมมีโอกาสที่จะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความสำ�คัญต่อ
พวกเขา ทำ�ให้สามารถกลั่นกรองออกมาเป็นรูปแบบการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่ผู้มีส่วนร่วมได้รับผลดีด้วยกันทั้งหมด”
ในปี 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็นราว 450 คน
จาก 32 ชุมชนในเขตตำ�บลทับกวาง ได้เข้ามาร่วมหารือกัน
ภายใต้กระบวนการที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ริเริ่มขึ้น โดยที่สมาชิก
เหล่านีอ้ าศัยอยูร่ อบๆ ทีต่ ง้ั โรงงานของบริษทั ฯ เวลาของการพบปะ
ก็เหมาะสมเพราะเป็นเวลาเย็นหลังจากที่ผู้คนส่วนใหญ่เลิกงาน
ซึ่งราวร้อยละ 80-90 ของผู้ที่เข้าร่วมพูดคุยทำ�งานอยู่ใน
โรงงานละแวกนี้
เสียงสะท้อนของชาวบ้านที่ได้จากการพบปะหารือ เป็นไปใน
เชิงบวกจากมุมมองของการที่ได้มีส่วนร่วม รวมถึงบรรยากาศ
ของความจริงใจและความเปิดเผยในเวทีการพูดคุย
นอกจากนัน้ กระบวนการนีย้ งั ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถ
ตัง้ วาระสำ�หรับการพัฒนาแบบยัง่ ยืนในชุมชนของตนเองได้ ซึง่
วาระนีอ้ าจจะไม่มีในแผนแม่บททีท่ มี ของบริษทั ฯ ร่างขึน้ ก่อนหน้านี้

“สิง่ ทีบ่ ริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
ทำ�คือ เข้ามาอุดช่องว่างในสิง่ ทีแ่ ผนพัฒนาของรัฐ
ไม่สามารถทำ�ได้ แต่ชาวบ้านนัน้ มีความต้องการทีจ่ ะให้มขี น้ึ ”
บุญเชิด กวางเจริญ
ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำ�บลทับกวาง จังหวัดสระบุรี

คุณบุญเชิด กล่าวว่า “สิง่ ทีก่ ลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ทำ�คือ
เข้ามาอุดช่องว่างในสิ่งที่แผนพัฒนาของรัฐไม่สามารถทำ�ได้
แต่ชาวบ้านนั้นมีความต้องการที่จะให้มีขึ้น”
แผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จ
มาก เพราะสร้างประโยชน์ ให้ผู้คนจำ�นวน 2,050 คน ในหมู่ 5
สามารถยกระดับมาตรฐานการดำ�เนินชีวิตอย่างยั่งยืนได้
คุณบุญเชิดยังได้แสดงความชืน่ ชมทีบ่ ริษทั ฯ ได้นำ�ความจริงใจ
และให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาชุมชนในระดับทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน
และถือว่าไม่เป็นรองผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ในพืน้ ที่
คุณสุนันท์กล่าวว่า ความสำ�เร็จของการพบปะหารือชุมชนทำ�ให้
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์เดินหน้าแนวคิดขยายพื้นที่ปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ น่ื ภายใต้รศั มีหา้ กิโลเมตรรอบโรงงานของบริษทั ฯ
ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งก็จะเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตตำ�บลบ้านป่า
ท่าคล้อ มวกเหล็ก มิตรภาพและกลางดง โดยจะมีการจัดทำ�
รายชื่อให้ชัดเจนว่าเป็นชุมชนใดบ้างในแผนงานปี 2559
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วางตลาดสามนวัตกรรมทางเลือกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประจักษ์พยานว่า บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “สีเขียว”
ก็คอื ค่าใช้จา่ ยในการค้นคว้าและผลิตสินค้าประเภทนีใ้ นปี 2558
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ส่วนประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้คอนกรีตอัดกำ�ลังสูงเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมก็คอื การใช้เถ้าถ่านหินลอย ส่วนทีเ่ หลือจากการเผาไม้
ถ่านหินในโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสมเพิ่ม
เกือบร้อยละ 30 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ของช่วงก่อนหน้า
ดร.วันเฉลิมกล่าวว่า ส่วนผสมเถ้าลอยที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับ
ข้อหนึ่งในฉลากหัวใจสีเขียว ซึ่งก็คือการลดการใช้ทรัพยากร
ในกรณีนี้เราสามารถลดการใช้ปูนซีเมนต์ ในคอนกรีตอัดกำ�ลัง
สูงลงได้ถึงร้อยละ 11.8 จากสูตรก่อนหน้านี้

ปี 2558 เป็นปีแห่งความสำ�เร็จอีกปีหนึง่ ในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง
ทางบริษัทฯ ได้วางตลาดผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมใหม่อีกสามชนิด ทำ�ให้รวมแล้วมีผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ถึง 24 ชนิด ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ
เป็นหนึ่งในบริษัทของประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์สีเขียว
วางตลาดมากที่สุด
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่มีคุณสมบัติ “สีเขียว” ตาม
แนวทางของ ISO:14021 มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ก็คือ คอนกรีตอัดกำ�ลังสูง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ไฮดรอลิค
(Portland Composite Cement) และคอนกรีตมวลเบา
ดร. วันเฉลิม ชโลธร ผูจ้ ดั การแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า
การวางตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่ได้ยึดถือมานานกว่าทศวรรษ
อันนำ�ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เปิดทางให้กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้ง
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดไปด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ ผลิตภัณฑ์เหล่านีม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามฉลากหัวใจสีเขียว
เจ็ดข้อ ภายใต้ปรัชญา “5R” ทีก่ ลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
ยึดถือเป็นแนวทางในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ซึ่งได้แก่ นำ�
กลับมาใช้ ใหม่ (recycle) แปรรูป (reinvent) ลดการใช้ (reduce)
ทดแทน (replace) และใช้ซ้ำ� (reuse)
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ดร.วันเฉลิมอธิบายด้วยว่า การเพิ่มสัดส่วนของเถ้าลอยนั้น
ไม่ได้ทำ�ให้คอนกรีตอัดกำ�ลังสูงมีความแข็งแกร่งลดน้อยลงเลย
การเปลี่ยนส่วนผสมยังสามารถคงความแข็งแกร่งทนแรงอัด
ได้สูงซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์เช่นนี้ไว้ ได้
ส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ไฮดรอลิค ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้
ชื่อสินค้าว่า อินทรีเพชรรักษ์โลก การผลิตของปูนซีเมนต์ชนิดนี้
สามารถบรรลุเป้าหมายลดทรัพยากร และขณะเดียวกันก็ยัง
สามารถคงไว้ซง่ึ คุณสมบัตยิ อดเยีย่ ม โดยทางบริษทั ฯ ได้คดิ ค้น
วิธีผลิตที่ลดปูนเม็ดอันเป็นส่วนผสมหลักลงได้
ส่วนผสมที่มาแทนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ไฮดรอลิค
เพิ่มขึ้นราวสี่เท่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนที่ใช้ ในอินทรีเพชร อันเป็น
ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นอินทรีเพชรรักษ์โลก
การใช้คอนกรีตมวลเบาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวสามารถลด
การบริโภคพลังงานภายในอาคารได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อหนึ่ง
ในเกณฑ์ “หัวใจสีเขียว” ด้วย
ดร.วันเฉลิมเสริมว่า การนำ�ความร้อนของคอนกรีตมวลเบานั้น
ต่ำ�กว่าอิฐมอญถึง 4.5 เท่า ซึ่งเป็นสาเหตุให้ห้องที่สร้างด้วย
คอนกรีตมวลเบานั้นเย็นกว่า
ความลับของการผลิตคอนกรีตอยู่ที่เครื่องกำ�เนิดฟองโฟม
เพื่อทำ�ให้เกิดฟองอากาศในเนื้อของส่วนผสมทำ�ให้โปร่งมี
ฟองอากาศมากขึ้น
ด้วยวิธนี เ้ี องทีท่ �ำ ให้คอนกรีตมวลเบามีน�ำ้ หนักน้อยกว่าอิฐดินเผา
สามารถทนไฟได้ดกี ว่า รวมทัง้ ป้องกันเสียงและความร้อนได้อกี ด้วย

ก้าวต่อไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว

คอนวูดเพิม่ ตัวเลือก
ในขณะเดียวกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์รกั ษ์สง่ิ แวดล้อมของคอนวูด
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนึ่งในกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงก็ก้าวหน้าไปด้วยเช่นกัน
บริษัท คอนวูด จำ�กัด ก่อตั้งมาถึง 12 ปี ประสบความสำ�เร็จ
ในการวางตลาดสินค้าทดแทนไม้ธรรมชาติ ซึ่งปี 2558 ได้มี
การนำ�เสนอสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดสามชนิด เพื่อนำ�เสนอทาง
เลือกใหม่ให้กับลูกค้าที่เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการอนุรักษ์
ธรรมชาติด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจจะทดแทนการใช้ ไม้จริงและลดขั้นตอน
การติดตัง้ ก็คอื ไม้พน้ื คอนวูด หน้ากว้าง 4 นิว้ ทรีอนิ วัน รุน่ ที-ล็อค
(Conwood Deck 4” 3in1 T-LOCK) ทีน่ �ำ เอาวิธกี ารทำ�สีด้วยระบบ
สีนาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้ นอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับระบบ
การติดตั้งที่เรียกว่า “ทีล็อค” อีกด้วย

แต่อย่างใด ทั้งยังทำ�ให้การติดตั้งสะดวกสบาย ลดขั้นตอน
การติดตั้ง ผลงานที่ออกมาก็สวยงาม ที่สำ�คัญสามารถนำ�กลับ
มาใช้ติดตั้งใหม่ได้อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ เหล่านีท้ �ำ ให้คอนวูดมีสนิ ค้าหลากหลายเพือ่
สนองความต้องการของผู้ ใช้ถงึ 40 ชนิด ทุกสินค้าผลิตจากปูนซีเมนต์
ร้อยละ 70 และเส้นใยร้อยละ 30 ซึง่ เข้ากับหลักการเรือ่ งอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของกลุม่ บริษทั ฯ

ความก้าวหน้าในยอดขายผลิตภัณฑ์ “สีเขียว”
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงประสบความสำ�เร็จ
ในการส่งเสริมยอดขายของผลิตภัณฑ์ “สีเขียว” เพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ร้อยละ 30 ของรายได้รวม
ดร.วันเฉลิมกล่าวว่า “ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นแรงกระตุ้นให้เราเดินต่อไป และเราก็
พยายามผลักดันให้เพิ่มขึ้นในช่วงปีต่อๆ ไป”
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทุ่มเทสื่อสารปรัชญาของ
อาคารรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมายใน
ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
สีเขียวของบริษัทฯ

ไม้พื้นคอนวูดระบบสีนาโนเทคโนโลยี

ดร.วันเฉลิมกล่าวว่า กิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นมีหลายรูปแบบ
ทั้งการฝึกอบรม การเข้าร่วมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
การประชุมสัมมนาต่าง ๆ โดยที่กิจกรรมทั้งหมดนั้นมุ่งเน้น
การสร้างความเข้าใจในมาตรฐานอาคารเขียวของสหรัฐฯ
ทีเ่ รียกว่า LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) และ เกณฑ์ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมไทยของสถาบันอาคารเขียว หรือ TREES

ภายใต้ระบบสีนาโนเทคโนโลยีนี้ สีได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ไม้สงั เคราะห์โดยเฉพาะ สีตา่ ง ๆ จะถูกนำ�มาเคลือบบน
ผิวแผ่นที่ทำ�ลวดลายเสี้ยนเลียนแบบเนื้อไม้จริงในระหว่าง
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดพิมพ์เอกสารขนาด 22 หน้าเพื่อให้
กระบวนผลิตที่โรงงานคอนวูด จังหวัดสระบุรี แทนที่การมา
รายละเอียดของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ “สีเขียว” ของ
ทาสีด้วยแปรงทาสีทับลงบนผลิตภัณฑ์ที่หน้างานติดตั้ง
บริษัทฯ ว่ามีอะไรบ้าง โดยทั้งหมดนี้วางอยู่บนมาตรฐานของ
LEED และ TREES
ชลวุฒิ ชีวะพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมของคอนวูด
กล่าวว่า เทคนิคการทำ�สีด้วยระบบสีนาโนเทคโนโลยีแบบนี้
ทำ�ให้เนื้อสีแนบแน่นกับเนื้อไม้ และสีสดใหม่ทนนานกว่าเดิมถึง
5 ปี เทียบกับอายุการใช้งานราว 2-3 ปีของการทาสีด้วย
แปรงทาสีทับลงบนผลิตภัณฑ์
ไม้พื้นคอนวูดสามารถใช้เป็นพื้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร
มีให้เลือกหลายสี สองสีที่ได้รับความนิยมมากก็คือ
สีมะฮอกกานีและสีไม้สัก
คุณชลวุฒิกล่าวว่า เมื่อสินค้าถูกวางตลาด ทางบริษัทฯ ได้
แนะนำ�สินค้าพร้อมกับระบบที-ล็อค อันเป็นระบบการติดตัง้
ไม้พน้ื คอนวูด โดยไม่มีรอยหัวตะปูเกลียวให้เห็นที่ผิวหน้าแผ่น
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ก้าวสู่ความยั่งยืนในระดับสากล

CSI = Cement Sustainability Initiative คือ
การรวมตัวกันโดยสมัครใจของกลุ่มบริษัทผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์ชั้นนำ�ในระดับโลก 26 บริษัท ที่มีการ
ดำ�เนินงานมากกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก โดยอยูภ่ ายใต้
องค์กร World Business Council For Sustainable
Development หรือ WBCSD ที่ประกอบไปด้วย
กลุ่มธุรกิจต่างๆ มารวมตัวกัน โดยเน้นความร่วมมือ
ในการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
ยัง่ ยืน พร้อมไปกับการสร้างคุณค่าด้านสิง่ แวดล้อมและ
สังคม เพือ่ ให้โลกใบนีข้ องเราน่าอยูข่ น้ึ ด้วยความร่วมมือ
ของภาคธุรกิจและกลุม่ อุตสาหกรรมชัน้ นำ�ในระดับโลก
จากวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารบริษัทฯ
ที่เชื่อมั่นในแนวทางการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
ควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการมอบหมาย
ให้คณะทำ�งานของบริษัทฯ ทำ�การศึกษาข้อกำ�หนด เงื่อนไขที่
สมาชิกต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืนต่างๆ ของ CSI
รวมถึงการดำ�เนินการเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก CSI
ซึ่งเราพบว่ามาตรฐานการจัดการด้านความยั่งยืนต่างๆ ของเรา
นั้น สอดคล้องกับแนวทางสากลที่ CSI กำ�หนดเป็นส่วนใหญ่
ทำ�ให้เราได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ CSI อย่าง
เป็นทางการในเดือนตุลาคม 2558 โดย CSI ยังได้ชื่นชมถึง
ความมุ่งมั่นของเรา ตลอดจนมีความประทับใจในมาตรฐาน
การจัดการด้านความยั่งยืนต่างๆ ของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
การจะเข้าเป็นสมาชิก CSI ได้ ไม่ใช่เพียงแค่การชำ�ระค่าสมัคร
สมาชิกเท่านั้น แต่ที่สำ�คัญกว่าคือ สมาชิกต้องมีส่วนร่วม
สนับสนุน และดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน
สำ�คัญด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นของ CSI หรือ ที่เรียกว่า “CSI
Charter” ซึ่งมุ่งเน้นการกำ�หนดมาตรฐานในการดำ�เนินงาน
การร่วมมือกันเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ตลอดจนการกำ�หนดมาตรฐานการรายงานข้อมูลต่างๆ

โดยมีประเด็นสำ�คัญที่ CSI มุ่งเน้น ได้แก่ ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานทดแทน ความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน การจัดการน้ำ� การจัดการคุณภาพอากาศ การส่งเสริม
ความหลากหลายทางชีวภาพและการฟื้นฟู ทิศทางการพัฒนา
คอนกรีตเพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืน ตลอดจนการเปิดเผยรายงาน
ข้อมูลสำ�คัญต่างๆ อย่างโปร่งใส

ปูนซีเมมนต์นครหลวง มองเห็นคุณค่าสำ�คัญ
จากการเข้าเป็นสมาชิก CSI
การพัฒนาพนักงาน
เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนาพนักงานของเรา โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices จากเพื่อนสมาชิกในธุรกิจ
ปูนซีเมนต์ระดับโลก

การพัฒนามาตรฐานการจัดการงานด้านความยั่งยืนให้
อยู่ในระดับสากล
จากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและความคาดหวัง
ที่มากขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย ทำ�ให้เราต้องมุ่งเน้นการทำ�งาน
ด้วยแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล การเข้าร่วมกับ CSI จึงเป็น
กลยุทธ์สำ�คัญ

การสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
เราเชื่อว่า แนวทางของ CSI จะช่วยสร้างคุณค่าร่วม (Creating
Shared Value) ให้กับผู้มีส่วนได้เสียสำ�คัญ และสร้างคุณค่ากับ
ธุรกิจของเรา สังคมของเรา รวมถึงสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา
มากขึ้น

การสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
ภาพลักษณ์ของ CSI เป็นที่ยอมรับอย่างมากในระดับสากลว่า
มีผลงานและกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์ เราเชื่อว่า
จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ด้านความยั่งยืน
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ท่านที่สนใจ สามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSI ได้ที่ www.wbcsdcement.org
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การรายงานผลและการดำ�เนินงานสำ�คัญที่ CSI กำ�หนด
การดำ�เนินงาน

2558

2557

2556

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด (ล้านตัน)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ (ล้านตัน)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดจ�ำเพาะ (กิโลกรัม/ตัน ซีเมนต์)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิจ�ำเพาะ ( กิโลกรัม/ตัน ซีเมนต์)

10.06
9.76
721
699

9.58
9.32
709
690

8.66
8.45
694
678

การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ
การใช้เชือ้ เพลิง (เมกกะจูล/ตันปูนเม็ด)
อัตราการทดแทนพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงทดแทน (ร้อยละ)
• การใช้เชื้อเพลิงทดแทน (ร้อยละ)
• การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (ร้อยละ)
การใช้วัตถุดิบทดแทน (ร้อยละ)
สัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์ (ร้อยละ)

3,120
10.0
9.8
0.2
1.2
83.6

3,146
11.3
8.8
2.5
1.9
82.7

3,090
12.3
7.7
4.6
1.7
82.5

ความปลอดภัย
จ�ำนวนการเสียชีวิต (พนักงาน)
จ�ำนวนการเสียชีวิตต่อพนักงาน 10,000 คน
จ�ำนวนการเสียชีวิต (ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง)
จ�ำนวนการเสียชีวิต (บุคคลที่สาม)
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน)
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานทั้งหมด (พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง)
จ�ำนวนพนักงานทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานต่อ 1,000,000 ชัว่ โมงการท�ำงาน

0
0
0
0
2
5
0.36

0
0
2
0
1
4
0.18

1
4.65
2
1
1
3
0.2

การปล่อยมลภาวะทางอากาศ
ร้อยละ ของการตรวจติดตามมลพิษที่ปล่อยสู่อากาศ

100

100

100

100

100

100

100
100
100
55.6
1,281.3
73.5

100
100
100
41
980.5
64.1

100
100
100
68
1,002.7
63.3

100
100

100
100

100
100

ร้อยละ ของการตรวจติดตามมลพิษที่ปล่อยสู่อากาศหลัก Dust , SO2 , NOx
ด้วยเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ ของการตรวจติดตามฝุ่น (Dust) ที่ปล่อยสู่อากาศ
ร้อยละ ของการตรวจติดตามไนโตรเจนออกไซค์ (NOx) ที่ปล่อยสู่อากาศ
ร้อยละ ของการตรวจติดตามซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ (SO2) ที่ปล่อยสู่อากาศ
การปล่อยฝุ่น (Dust) จ�ำเพาะ (กรัม/ตัน ปูนเม็ด)
การปล่อยไนโตรเจนออกไซค์ (NOx)จ�ำเพาะ (กรัม/ตัน ปูนเม็ด)
การปล่อยซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ (SO2)จ�ำเพาะ (กรัม/ตัน ปูนเม็ด)
ผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม
ร้อยละ ของหน่วยผลิตที่จัดท�ำแผนการสร้างความผูกพันกับชุมชน
ร้อยละ ของการท�ำเหมืองที่มีการจัดท�ำแผนฟื้นฟู
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Awarded to SCCC,
by Saraburi Province and Department of Labour Protection & Welfare
Ministry of Labour

rbon Footprint for products reduction Label

รางวัลและการรับรอง 2558

o SCCC for INSEE Dang, INSEE Tong, and INSEE Super,
hailand GreenHouse Gas Management Organization

Thailand & ASEAN Energy Awards

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
Thailand Energy Awards 2015 (มอบโดย กระทรวงพลังงาน)
• “ผลงานนวั
กรรมการใช้
กากอุตสาหกรรมประเภทกึ
Awarded
to SCCCตfor
INSEE Petch,
INSEE Dam, ่งแข็งกึ่งเหลว (Sludge)
เป็
น
เชื
อ
้
เพลิ
ง
ทดแทน”
รางวั
ล
ดี
เ
ด่
น ด้านพลังand
งานสร้างสรรค์
INSEE Dang, INSEE Tong, INSEE Poon-Kaew
• Super
“โครงการผลิ
ตเชือ้ เพลิงGreenhouse
ทดแทนสำ�หรับเตาเผาปูนซีเมนต์” รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน
INSEE
, by Thailand
ประเภทโครงการ พลังงานหมุนเวียนทีไ่ ม่เชือ่ มโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)
Gas Management Organization

“อาคารสวนมิ่งมงคล (Green Park)” รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ASEAN Energy Awards 2015 (มอบโดย ศูนย์พลังงานอาเซียน)
•
mer Protection Thailand Call Center Award 2014 “Innovation of Sludge Utilization as Alternative Fuel in Cement Kiln”
รางวัลชนะเลิศ ประเภท Special Submission
•
Board, or OCPB, (OCPB) and The Management System “RDF for Co-Processing in Cement Kiln”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Off-Grid Thermal Category
• “Suan Ming Mongkol” or INSEE Green Park
รางวัลชนะเลิศ ประเภท Tropical Building
•

CSR-DPIM
2014 Continuous
Award องแร่ให้มีมาตรฐานสากล
รางวัลโครงการส่
งเสริมอุตสาหกรรมเหมื

Awarded
to SCCC
Aggregates,
by Department
เพื่อการรั
บผิดand
ชอบต่
อสังคม (รางวั
ลต่อเนื่อง)
of Primary
Industries
and
Mines
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
Ministry
of Industry
โดยกรมอุ
ตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล
เพื่อการรับผิดชอบต่อสังคม

Authorized Economic Operator (AEO) Award

มอบให้แก่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) และ บริษทั สยามซิตพ
้ี าวเวอร์ จำ�กัด
Awarded to SCCC-logistics,
โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
by The Customs Department
Ministry of Finance

รางวัลเหมืองแร่สเี ขียว (รางวัลต่อเนือ่ ง)

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด
(อินทรีสุพรรณบุรี) โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2558
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย

รางวัลการจัดการของเสียที่ดี ตามหลัก 3Rs
และกากของเสียที่ต้องฝังกลบเป็นศูนย์
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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รางวัลและการรับรอง
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รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวั
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/>3=1I7/A.q#9 ū>%>/I(>/Ū3-L%I!>'E%AI-%!ŮK/>%

-9&L7ūJŪ&/@5=#'E%AI-%!Ů%/713V>= -7>%7%Ū3.$D/@AK9MI@1

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
K ./-K/>%9D!6>7//-/<#/39D!6>7//โดยกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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มอบให้แก่ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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มอบให้แก่ บริษัท คอนวูด จำ�กัด
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

มอบให้แก่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) โรงงาน 3 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 4
และ
ษทั คอนวูด จำ�กั>/
ด โดยกรมสวั
สดิการและคุ
้ 9>A
ครองแรงงาน
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รางวั
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เรือ่ งและแก้
ไขปัญหาผูบ้ ริโภคดีเด่น
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มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
โดยสำ�นักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
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โลก 3.$D/@AK9MI@1
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“ATD
Excellence
Practice Awards 2558”

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
โดย The Association for Talent Development ประเทศสหรัฐอเมริกา

1>1 >/Ů&9%J1<>/Ů&9%+D!*/@R%#Ů9Ů>/
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ตภั9ณ
ฑ์

มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
อินทรี มอร์ต้าร์ และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด
รับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
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ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลประกอบการของบริษัทฯ

ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน-ผลประกอบการของบริษัทฯ
GRI

2558

2557

2556

EC1
EC1
EC1

31,120
19,790
1,592

31,862
20,661
1,253

29,949
19,601
1,166

EC1
EC1
EC1
EC1
EC1

3,604
1,101
3,450
453
1,129

3,265
1,228
3,450
373
1,632

2,928
1,153
3,220
305
1,576

EN2

1.2

1.9

1.7

HR1

99

99

99

ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
บริจาคให้การเมือง
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

S06
EC4

0
0

0
0

0
0

ลูกค้าสัมพันธ์
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

PR5

ใช่

ใช่

ใช่

ยอดขาย (ล้านบาท)
ยอดขายสุทธิ
ปัจจัยการผลิต (ต้นทุนสินค้า วัสดุและการบริการ)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)
ผลตอบแทนพนักงาน
ผลตอบแทนให้รัฐ (ภาษี)
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
ผลตอบแทนให้กับเจ้าหนี้
ก�ำไรสะสม
ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุ
ซัพพลายเออร์ (ร้อยละ)
ซัพพลายเออร์ทผี่ า่ นการคัดเลือก (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
และมาตรฐานแรงงาน ปฏิบัติตามกฏหมายมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นร้อยละของค่าใช้จ่าย)
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ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน-การทำ�งานด้านสิง่ แวดล้อม
GRI

2558

2557

2556

วัตถุดิบ
หินปูน (ร้อยละ)
หินเชล (ร้อยละ)
สารเติมแต่ง (ร้อยละ)
วัตถุดิบทดแทน (ร้อยละ)

EN1
EN1
EN1
EN1

79.4
16.9
2.5
1.2

81.3
16.4
0.5
1.9

82.2
15.4
0.7
1.7

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและการก�ำกับดูแล
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)
งบส�ำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ใช้งานแล้ว (ล้านบาท)
การลงทุนที่ไม่ได้ก�ำกับดูแล
ค่าปรับ (ล้านบาท)

EN30
EN13
EN28
EN28

111.5
54.9
0
0

550.8
67.5
0
0

656.9
69.3
0
0

พลังงาน
การใช้เชื้อเพลิง (เมกกะจูล/ตันปูนเม็ด)
การใช้ ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง/ตันปูนซีเมนต์)
อัตราการทดแทนพลังงานความร้อนจากเชือ้ เพลิงทดแทน (ร้อยละ)

EN3
EN3

3,120.1
95.96
10.0

3,146.3
97.6
11.3

3,090
96.7
12.3

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ (กก.ของ CO2/ปูนซีเมนต์)
สัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์ (ร้อยละ)

EN16

699.1
83.6

690.0
82.7

676
82.5

EN20
EN20
EN20

979.5
55.7
37.2

825.2
53.9
34.5

824
52
55

EN8

2,887,780

2,791,451

2,609,164

นำ�้ จากบ่อบาดาลและนำ�้ ฝนทีเ่ ก็บ เพือ่ ใช้ ในโรงงานผลิตไฟฟ้าจากลม
ความร้อนเหลือใช้ (ลูกบาศก์เมตร/ปี)

EN8

1,295,386

1,189,966

1,101,827

น�้ำที่ใช้ซ�้ำและแปรรูปมาใช้ ใหม่ (ร้อยละ)

EN10

การปล่อยของเสียอื่นสู่บรรยากาศ
ไนโตรเจนออกไซด์ (กรัม/ตันปูนซีเมนต์)
ซัลเฟอร์ออกไซด์ (กรัม/ตันปูนซีเมนต์)
ฝุ่น (กรัม/ตันปูนซีเมนต์)
น�้ำ
น�้ำจากบ่อบาดาลและน�้ำฝนที่เก็บ เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ (ลูกบาศก์เมตร/ปี)

84

66

64
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ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การทำ�งานด้านสังคม

ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน-การทำ�งานด้านสังคม
GRI

2558

2557

2556

จ�ำนวนพนักงาน
สัดส่วนของพนักงานตามต�ำแหน่ง (ร้อยละ)
• ผู้บริหารระดับสูงและอาวุโส
• ผู้บริหารระดับกลาง
• พนักงานระดับอื่นๆ

LA1
LA1

3,823

3,652

3,258

3
38
59

3
36
61

3
36
61

สัดส่วนของพนักงานหญิงในแต่ละระดับ
• ผู้บริหารระดับสูงและอาวุโส
• ผู้บริหารระดับกลาง
• พนักงานระดับอื่นๆ

LA12
22
36
11

17
36
11

15
37
9

สัดส่วนของเงินเดือนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย
• ผู้บริหารระดับสูงและอาวุโส
• ผู้บริหารระดับกลาง
• พนักงานระดับอื่นๆ

LA13
0.84
0.96
0.86

0.81
0.97
0.85

0.80
0.92
1.00

สัดส่วนของพนักงานท้องถิ่น (ร้อยละ)
อัตราการเปลี่ยนงาน (ร้อยละ)
การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

LA12
LA1

99.95
7.38
ใช่

99.92
7.01
ไม่

99.94
5.46
ไม่

LA9

49.02

47.42

43.72

จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ (พนักงานและผูร้ บั เหมา)

LA6

2

3

7

ความถีข่ องการเสียเวลาเนือ่ งจากการบาดเจ็บในการท�ำงาน
(พนักงานและผูร้ บั เหมา ต่อเวลาการท�ำงานหนึง่ ล้านชัว่ โมง)

LA6

0.27

0.37

0.25

EC1

36.2

40.9

35.7

ร่วมประเมินความต้องการ

SO1

ใช่

ใช่

ใช่

มีสว่ นร่วมวางแผนในการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม

SO1

ใช่

ใช่

ใช่

การเจรจาพูดคุยกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย

SO1

ใช่

ใช่

ใช่

การจัดตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน

SO1

ใช่

ใช่

ใช่

การปฏิบัติงานของพนักงาน

การฝึกอบรม
เวลาเฉลีย่ การฝึกอบรมพนักงานต่อคน (ชัว่ โมง)
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

การสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
การบริจาคและค่าใช้จา่ ยในชุมชน (ล้านบาท)
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง

38

39

บร�ษัทในกลุมบร�ษัทปูนซีเมนตนครหลวง

7555

7444

7000

7000

บร�ษัท อินทร� อีโคไซเคิล จำกัด
บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม ดวยเทคโนโลยีการกำจัดของเสียที�ทันสมัย
7000
เว็บไซต www.inseeecocycle.com

7000

กลุมบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง

