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สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร
ปี 2559 ทีผ่ า่ นมา เป็นปีแห่งการสูญเสียครัง้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่
ของประชาชนไทย และของประเทศไทยจากการทีพ
่ ระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9
ได้ทรงเสด็จสูส่ วรรคาลัย น�ำมาซึง่ ความโศกเศร้าเสียใจอย่างทีส่ ดุ
ต่อคนไทยทัง้ ประเทศทีส่ ำ� นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค์ทา่ น
ได้ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
และพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า โดยทรงเป็นต้นแบบของ
แนวคิด โครงการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมากมาย ตลอดช่วงเวลา
70 ปีของการครองราชย์
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ได้ดำ� เนินกิจกรรม
ตลอดจนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ เพือ่ สนับสนุน
โครงการตามแนวทางพระราชด�ำริของพระองค์ทา่ นมาโดยตลอด
เช่น โครงการสร้างฝายชะลอน�ำ้ โครงการโรงเรียนสีเขียว โครงการ
หมูบ่ า้ นสีเขียว โครงการถังน�ำ้ สีเขียว เป็นต้น โดยบริษทั ฯ ยังคง
ยึดมัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินงานตามแนวทางพระราชด�ำริของพระองค์ทา่ น
ให้มคี วามก้าวหน้าต่อไป
และในปีที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ แห่งประเทศไทย ซึ่งท�ำการ
ประเมินความยั่งยืนตามหลักสากล เรียกว่า Global Initiative
for Sustainable Rating (GISR) ได้ประกาศรายชื่อบริษัท
จดทะเบียนโดยคัดเลือกให้ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ติดอันดับ ESG100 (ESG = Environmental, Social and
Governance) หรือ หนึ่งในร้อยบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่น ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการยึดมัน่ หลักธรรมาภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญของบริษัทฯ
ส�ำหรับโครงการโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ หรือ Integrated
Green School ทีไ่ ด้ดำ� เนินโครงการต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 7 โดย
มุ ่ ง เน้ น การศึ ก ษาควบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนนั้ น บริ ษั ท ฯ
ได้ก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่ที่บ้านห้วยน�้ำกืน ต�ำบลวาวี
จังหวัดเชียงราย เพือ่ สนองแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างสถานศึกษาให้กบั
เด็กด้อยโอกาสซึ่งอาศัยอยู่ ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และ
โดยสรุปรวมตลอดระยะเวลาโครงการ 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้กอ่ สร้างและปรับปรุงอาคารเรียนไปแล้ว 30 โรงเรียน มีเด็กๆ
และเยาวชนกว่า 50,000 คน ได้รบั โอกาสทางการศึกษามากขึน้
และบริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเดินหน้าโครงการนีต้ อ่ ไป

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
รองประธานกรรมการ
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โดยงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทีบ่ ริษทั ฯ มุง่ เน้นใน 6 ด้านส�ำคัญ
ซึง่ ได้รเิ ริม่ ตัง้ แต่ปี 2553 เพือ่ สร้างคุณค่าร่วมให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และเพือ่ ผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อมและสังคมนัน้ ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา
พบว่า โดยภาพรวมมีความก้าวหน้าแม้มีความท้าทายมากขึ้น
แต่บางหัวข้อมีผลงานไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวัง เช่น การลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการลดปริมาณของเสียของธุรกิจ
คอนกรีต ซึง่ สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอก ท�ำให้บริษทั ฯ มีความ
ท้าทายมากขึน้ โดยบริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการสร้างความร่วมมือทัง้ จาก
ภายในและจากภายนอก เพือ่ ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมทีเ่ ป็นไปได้
และเป็ น ประโยชน์ ทุ ก ฝ่ า ย โดยบริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น และ
จะพยายามท�ำให้ดที สี่ ดุ ต่อไป
การมีสว่ นร่วมในระดับสากล บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ การมีสว่ นร่วม
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals) ที่ประกาศใช้ทั้งหมด
17 เป้าหมายเพือ่ เป็นแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของทุกประเทศ
ในช่วงระหว่างปี 2558 ถึง 2573 โดยบริษทั ฯ พบว่าการด�ำเนินงาน
ด้านความยั่งยืนของบริษทั ฯ ที่ผา่ นมา มีสว่ นสนับสนุนอย่างมาก
ต่ อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยืนของสหประชาชาติ ในหลาย
เป้าหมายและจะให้การสนับสนุนต่อ ไปอย่างเต็มที่ เพื่อ ร่วม
สร้างโลกที่ยั่งยืน และช่วยให้ความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น และ
โดยเฉพาะในทุกประเทศที่บริษทั ฯ เข้าไปด�ำเนินงาน
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังเข้าร่วมท�ำงานและการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับ WBCSD-CSI (Cement Sustainability Initiative) ซึ่งมี
เพื่อนสมาชิกเป็นบริษัทผู้ผลิตซีเมนต์ชั้นน�ำ 24 บริษัททั่วโลก
เพือ่ ทีจ่ ะยกระดับมาตรฐานการจัดการงานด้านความยัง่ ยืนส�ำคัญ
ต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงาน ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ด้านการลดผลกระทบ
ต่อสังคม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น ซึ่งการพัฒนางานด้านต่างๆ นั้น มีความก้าวหน้าไปสู่
ความเป็นสากล และได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของ CSI
สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ ให้การ
สนั บ สนุ น และหวั ง ว่ า จะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี ยิ่ ง ต่ อ ไป
ในอนาคต บนหนทางแห่ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยมุ ่ ง ให้ มี
การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาอย่างสร้างสรร เพือ่ ให้ผคู้ นมีความเป็นอยู่
ทีด่ ขี นึ้ และสภาพแวดล้อมทีด่ ขี นึ้ ต่อไปในอนาคต

นายศิวะ มหาสันทนะ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร

พันธกิจ

เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ต่อกันให้กบั คูค่ า้ พนักงาน และชุมชน เราต้องการ
สร้างสิ่งที่ดีที่สุด และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน

เราผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงสุดและให้บริการด้านวัสดุ
ก่อสร้าง ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง

ค่านิยมองค์กร

เรามุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวัง
ของทุกคน โดยผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ภาพลักษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการด�ำเนินงานที่ยอด
เยีย่ มทัง้ ในเรือ่ งการผลิตสินค้าทีม
่ คี ณ
ุ ภาพ การบริการทีส่ ร้างความพึง
พอใจให้กบั คูค่ า้ ความทุม
่ เทพร้อมทัง้ ทักษะความช�ำนาญของพนักงาน
ความห่ ว งใยชุ ม ชนและความตั้ ง ใจแน่ ว แน่ ใ นการสร้ า งมาตรฐาน
อุตสาหกรรมส�ำหรับอนาคต

ท�ำงานเป็นทีม
เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ยึดมั่นในวิสัยทัศน์เดียวกัน และรวมใจกัน
เป็นหนึ่งร่วมกับคู่ค้า เพื่อความส�ำเร็จของทุกคน

ท�ำสิ่งถูกต้อง
ซือ่ สัตย์ตอ่ กัน ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และยึดถือ
จรรยาบรรณทั้งด้วยค�ำพูด และการกระท�ำ

กล้าคิด กล้าท�ำ

ท�ำงานเป็นทีม

ท�ำสิ่งถูกต้อง

กล้าคิด กล้าท�ำ

ห่วงใย...ใส่ใจอนาคต

เราคือองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดรับแนวคิดใหม่
ทางธุรกิจ เรามุ่งมัน่ กล้าท�ำด้วยความกระตือรือร้น และน�ำเสนอ
ทางเลือกใหม่ที่เหนือความคาดหมาย

ห่วงใย...ใส่ใจอนาคต
เรายึดมั่นการสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่นต่อไป เราใส่ ใจ
พนักงาน ดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน และเป็นองค์กร
ที่ดีของประเทศ
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ปูนอินทรี ร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ
ร่วมสร้างสรรค์ โลกที่ยั่งยืน

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศใช้เป้าหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่เรียกว่า Sustainable Development Goals (SDGs)
เพื่อเป็น แนวทางในการขั บ เคลื่ อนพั ฒ นาโลกใบนี้ ของเราให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงปี 2559 ถึง ปี 2573 โดยมีกรอบ
ความคิ ด ที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาครอบคลุ ม ทั้ ง 3 มิ ติ ข องการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เชื่อมโยงและพัฒนาไปด้วยกันอย่างสมดุล
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs นั้น
ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อตกลงที่เป็นสากล ได้รับการยอมรับ
จากนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย ทีจ่ ะใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศของตนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในช่วง
14 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

17 เป้าหมาย ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่มุ่งเน้น ทั้งหมด 17 เป้าหมาย
ด้วยกัน โดยกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนต้องอาศัยร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนทั้งความร่วมมือในระหว่างประเทศ การขับเคลื่อน
สนับสนุนโดยภาครัฐบาลและการสนับสนุนจากภาคเอกชน
โดยนโยบายและกิจกรรมส�ำคัญทีป่ นู ซีเมนต์นครหลวง ได้ดำ� เนิน
การในช่วงที่ผ่านมา และจะด�ำเนินการต่อไปในอนาคต ซึ่งมีส่วน
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและของ
สหประชาชาตินนั้ สามารถสรุปทีบ่ ริษทั ฯ เกีย่ วข้องส�ำคัญ ได้ดงั นี้

เป้าหมายที่ 1 :
No Poverty หรือ การขจัดความยากจน
• การส่งเสริมรายได้ของชุมชน เช่น การจ้างงาน การฝึกอาชีพ
ต่างๆ ให้กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน
• การให้ ช ่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า โดยให้ ชุ ม ชนน� ำ
ผลิตภัณฑ์ชม
ุ ชนเข้าไปจ�ำหน่ายที่ สวนมิง่ มงคลฯ ของบริษทั ฯ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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เป้าหมายที่ 3 :
Good Health and Well-being หรือ การส่งเสริม
คุณภาพชีวติ และการมีสขุ ภาพทีด่ ี
• การใส่ใจในการดูแลพนักงานและทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง ให้มคี วาม
ปลอดภัยในการท�ำงานตามมาตรฐานระดับสากล
• การส่งเสริมสุขภาพที่ดี ด้วยการส่งเสริมจิตส�ำนึกการรัก
สุ ข ภาพ การออกก� ำ ลั ง กายต่ า งๆ ตลอดจนการจั ด ให้ มี
โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และการจัดสวัสดิการ
รักษาพยาบาลในระดับที่ดีให้กับพนักงาน
• การจัดให้มีหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

เป้าหมายที่ 4 :
Quality Education การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และเท่าเทียม รวมถึงโอกาสการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
• การสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นในชุ ม ชน
ใกล้เคียงกับโรงงานมากกว่า 400 คน ในทุกปี ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี
• โครงการโรงเรียนสีเขียว ด้วยการสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
เรียนให้กบั โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร
หลายจังหวัดตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งได้ด�ำเนินการ
ต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ป ี 2553 ปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย นไปแล้ ว
29 แห่ง มีนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับประโยชน์มากกว่า
8,000 คนในปัจจุบัน

เป้าหมายที่ 6 :
Clean Water & Sanitation ให้มนี ำ�้ สะอาดใช้ และ
การมีสขุ าภิบาลทีด่ ี
• โครงการ ถังน�้ำสีเขียว ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ในการสร้าง
ถังเก็บกักน�ำ้ ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร เพื่อลดผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งชุมชนสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองโดยใช้
วัสดุกอ่ สร้างในท้องถิน่ ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการไปแล้วทัง้ หมด
252 ถัง ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

ปูนอินทรี ร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

• นโยบายการอนุรักษ์น�้ำ โดยมีเป้าหมายการลดอัตราการ
ใช้ น�้ ำ อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 20 หรื อ ลดลงจากอั ต ราการใช้
น�้ำ 276 ลิตรต่อตันซีเมนต์ ในปี 2555 ให้เหลือ 220 ลิตร
ต่อตันซีเมนต์ภายในปี 2560

เป้าหมายที่ 7 :
Affordable and Clean Energy การใช้พลังงาน
สะอาดและในราคาทีเ่ หมาะสม
• ปี 2559 ที่โรงงานปูนซีเมนต์สระบุรี มีโรงงานผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนเหลือใช้ระหว่างกระบวนการผลิต
(Waste Heat Recovery Power Plant) ส�ำหรับเตาเผา
ปูนซีเมนต์รวมทั้งหมด 3 เตาเผาในปัจจุบัน ซึ่งมีก�ำลังผลิต
พลังงานไฟฟ้ารวมเท่ากับ 40 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยลดปริมาณ
การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ของโรงงานได้ ร ้ อ ยละ 23 ของ
ปริ ม าณการใช้ ทั้ ง หมด และช่ ว ยลดการปลดปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 162,400 ตันต่อปี
• บริษทั ฯ มีแผนเพิ่มโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
เหลือใช้ ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2562 ให้กบั เตาเผาปูนซีเมนต์ที่ 3
ขนาด 9.9 เมกะวั ต ต์ และให้ กั บ เตาเผาปู น ซี เ มนต์ ที่ 1
ขนาด 8 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมทั้งหมดในปี 2562 บริษัทฯ จะมี
ก�ำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมความร้อนเหลือใช้เท่ากับ
57.9 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
โรงงานได้เท่ากับร้อยละ 33 ของปริมาณการใช้ ไฟฟ้าทัง้ หมด
และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้
ถึง 229,040 ตันต่อปี

เป้าหมายที่ 8 :
Decent Work and Economic Growth ส่งเสริม
การมีงานท�ำ และการเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน
• การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะแรงงานของประชาชนใน
ท้องถิน่ บริษทั ฯ มีการจ้างงานโดยตรงเป็นพนักงาน มากกว่า
4,000 คน และช่วยให้เกิดการจ้างงานผู้รับเหมาที่เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตซึง่ เป็นคนในท้องถิน่ อีกไม่นอ้ ยกว่า 5,000 คน
• บริษทั ฯ มีปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน ในการสนับสนุน
การเติ บ โตของสั ง คม และประเทศชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดย
บริษทั ฯจะบริหารงานอยูภ
่ ายใต้หลักธรรมาภิบาล (Corporate
Governance) ให้การสนับสนุนพัฒนาการอย่างยั่งยืนของ
สังคมและประเทศชาติของทุกหน่วยธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ไปด�ำเนิน
กิจการ

เป้าหมายที่ 12 :
Responsible Consumption and Production
การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน
• การก�ำหนดแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้าหมาย
ในระยะยาว 6 ด้านส�ำคัญด้วยกัน เช่น การลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดของเสียที่น�ำไปฝังกลบให้
เป็นศูนย์ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนพัฒนาการของชุมชน และการส่งเสริม
จิตส�ำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อมไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสีย

• เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว (Green Industry) ระดั บ 5 ครบ
ทุกโรงงานผลิต ซึง่ เป็นระดับสูงสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย ที่สะท้อนถึงกระบวนการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวน
การผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิด
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมไปยังพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ และชุมชน
• ผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์ทงั้ หมด 9 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ
ได้รบั การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตปริน้ ท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon
Footprint for Product) และ ได้รบั การรับรองฉลากลดคาร์บอน
ฟุตปริน้ ผลิตภัณฑ์ หรือทีเ่ รียกว่า ฉลากลดโลกร้อน 8 ผลิตภัณฑ์
จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย

เป้าหมายที่ 13 :
Climate Action การลดผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
• ก�ำหนดเป้าหมายระยะยาวในการลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างน้อยร้อยละ 20
• การพยายามลดการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง จากถ่ า นหิ น ด้ ว ยการใช้
เชือ้ เพลิงทดแทน และเชือ้ เพลิงชีวภาพมากขึน้
• การมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม
กับการขอรับรองฉลากลดคาร์บอนต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์
หลักของบริษทั ฯ จากหน่วยงานทีม่ มี าตรฐานระดับประเทศ

เป้าหมายที่ 15 :
Life on Land การปกป้อง ฟืน้ ฟูระบบนิเวศน์บนบก
อย่างยัง่ ยืน
• การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพือ่
ให้เข้าใจสภาพสิ่งมีชีวิต ทั้งพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชในพื้นที่
บริ เ วณท� ำเหมื อ งของบริ ษัท ฯ และน� ำข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าจั ดท� ำ
แผนการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
และแผนการฟืน้ ฟู (rehabilitation) ในพืน้ ทีท่ ำ� เหมือง

เป้าหมายที่ 17 :
การเสริมสร้างความร่วมมือระดับสากลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
• เข้าเป็นสมาชิก WBCSD-CSI หรือทีเ่ รียกว่า สภาการค้าโลก
เพือ่ ความยัง่ ยืน โดยอยู่ในกลุม
่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพือ่
ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนให้
ได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
ปูนซีเมนต์นครหลวงมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เติบโต
ก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มกั บ ความกิ น ดี อ ยู ่ ดี มี ค วามสุ ข ของผู ้ ค น
ในสังคม บริษทั ฯ เชื่อว่า “โลกที่ยั่งยืน” เป็นเรื่องที่ไม่มีพรมแดน
ไม่มเี ชือ้ ชาติ บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความรับผิดชอบในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ ไปควบคูก่ บั การสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และทุกประเทศที่บริษัทฯ
เข้าไปท�ำกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้การพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ระยะยาวที่ก�ำหนด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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สรุปความก้าวหน้าของแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ด้วยความตัง้ ใจในการทีจ่ ะสร้างคุณค่าต่อสิง่ แวดล้อม คุณค่าต่อ
สังคม และประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายให้มากขึน้ บริษทั ฯ
จึงได้กำ� หนดแผนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทีม่ งุ่ เน้นใน 6 ด้านส�ำคัญ
โดยได้กำ� หนดเป้าหมายระยะยาวทีท่ า้ ทาย และแนวทางให้บริษทั ฯ
ด�ำเนินงานในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2563 นั้น โดยภาพรวม
มีความก้าวหน้าทีน่ า่ พอใจ และมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ เดินมาบนเส้นทาง
ที่ ถู ก ต้ อ ง ถึ ง แม้ ว ่ า นั บ วั น จะมี ค วามท้ า ทายที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
และโดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอกทีย่ ากต่อการควบคุม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานให้ดีที่สุดตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนด ด้วยการมุ่งสร้างนวัตกรรมในการด�ำเนินงาน และ
ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็น
กลยุทธ์สำ� คัญ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังเข้าเป็นสมาชิกของ World
Business Council for Sustainable Development-Cement
Sustainability Initiative (WBCSD-CSI) เพื่อการท�ำงาน และ
แลกเปลีย่ น เรียนรูก้ บั บริษทั ผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์ชนั้ น�ำในระดับโลก
เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนต่างๆ ให้ ได้
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ความก้าวหน้าส�ำคัญของแผนงาน 6 ด้านส�ำคัญ ในปี 2559
การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่อากาศ
ปี 2559 ที่ ผ ่ า นมา ผลงานในการลดปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อน
ไดออกไซด์ของบริษทั ฯ ไม่เป็นไปตามคาดหวัง โดยมีอัตราการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 717 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์
ซึง่ มีแนวโน้มสูงขึน้ ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2557 ทีผ่ า่ นมา โดยมีสาเหตุ
ส�ำคัญมาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของ
ตลาดปูนซีเมนต์ที่เรียกว่า OPC Cement ซึ่งมีอัตราส่วนผสม
ของปูนเม็ด (% Clinker Factor) ทีค่ อ่ นข้างสูง และสาเหตุสำ� คัญอีก
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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ประการหนึง่ มาจากการทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถน�ำเชือ้ เพลิงทดแทน
มาใช้ ได้มากตามทีค่ าดหวัง เนือ่ งจากราคาถ่านหินทีเ่ ป็นเชือ้ เพลิง
หลั ก มี ร าคาลดลงมาก ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งปรั บ กลยุ ท ธ์ ด ้ า น
พลังงานเพื่อรักษาสมดุลด้านการเงินให้เหมาะสมโดยเฉพาะใน
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
โดยสรุปรวมผลงานด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตัง้ แต่ปฐี าน 2550 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ สามารถลดได้แล้ว 33 กิโลกรัม
ต่อตันซีเมนต์ หรือ ลดได้แล้วร้อยละ 4.4 ซึง่ ยังห่างจากเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดไว้ทจี่ ะให้ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 อย่างไรก็ตาม
บริ ษัท ฯ ยั ง มี ค วามมุ ่ ง มั่ น และจะพยายามด� ำเนิ น งานเรื่ อ งนี้
ให้ดีที่สุดต่อไป ด้วยการศึกษาวิจัยการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต�่ำ และพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในเรื่องนี้ กับเครือข่ายในระดับสากล

การส่งเสริมจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมจิตส�ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ซึง่ นอกจากจะพัฒนาเครือข่ายสีเขียวมากขึน้ แล้ว ยังช่วยพัฒนา
ระดับของความผูกพันทีม่ ตี อ่ กันให้ดยี งิ่ ขึน้ อีกด้วย โดยกิจกรรมหลัก
ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น ให้
ผูจ้ ดั หาสินค้า (Suppliers) ได้รบั การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับที่ 2 ที่เรียกว่า ปฏิบัติการสีเขียว การขยายแนวคิด
หมู่บ้านสีเขียว (Green Village) ไปยังหมู่บ้านต่างๆ ในต�ำบล
ทับกวาง จังหวะสระบุรี การส่งเสริมผูร้ บั เหมาขนส่ง (Transporter)
ในการท�ำโครงการอู่สีเขียวและกิจกรรมเพื่อสังคม นอกจากนั้น
ธนาคารเพือ่ โลกน่าอยูค่ หู่ วั ใจสีเขียว (Green Heart Bank) ยังคง
เปิดด�ำเนินการเพื่อให้พนักงานรู้จักคัดแยกขยะและส่งเสริม
จิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และ

สรุปความก้าวหน้าแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษทั ฯ ยังมีการด�ำเนินงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
ของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่บริษัทฯ
เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green
Industry Level 5 - GreenNetwork) ส�ำหรับทุกโรงงานผลิต
เมื่อปี 2557

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
ตัง้ แต่ปี 2552 บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยผลิต ของทุกบริษทั ใน
กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ต้องมีการจัดท�ำแผนงานประจ�ำปี
ในการสร้างความผูกพันกับชุมชน และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนมากขึ้นนั้น ผลปรากฎว่าบริษัทฯ มีระดับความผูกพันและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนมากขึ้น และยังช่วยสนับสนุนการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนและสั ง คมเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น
ผลจากโครงการด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมต่ า งๆ ของ
บริษทั ฯ ทั้งที่อยู่ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ (CSR-In Process)
และ โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่นอกเหนือจาก
กระบวนการผลิต (CSR-After Process)
ส� ำ หรั บ ความก้ า วหน้ า ของโครงการโรงเรี ย นสี เ ขี ย ว ซึ่ ง ได้
ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 7 โดยได้มกี ารสร้างโรงเรียน
สีเขียวแห่งที่ 30 ขึ้น ที่บ้านห้วยน�้ำกืน ซึ่งเป็นชุมชนของชาวเขา
เผ่าอาข่า ในจังหวัดเชียงราย และโดยสรุปตลอดระยะเวลา 7 ปี
ที่ด�ำเนินโครงการโรงเรียนสีเขียวมานั้น มีนักเรียนด้อยโอกาส
ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แล้ว
มากกว่า 8,000 คน และเรายังคงมุ่งมั่นด�ำเนินโครงการนี้ต่อไป

การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝังกลบ
ให้เป็นศูนย์
การน�ำของเสียต่างๆ ไปฝังกลบ เป็นแนวทางที่มีความเสี่ยงสูง
ต่ อ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสุ ข ภาพอนามั ย ของผู ้ ค น
การหลี ก เลี่ ย งหรื อ ยกเลิ ก การน� ำ ของเสี ย ไปฝั ง กลบ จึ ง เป็ น
แนวทางที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ม ากต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสั ง คม
โดยปัจจุบันโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษทั ฯ โรงงานคอนวูด
โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน และหน่วยผลิตของอินทรีอะกรีเกต
สามารถประสบความส�ำเร็จโดยบรรลุเป้าหมายแล้วในการไม่นำ�
ของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบ ด้วยหลักการ 3Rs ได้แก่
ใช้ลดลง (Reduce) ใช้ซ�้ำ (Reuse) และน�ำมาใช้ ใหม่ (Recycle)
ปัจจุบนั หน่วยงานของบริษทั ฯ ทีย่ งั มุง่ เน้นเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนี้
คือ หน่วยธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed) โดยก�ำหนด
เป้าหมายไว้ ในปี 2561 ซึง่ มีความท้าทายอย่างมาก เพราะเศษวัสดุ
คอนกรีต ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแต่เกิดจากการ
ที่ลูกค้ามักจะมีการสั่งปริมาณคอนกรีตในปริมาณที่มากกว่า
ที่จ�ำเป็นต้องใช้เสมอ ท�ำให้มีปริมาณคอนกรีตเหลือคืนกลับ
มาให้บริษัทฯ ต้องจัดการมากกว่าที่คาดไว้ โดยในปี 2559 ที่
ผ่านมา บริษทั ฯ ได้มีการทดลองติดตั้งเครื่องรีไซเคิล ที่หน่วย
ผลิตคลองเตย ซึ่งพบว่าได้ผลดีในการลดปริมาณของเสีย และ
ยังสามารถน�ำหินและทรายกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบได้ ใหม่ ช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้อีกด้วย โดยในปี 2560 นี้ บริษทั ฯ

ที่จะเพิ่มการติดตั้งเครื่องรีไซเคิลเศษคอนกรีตเหลือใช้ ให้ ได้
มากที่สุด ส�ำหรับหน่วยผลิตที่มีปริมาณการผลิตสูง
ส�ำหรับผลงานโดยภาพรวมตัง้ แต่ปี 2552 ถึง ปี 2559 นัน้ ธุรกิจ
คอนกรีตของบริษทั ฯ สามารถลดของเสียเศษคอนกรีตได้แล้ว
ถึงร้อยละ 41.2 หรือลดลงจากร้อยละ 2.89 ในปีฐาน 2552
เหลือเพียงร้อยละ 1.70 ในปี 2559

การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีความมุ่งมั่นและด�ำเนินการ
อย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะพัฒนาสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ให้มากขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการเติบโต
ของแนวทางการก่อสร้างอย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา
บริษทั ฯ มียอดขายรวมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมเท่ากับร้อยละ 31 ของรายได้รวมทัง้ หมด ซึง่ เพิม
่ ขึน้
จากปี 2559 เล็กน้อย แต่ยงั ห่างจากเป้าหมายร้อยละ 40 ภายใน
ปี 2560 อยูพ
่ อสมควร โดยสาเหตุหลักมาจากความต้องการของ
ลูกค้าและการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของตลาดของปูนซีเมนต์ชนิด
OPC หรือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ ในงานโครงสร้างต่างๆ
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ของอินทรีมอร์ตาร์ การท�ำวิจัยเพื่อลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ตลอดจน
การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมสื่ อ สารต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก ค้ า
เลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น เช่ น
การจัดท�ำคู่มือแนะน�ำสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการออก
ใบรับรองด้านความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ให้กับ
ลูกค้าที่ต้องการ และการสนับสนุนการประชุมสัมมนาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน เป็นต้น

การจัดการและการอนุรักษ์น�้ำ
น�ำ้ ถือ เป็นทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ำ� คัญมาก ซึง่ พบว่าปัญหาการ
ขาดแคลนน�ำ้ ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทยเริม่ มีมากขึน้ บริษทั ฯ
ตระหนักดีถงึ การอนุรกั ษ์และใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า จึงได้
ก�ำหนดเป้าหมายการลดอัตราการใช้นำ�้ ต่อการผลิตปูนซีเมนต์ ให้
ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2560 จากปีฐาน 2555 และจากการ
ด�ำเนินกิจกรรมอนุรักษ์น�้ำต่างๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึง
ปี 2559 โรงงานสระบุรขี องบริษทั ฯ สามารถลดอัตราการใช้นำ�้ ต่อ
การผลิตได้ถงึ ร้อยละ 21.7 เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2555 หรือ ลดลง
จาก 270 ลิตรต่อตันการผลิต เป็น 216 ลิตรต่อตันการผลิต
ดีกว่าเป้าหมายปี 2560 ทีก่ ำ� หนดไว้คอื 220 ลิตรต่อตันการผลิต
อยูเ่ ล็กน้อย โดยปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จมาจากความร่วมมือ
ทีด่ ขี องทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน และการพยายามใช้นำ�้ ผิวดินมากขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การบริหารจัดการน�้ำของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อประโยชน์กับองค์กร และสังคม
โดยรวมต่อไป

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงานแบบพึง่ พาซึง่ กันและกัน
ผลงานด้านความปลอดภัยได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้น

วั ฒ นธรรมด้ า นความปลอดภั ย ของปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี 2559 มีอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุที่ลดลงซึ่งนับว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีสถิติด้านความ
ปลอดภัยดีที่สุดบริษัทหนึ่งในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ขณะนี้การพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยได้ก้าวมาถึง
ระยะที่ 3 แล้ว เป็นขัน้ ตอนทีป่ นู ซีเมนต์นครหลวงพยายามผลักดัน
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจทุกฝ่าย ตระหนักในความส�ำคัญ
ของการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
การพัฒนาในระยะที่ 3 เป็นระยะแห่งการบ่มเพาะวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยแบบ “พึง่ พาซึง่ กันและกัน” (Interdependent
Culture) เป็ น การพั ฒ นาที่ ด�ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ งมาจากระยะ
ที่ผ่านมา โดยในแต่ละระยะของการพัฒนานั้น จะมีการก�ำหนด
เป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อประสานเข้ากันแล้วก็จะน�ำไปสู่
การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุในที่สุด
การพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของปูนซีเมนต์นครหลวง
เริ่มขึ้นในปี 2552 เป็นการเริ่มต้นในระยะที่ 1 เป็นระยะของ
การสร้ า งวั ฒ นธรรมด้ า นความปลอดภั ย แบบ “พึ่ ง พาผู ้ อื่ น ”
(Dependent Culture) ซึ่ ง เน้ น ไปที่ พ นั ก งานตั้ ง แต่ ร ะดั บ

บริหารจนไปถึงระดับล่าง รวมไปถึงผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตาม
“ห้ากฎแห่งความปลอดภัย” อย่างเคร่งครัด ซึง่ ต่อมาได้ปรับเปลีย่ น
มาเป็นกฎ “5 ข้อต้องปฏิบัติ และ 2 ข้อห้ามปฏิบัติ”
ในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยแบบ
“พึ่งพาตนเอง” (Independent Culture) ซึ่งให้ผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละคนให้ค�ำมั่นว่า จะปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องมีการก�ำกับดูแล หรือพึ่งพาผู้อื่น ภายใต้ โครงการ
“ผู้น�ำความปลอดภัยดีเด่น” โดยมีค�ำขวัญว่า “ความปลอดภัย
เริ่มต้นที่ตัวเรา” ในการสร้างแรงจูงใจ
คุณประเสริฐ กสิกจิ สกุลผล – ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายควบคุม ก�ำกับ
ดูแล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กล่าวว่า “วัฒนธรรมด้าน
ความปลอดภัยของปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับการพัฒนาขึ้น
เป็นล�ำดับ จนขยายจากภายในบริษทั ฯ ไปสูผ่ ทู้ เี่ กีย่ วข้องในทุกส่วน
ของธุรกิจตั้งแต่ผู้รับเหมาถึงคู่ค้า”
สัญลักษณ์ดาว 5 แฉก พร้อมค�ำขวัญ “ทุกคนเราห่วงใย ปลอดภัย
ไปด้วยกัน” (Safety First, We Alert Together) เป็นความคิด
ริเริ่มของปูนซีเมนต์นครหลวงที่ต้องการให้มีสัญลักษณ์ ในการ
เผยแพร่วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ซึ่งเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมขั้นสูงสุดขององค์กร
การพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนนี้
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ทั ศ นคติ ข องปู น ซี เ มนต์ น ครหลวงที่ เ ชื่ อ ว่ า
ไม่วา่ จะเป็นการเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ ตลอดจน
ความเจ็บป่วยอันเนือ่ งมาจากการท�ำงาน ล้วนเป็นสิง่ ทีป
่ อ้ งกันได้
และจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ โดยมีเป้าหมายคือ “ภัยอันตราย
ต้องเป็นศูนย์” ซึ่งหมายความว่าจะต้องไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้น
แก่บุคคลใดๆ

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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ในปี 2559 ปูนซีเมนต์นครหลวงได้จัดกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยหลายโครงการ ซึ่งประสบ

วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงานแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ความส�ำเร็จเป็นอย่างดี และแนวคิดด้านความปลอดภัยก็ได้
รับการยอมรับอย่างกว้างขวางขึ้น คุณประเสริฐกล่าวเสริมว่า
ในปี 2560 นี้ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในปูนซีเมนต์
นครหลวงน�ำเสนอโครงการให้สอดคล้องกับค�ำขวัญ “พึ่งพาซึ่ง
กันและกัน”อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ เพือ่ ร่วมกันผลักดัน
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยดังกล่าว
หน่ ว ยงานด้ า นการฝึ ก อบรม จะด� ำ เนิ น การด้ า นการจั ด ฝึ ก
อบรมทางด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ตลอดจน
วั ฒ นธรรมด้ า นความปลอดภั ย แบบ “พึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น ”
ในหัวข้อ INSEE OH&S Interdependence Developmet ซึง่ จะ
มีการผลิตวีดที ศั น์ทนี่ ำ� เสนอเกร็ดความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัย
อีกทัง้ จะจัดกิจกรรม INSEE Safety Road Shows เพือ่ ถ่ายทอด
แนวคิดเรื่องความปลอดภัยไปสู่ภายนอกองค์กร
ปูนซีเมนต์นครหลวง เน้นย�้ำและพยายามผลักดันเรื่องความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน มิได้จ�ำกัดอยู่เพียง
ภายในบริษัทฯ เท่านั้น แต่ได้ขยายวงออกไปสู่บริษัทย่อยและ
กิจการในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง รวมถึงคู่ค้า สถาน
ศึกษา และองค์กรเอกชนอื่นๆ อีกด้วย
“วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของปูนซีเมนต์นครหลวง
ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นล�ำดับ จนขยายจากภายในบริษัทฯ
ไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนของธุรกิจ
ตั้งแต่ผู้รับเหมาถึงคู่ค้า”
คุณประเสริฐ กสิกิจสกุลผล

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายควบคุม ก�ำกับดูแล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

ค�ำเรียกที่รู้จักกันทั่วไปว่า Lost-Time Injury Frequency Rate
หรื อ LTIFR และ Total Injury Frequency Rate (TIFR)
ซึ่งได้แก่ผลรวมของอัตราความถี่การบาดเจ็บ ซึ่งหมายรวมถึง
การบาดเจ็ บ ทั้ ง หมด ได้ แ ก่ การเสี ย ชี วิ ต หรื อ ทุ พ พลภาพ
การบาดเจ็บที่ต้องท�ำให้สูญเสียเวลาท�ำงาน และการบาดเจ็บที่
ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ตลอดจนการบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ
ล้วนมีอัตราที่ลดลงตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

คะแนนดีขึ้นเรื่อยๆ

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บที่ต้องสูญเสียเวลาท�ำงาน หรือ
LTIFR ลดลงจาก 0.37 ในปี 2557 เป็น 0.21 ในปี 2559 ในขณะที่
ผลรวมของอัตราความถี่การบาดเจ็บ (TIFR) ลดลงจาก 2.28
ในปี 2557 เป็น 1.34 ในปี 2559

การรณรงค์ด้านความปลอดภัยของปูนซีเมนต์นครหลวงที่ท�ำ
กั น มาอย่ า งแข็ ง ขั น ส่ ง ผลให้ ก ารประเมิ น ผลคะแนนความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ การบาดเจ็บ
และอื่นๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา

“แม้ปนู ซีเมนต์นครหลวง จะได้รบั การยกย่องว่ามีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยทีด่ เี ลิศในอุตสาหกรรม แต่บริษทั ฯ ก็จะไม่หยุดยัง้
และจะยังคงพยายามทีจ่ ะลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจนกว่าตัวเลขสถิตขิ อง
อุบัติเหตุจะเป็นศูนย์” คุณประเสริฐกล่าวทิ้งท้าย

จากการตรวจประเมินในหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัทฯ
กว่ า 46 หน่ ว ยงาน ผลปรากฏว่ า คะแนนเฉลี่ ย ได้ ทั้ ง สิ้ น
ร้อยละ 82.3 เทียบเท่ากับระดับบีบวก (B+) ตามมาตรฐาน
ที่ปูนซีเมนต์นครหลวงก�ำหนดขึ้น
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อุ บั ติ เ หตุ จ ากการใช้ ร ถใช้ ถ นนในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ลดลง
เป็นล�ำดับ นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา และสถิติอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ ในปี 2559 ก็ลดลงเหลือ 79 ครั้งจาก 108 ครั้ง
ในปีก่อนหน้า
นอกจากนั้น ในช่วงปี 2559 ก็ไม่มีอุบัติเหตุที่ถึงขั้นเสียชีวิต
เกิดขึ้น ทั้งในหน่วยงานของปูนซีเมนต์นครหลวงเอง และส่วนที่
ด�ำเนินการโดยผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
เครือ่ งชีว้ ดั ผลงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
ความถีข่ องการสูญเสียเวลาท�ำงานอันเนือ่ งมาจากการบาดเจ็บ ซึ่งมี
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รางวัลเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศ

รางวัลเจ้าหน้าทีด่ า้ นความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศ
ประจักษ์พยานแห่งแนวปฏิบัติที่ดีด้านปลอดภัยของบริษัทฯ

คงไม่ ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ คุณเชิงชาย โพธิโต เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ประจ�ำ
โรงงาน 3 กิจการสระบุรี จะชืน่ ชมยินดีกบั ความส�ำเร็จของตนเอง

โรงงาน 3 นี้ มีสถิตกิ ารปฏิบตั งิ านทีน่ า่ ประทับใจ สามารถลดจ�ำนวน
อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยลงเหลือเพียง
6 ครัง้ ในปี 2558 จาก 12 ครัง้ ในปี 2557 และ 21 ครัง้ ในปี 2556

คุณเชิงชาย โพธิโต ปัจจุบนั อายุ 44 ปี เป็นหนึง่ ในผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัล
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพดีเด่นประจ�ำปี
2559 จากกระทรวงแรงงาน รางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นรางวัล
ที่กระทรวงแรงงานมอบให้แก่บุคคลผู้มีความวิริยะอุตสาหะใน
การปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมทีด่ ีในสถานทีท่ ำ� งาน ซึง่ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
ด้านความปลอดภัยและข้อกฎหมายที่บริษัทฯ ยึดถือตลอดมา

นับเป็นสถิติที่คงไม่มีใครในอุตสาหกรรมนี้สามารถลบได้ง่ายๆ
อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จ�ำนวนอุบัติการณ์จะลงลงได้อีก อันจะน�ำ
ไปสูก่ ารเป็นสถานประกอบการทีป
่ ราศจากอุบตั เิ หตุโดยสมบูรณ์
ในวันข้างหน้า รางวัลทีค่ ณ
ุ เชิงชายได้รบั นี้ จะใช้ผลงานด้านความ
ปลอดภัยขององค์กรในช่วงปี 2557 และ 2558 เป็นฐานในการ
พิจารณา

แม้รางวัลนี้จะมอบให้เป็นเกียรติแก่ตัวพนักงานเอง แต่ก็เป็น
ประจักษ์พยานที่แสดงถึงการที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยมาเป็น
เวลานาน
คุณเชิงชายกล่าวแสดงความเห็นว่า ผลการปฏิบตั งิ านอันโดดเด่น
ด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นสิ่งส�ำคัญที่น�ำพาตนไปสู่
การได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า รั บ รางวั ล ซึ่ ง มี พิ ธี ม อบไปเมื่ อ วั น ที่
30 มิถุนายน 2559
เงื่อนไขส�ำคัญในการคั ด เลื อกเจ้ าหน้ าที่ ด ้ านความปลอดภั ย
เพือ่ เข้ารับรางวัลนี้ ก็คอื องค์กรทีบ่ คุ คลผูน้ นั้ สังกัดอยูน่ น้ั จะต้อง
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานดีเด่นมาแล้ว
อย่างน้อย 2 ปีติดต่อกัน
“ปูนอินทรี ให้ความส�ำคัญต่อเรื่องความปลอดภัย
และแนวทางปฏิบัติงานที่ดี”
คุณเชิงชาย โพธิโต

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เพียง 12 คนเท่านั้น
จากบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศที่เข้ารับรางวัลเดียวกันนี้ ในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ซึ่งกระทรวงแรงงาน
จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 เพือ่ ส่งเสริม
ความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
นอกจากนั้น คุณเชิงชาย ยังเป็นบุคลากรคนแรกในอุสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ทีไ่ ด้รบั รางวัลอันทรงเกียรตินี้ เขายังกล่าวเสริมอีกว่า
“ปูนอินทรี ให้ความส�ำคัญต่อเรื่องความปลอดภัยและแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งผมและเพื่อนร่วมงานอีก 2 คน ได้พยายาม
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจริงในเชิงรุก อันน�ำไปสู่การได้รับรางวัล
ดั ง กล่ า ว” ทั้ ง นี้ คุ ณ เชิ ง ชายมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานด้ า น
ความปลอดภัยมายาวนานถึง 14 ปี โดยมีอายุงานในบริษัทฯ
ทั้งสิ้น 22 ปี
เขาเชือ่ ว่า เพือ่ นร่วมงานในสายงานด้านความปลอดภัย ซึง่ อยูป่ ระจ�ำ
หน่วยงานอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง อีกหลายคน
จะมีโอกาสได้รับเกียรตินี้ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีศักยภาพ
และผลการด�ำเนินงานตรงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการระบุไว้
คุณเชิงชายเน้นย�้ำอีกว่า “ความมุ่งมั่นและค่านิยมองค์กรของ
บริษัทฯ ในการด�ำเนินงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี คือสิ่งที่ช่วยปูทางให้สามารถ
คว้ารางวัลนี้อันทรงเกียรตินี้มาได้”

การลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

การลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
แม้กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศห้ามใช้ภาชนะโฟมที่ไม่ได้
มาตรฐานในการบรรจุอาหารมากว่า 10 ปีแล้วก็ตาม แต่ปริมาณ
การใช้ภาชนะโฟมในประเทศไทยกลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ
ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษ ปริมาณการใช้
ภาชนะโฟมมีตวั เลขทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด คือจาก 34 ล้านชิน้
ต่อวันในปี 2552 เป็น 61 ล้านชิ้นต่อวัน ในปี 2556 ซึ่งเท่ากับ
ในประชากรไทย 1 คน จะใช้ภาชนะโฟม 1 ชิ้นต่อวัน
ปัจจุบัน สังคมปูนซีเมนต์นครหลวงเห็น “โฟม” เป็นสิ่งต้อง
หลีกเลีย่ ง และประกาศให้เป็นวัสดุตอ้ งห้ามไปแล้วนับตัง้ แต่วนั ที่
16 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ประกาศห้ามใช้ภาชนะ
ที่ ท� ำ จากโฟมในการบรรจุ อ าหาร หรื อ ที่ บ างครั้ ง เรี ย กกั น ว่ า
สไตโรโฟม ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ
การประกาศห้ามใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ท�ำจากโฟมนี้ เป็นการ
ยกระดับการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ปฏิบัติ
งานของบริษัทฯ ขึ้นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
คุณประเสริฐ กสิกจิ สกุลผล - ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายควบคุม ก�ำกับ
ดูแล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กล่าวว่า “การใช้ โฟม
นอกจากจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้ว ยังน�ำมาซึ่งปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทางที่ดีที่สุด คือ อย่าใช้โฟมเลย”
สถาบันและหน่วยงานด้านสุขภาพหลายต่อหลายแห่งในโลก
ต่างลงความเห็นว่า สารสไตรีนและเบนซีนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโฟมนั้นอาจจะเป็นสารก่อมะเร็ง
โดยองค์กรสากลด้านการวิจยั มะเร็ง (International Agency for
Research on Cancer) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ขององค์การอนามัยโลก
(WHO) และหน่วยงานด้านการปกป้องสิง่ แวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
(The United States Environmental Protection Agency) ก็มี
ความเห็นพ้องกัน
ทัง้ สารสไตรีนและเบนซีนจัดเป็นสารอันตราย สามารถละลายได้
เมือ่ อาหารหรือของเหลวทีบ่ รรจุอยูม
่ อี ณ
ุ ภูมพ
ิ อเหมาะ และจะซึม
เข้าสู่อาหารได้

ด้วยเหตุนเี้ อง บริษทั ฯ จึงริเริม่ จัดท�ำโครงการ “ปูนอินทรีลด ละ เลิก
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” หรือ “INSEE Say No to Foam”
ซึ่งเปิดตัวพร้อมกันในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง 6 แห่งของบริษัทฯ ใน
จังหวัดสระบุรี เมือ่ เดือนเมษายน 2559 ด้วยความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารนี้ ครอบคลุมทัง้
พนักงานของบริษทั ฯ เอง และผูร้ บั เหมาตลอดจนผูร้ บั เหมาช่วงอีก
กว่า 4,000 คน ซึง่ ท�ำให้การเลิกใช้โฟมในปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
และภายในปี 2560 นี้ ก็จะขยายขอบเขตของโครงการต่อไป
ยังหน่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เหลืออยู่อีก 7 แห่งในกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ซึง่ จะครอบคลุมผูป้ ฏิบตั งิ านอีกกว่า 2,000 คน
ในการนีโ้ รงงงานสระบุรขี องบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับการรรับรองโดยกรมอนามัย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
ให้เป็นหน่วยงานเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีที่ปลอดการ
ใช้โฟมโดยสมบูรณ์
สืบเนือ่ งจากโครงการรณรงค์ดงั กล่าว ทัง้ พนักงาน ผูร้ บั เหมาและ
ผูร้ บั เหมาช่วง ทีป่ ฏิบตั งิ านอยูท่ โี่ รงงานสระบุรี ต่างหันมาเลือกใช้
ภาชนะบรรจุอาหาร ทีท่ ำ� จากวัสดุอนื่ ๆ ซึง่ ไม่กอ่ ปัญหาด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
“การใช้โฟม นอกจากจะมีความเสีย่ งต่อสุขภาพแล้ว ยังน�ำมาซึง่
ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมอีกด้วย ทางทีด่ ที สี่ ดุ คือ อย่าใช้โฟมเลย”
คุณประเสริฐ กสิกิจสกุลผล

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายควบคุม ก�ำกับดูแล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

ในประเทศไทย กรมอนามัยรายงานว่า ผู้ที่รับประทานอาหาร
ที่บรรจุในภาชนะที่ท�ำจากโฟม 1 มื้อ ต่อ 1 วัน ต่อเนื่องกัน
เป็นเวลา 10 ปี จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไปถึง 6 เท่า
ผู้ชายมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และผู้หญิงอาจเป็น
มะเร็งเต้านม ในขณะที่ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงมีโอกาสที่จะ
เป็นมะเร็งตับได้พอๆ กัน
ด้านสิง่ แวดล้อม โฟมเป็นวัสดุทไี่ ม่สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ
ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ งานวิจยั บางฉบับระบุวา่ อาจต้องใช้เวลา
ถึง 100 ปี กว่าโฟมจะย่อยสลาย ซึ่งย่อมมีผลต่อสภาพแวดล้อม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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ความมุ่งมั่น บนเส้นทางการลดปริมาณคาร์บอนที่ท้าทาย

แม้ความพยายามของปูนซีเมนต์นครหลวงบนเส้นทางการลด
ปริมาณคาร์บอนจะคืบหน้ามามากแล้ว แต่ก็ต้องประสบกับ
อุปสรรคบางประการที่ท�ำให้การเดินทางมีอันต้องช้าลงบ้าง
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ปนู ซีเมนต์นครหลวง ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายใน
การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์ ในช่วงปี 2559 ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกทีอ่ ยูเ่ หนือ
การควบคุมของบริษัทฯ
ความต้องการปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ส�ำหรับงานโครงสร้างที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูนอินทรีด�ำ เป็นเหตุ
ให้ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ โ ดยเฉลี่ ย ถึ ง 717
กิโลกรัมต่อตัน ของการผลิตปูนซีเมนต์โดยรวมในปี 2559 ซึง่ เกิน
กว่าเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ตั้งแต่ปี 2552 ที่จะลดการปลอดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ ให้เหลือ 600 กิโลกรัมต่อตันในปี 2563
การผลิตปูนซีเมนต์ชนิดนีต้ อ้ งใช้สดั ส่วนของปูนเม็ดสูง ซึง่ ท�ำให้
ต้องใช้พลังงานในการผลิตมากกว่าปูนซีเมนต์ชนิดอื่น ส่งผลให้
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตออกมามาก
การใช้ อั ต ราส่ ว นปู น เม็ ด ในการผลิ ต โดยรวมของปู น ซี เ มนต์
นครหลวงเพิ่มขึ้น เฉลี่ยจากร้อยละ 83.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ
84.7 ซึง่ ยังคงสูงกว่าเป้าหมายระยะยาวในการทีจ่ ะลดสัดส่วนค่าเฉลีย่
ปูนเม็ดในผลิตภัณฑ์โดยรวมลงเหลือร้อยละ 75 ในปี 2563
นอกจากนั้น การใช้พลังงานทางเลือกก็ยังไม่สามารถท�ำได้มาก
ตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากประเด็นปัญหาความเป็นไปได้ ใน
เชิงพาณิชย์ ในภาวะที่ถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวน
การผลิต มีราคาต�่ำลง
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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ในการนี้คุณยุทธพล ใจดี ต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาระบบมาตรฐาน ของปูนซีเมนต์นครหลวง ให้คำ� อธิบาย
ว่า “คงไม่ง่ายนักที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้บริโภคที่เข้าใจว่า
ยิ่งใช้ปริมาณปูนเม็ดมาก ซีเมนต์ก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งมาก”
คุณยุทธพลกล่าวเสริมว่า ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรีด�ำที่มีชื่อเสียงมา
นานปี ยังเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าลังเลทีจ่ ะเปลีย่ นไปใช้ผลิตภัณฑ์
ชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า แม้
ปูนซีเมนต์นครหลวงจะมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าววางตลาดอยู่หลาย
ชนิดก็ตาม
อีกทัง้ กฎระเบียบในภาครัฐทีก่ ำ� หนดให้การใช้ปนู ซีเมนต์สำ� หรับ
โครงการต่างๆ ด้านสาธารณูปโภค ต้องเป็นไปตาม มอก.15
มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในงานโครงสร้าง ซึ่งไม่ได้ช่วย
ส่งเสริมให้มกี ารใช้ปนู ซีเมนต์ชนิดทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ ๆ
ที่มีคุณสมบัติด้านความแข็งแกร่งไม่ต่างกัน
อย่างไรก็ดี อุปสรรคดังกล่าวก็ไม่ได้ท�ำให้ปูนซีเมนต์นครหลวง
ท้อถอยแต่อย่างใด ในอันที่จะก้าวสู่เป้าหมายในการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ ได้ร้อยละ 20 จากระดับ
การปล่อยก๊าซในปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง
สู่การลดคาร์บอน
คุ ณ สาวิ ต รี ผาตยานนท์ ผู ้ จั ด การส่ ว นควบคุ ม และพั ฒ นา
สิง่ แวดล้อมกล่าวว่า “บริษทั ฯ เห็นอุปสรรรคเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ท้าทาย
ความสามารถ และก�ำลังมองหาแนวทางที่จะก้าวผ่านไปให้ ได้”
คุณสาวิตรีกล่าวเสริมว่า “การเปลี่ยนความคิดของผู้บริโภค
คื อ หนทางหนึ่ ง และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ล ดการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง”

ความมุ่งมั่น บนเส้นทางการลดปริมาณคาร์บอนที่ท้าทาย

คุณยุทธพลชี้แจงว่า “การแก้ ไขกฎระเบียบของภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ก็มสี ว่ นส�ำคัญ
ต่อการกระตุ้นการใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว ซึ่งจะส่งผลให้การปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมลดลงได้อย่างมาก”
ทัง้ นี้ ความพยายามในการลดคาร์บอนนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
กันทั้งภาครัฐและเอกชน
บริษัทฯ ได้รับฉลากคาร์บอนเพิ่มขึ้น
ความก้าวหน้าของปูนซีเมนต์นครหลวงในช่วงปี 2559 ใช่ว่าจะ
ด�ำเนินไปโดยไม่มีใครเห็น
“บริษัทฯ เห็นอุปสรรรคเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทาย
ความสามารถ และก�ำลังมองหาแนวทาง
ที่จะก้าวผ่านไปให้ได้”
คุณสาวิตรี ผาตยานนท์

ผู้จัดการส่วนควบคุมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องปู น ซี เ มนต์ น ครหลวงอี ก 2 ชนิ ด ซึ่ ง ได้ แ ก่
อินทร์เพชรงานหล่อ และอินทรีเพชรรักษ์โลก ที่ได้รับฉลาก
คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ซึ่งเป็นฉลากแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท� ำ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
ปูนซีเมนต์นครหลวง ที่มีฉลากคาร์บอนรับรองโดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้
เป็น 9 ผลิตภัณฑ์แล้ว

นอกจากนั้น จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ของปูนซีเมนต์นครหลวง ที่ได้รับ
ฉลากลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์(ฉลากลดโลกร้อน) ก็เพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดจาก 3 ผลิตภัณฑ์ ในปี 2558 เป็น 8 ผลิตภัณฑ์
ในปี 2559
โดยรวมแล้ว ปูนซีเมนต์นครหลวงมีผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การรับรอง
ด้วยฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ และฉลากลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
มากกว่าบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใดในประเทศไทย
และที่ส�ำคัญ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังได้มอบ
รางวัลให้แก่ปูนซีเมนต์นครหลวง ในด้านความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดเวลาหลายปี
ที่ผ่านมา โดยจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
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อินทรี อีโคไซเคิล กับการเพิม่ ศักยภาพและการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
การเข้าซื้อธุรกิจใหม่ เพิ่มศักยภาพการจัดการของเสีย

เป็นอย่างดี ในการนี้ อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมั่นที่จะน�ำวิธีการอัน
เป็นที่ยอมรับทั่วไปมาใช้ ในการจัดการของเสียเพื่อสิ่งแวดล้อม
ทีด่ ี ผ่านโครงการอันเป็นความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ มากมาย
ทัง้ ยังถือเอาการปกป้องชือ่ เสียงของลูกค้าเป็นภารกิจส�ำคัญของ
องค์กร เพื่อสร้างเสริมความเชื่อมั่นและยอมรับอีกด้วย
ในการสร้างความยั่งยืนนั้น อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งกระชับความ
สัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างเครือข่ายด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น
การพบปะกับลูกค้ารายส�ำคัญ และการผูกไมตรีกบั บุคคลทุกระดับ
ส่วนความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ อินทรี อีโคไซเคิล
ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวเนื่องด้วยความยั่งยืน
ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่างๆ ตลอดปี 2559

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด ได้ด�ำเนินธุรกิจให้บริการจัดการ
ของเสี ย มายาวนานกว่ า 15 ปี แ ล้ ว และเมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน
2559 บริษัทฯ ก็ ได้เข้าซื้อสินทรัพย์บางส่วนในธุรกิจบริการ
ภาคอุตสาหกรรมจากบริษัท วาเลนซ์ คอร์ปอรเรชั่น จ�ำกัดท�ำให้
บริ ษั ท ฯ สามารถให้ บ ริ ก ารได้ ทั้ ง การจั ด การของเสี ย และมี
ความช� ำ นาญเฉพาะทางด้ า นการความสะอาดทางเคมี ใน
ภาคอุ ต สาหกรรม โดยมุ ่ ง เป็ น ผู ้ น� ำ ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความยั่งยืน อินทรี
อีโคไซเคิล ได้จบั มือกับลูกค้าและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในธุรกิจหลายราย
ในการพั ฒ นาวิ ธี ก ารบริ ห ารสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ลู ก ค้ า จะวางใจได้
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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อิ น ทรี อี โ คไซเคิ ล มี ส ่ ว นร่ ว มในโครงการของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอยู่ 2 โครงการ โครงการแรกได้แก่ โครงการระบบ
ติดตามการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายโดยใช้อุปกรณ์ระบบ
ก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก (GPS) บริษัทฯ ได้มีโอกาสน�ำรถขนส่ง
ของเสียอันตรายที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ไปสาธิตการใช้งานที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเดือนมีนาคม 2559 และขณะนี้
รถขนส่งของเสียอันตรายของบริษัททุกคันก็ได้รับการติดตั้ง
อุปกรณ์ GPS เรียบร้อยแล้ว
ส่วนอีกโครงการหนึ่ง มีชื่อว่า “โครงการ Auto E-License” เป็น
โครงการที่ อินทรี อีโคไซเคิล ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2559 โครงการนี้
มีบริษัทฯ ผู้รับบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรมเพียง 9 ราย
เท่านั้นที่มีมาตรฐานตามที่ภาครัฐก�ำหนด ผ่านการคัดเลือก

อินทรี อีโคไซเคิล กับการเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

นอกจากนัน้ อินทรี อีโคไซเคิล ยังมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และได้รับรางวัล Green
Star Award อันเป็นรางวัลส�ำหรับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นสิง่ แวดล้อม
และโครงการเพื่อสังคม (CSR) ทั้งนี้ มีคณะผู้น�ำชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบโรงเตรียมเชือ้ เพลิงทดแทนชลบุรี และให้การรับรางวัล
ดังกล่าว
อินทรี อีโคไซเคิล ตระหนักดีวา่ ภาระหน้าทีข่ องบริษทั ฯ มิใช่เพียง
การบ�ำบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าเท่านั้น
แต่ยังถือเอาความใส่ ใจและการปกป้องชื่อเสียงของลูกค้าเป็น
ภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย อินทรี อีโคไซเคิล จึงมีความภูมิใจ
ในความไว้วางใจที่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมอบให้
ให้เข้าร่วมในโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือการจัดท�ำ
ระบบเพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการออกใบอนุ ญ าตน� ำกาก
อุ ต สาหกรรมออกนอกบริ เ วณโรงงานแบบอั ต โนมั ติ โดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ ให้โครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบ
และจะด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ฯ ที่ ด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า น
การจัดการของเสียให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับรางวัล Thailand
Energy Award 2016 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แล้ว จากโครงการอันเป็น
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดีด้ า นพลั ง งานหมุ น เวี ย น ในครั้ ง นี้ โ รงงานของ
บริษัทฯ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี ได้รบั รางวัลประเภทแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี อง
กระบวนการเปลี่ยนกากอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานความร้อน
(Off-Grid-Thermal Category)
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นครหลวงคอนกรีต บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การผลิตปะการังเทียม และการติดตั้งเครื่องรีไซเคิลคอนกรีต

ประจั ก ษ์ พ ยานที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น พั ฒ นาการอั น เด่ น ชั ด ของ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด ด้านความมุ่งมั่นในเรื่อง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ได้แก่โครงการส�ำคัญ 2 โครงการทีด่ ำ� เนินการ
ในระหว่างปี 2559

นครหลวงคอนกรีตก�ำลังด�ำเนินการหล่อปะการังเทียมที่หน่วย
ผลิต 3 แห่งของบริษทั ฯ ในจังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน
ประมาณ 150 ชิน้ ซึง่ ท�ำเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มลูกบาศก์และรูปโดมทีม่ ี
รูดา้ นข้าง

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้นำ� คอนกรีตทีเ่ หลือจากส่วนทีล่ กู ค้าใช้งาน
และส่งคืน มาใช้ประโยชน์ในการหล่อปะการังเทียม และมีการติดตัง้
เครือ่ งรีไซเคิลคอนกรีตที่ใช้แล้ว

ก่อนหน้านี้ ในเดือนเมษายน 2559 ได้มกี ารส่งมอบปะการังเทียม
ชุดแรกไปแล้วจ�ำนวน 20 ชิน้ ให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการฟืน้ ฟูแนวปะการัง เป็น
ปะการังเทียมทีส่ ร้างขึน้ จากหน่วยผลิตของบริษทั ฯ ที่ อ�ำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ตเพือ่ ทดลองใช้งาน

ทัง้ 2 โครงการนี้ คือ รูปธรรมทีเ่ น้นย�ำ้ ให้เห็นการเดินตามหลักคิด
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ ได้แก่ความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และการสร้างคุณค่าให้แก่
สังคมและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในธุรกิจ

และขณะนี้ นครหลวงคอนกรีตก็กำ� ลังเตรียมส่งมอบปะการังเทียม
ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100 ชิ้น ซึ่งมีน�้ำหนักชิ้นละ 1 ตัน ให้แก่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ภายในเดือนสิงหาคม 2560

ในขณะเดียวกัน นครหลวงคอนกรีตก็พยายามลดปริมาณขยะ ลด
การใช้นำ�้ และไฟฟ้าในกระบวนการปฏิบตั งิ าน ลดการขนส่งขยะไป
ฝังกลบให้เป็นศูนย์ และท�ำตัวเป็นเพือ่ นบ้านทีด่ ขี องชุมชน

ในการนี้ นครหลวงคอนกรีตตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างปะการังเทียมเพิม่ เติม
ตามค�ำแนะน�ำของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ทัง้ ในเรือ่ ง
จ�ำนวนและเวลาทีต่ อ้ งการใช้งาน

ในการประเมินผลงานปลายปี นครหลวงคอนกรีตก็มผี ลงานเป็น
ทีน่ า่ พอใจ สอดคล้องกับเป้าหมาย 5 ประการขององค์กร

การส่งมอบปะการังเทียมให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ นี้
นครหลวงคอนกรีตจะไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด ทั้งนี้ก็เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการฟืน้ ฟูระบบนิเวศของแนวปะการังอันมีคณ
ุ ค่า

คุณยุทธวัฒน์ เมธีพลากรชัย รองประธานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนกล่าวว่า “โดยรวมแล้ว ถือได้วา่ ภารกิจ
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ก้าวไปได้ดที เี ดียว”

โครงการ “อินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืน”
โครงการนี้ เป็นโครงการทีน่ ครหลวงคอนกรีต น�ำคอนกรีตส่วนที่
เหลือใช้จากลูกค้าในโครงการก่อสร้างต่างๆ มาหล่อเป็นปะการังเทียม
อันเป็นส่วนหนึง่ ของพันธกิจด้านการท�ำประโยชน์เพือ่ สังคม โดย
การฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมของท้องทะเลไทยทีก่ ำ� ลังถูกท�ำลาย
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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การสร้างแนวปะการังเทียม คือวิธกี ารฟืน้ ฟูระบบนิเวศในท้องทะเล
อย่างมีประสิทธิภาพในหลายๆ พืน้ ที่ ทัง้ ตามแนวชายฝัง่ ตะวันออก
ของประเทศ ในอ่าวไทย และในทะเลอันดามัน มากว่า 38 ปีแล้ว
นับตัง้ แต่เริม่ มีการพบว่าแนวปะการังถูกท�ำลาย
ทั้งนี้ นครหลวงคอนกรีตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การสร้างปะการังเทียม ซึง่ รวมทัง้ การสร้างแม่พมิ พ์คอนกรีต และ
การส่งมอบคอนกรีตทีต่ อ้ งใช้

นครหลวงคอนกรีต บนเส้นทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“โดยรวมแล้ว ถือได้วา่ ภารกิจด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
บริษทั ฯ ก้าวไปได้ดที เี ดียว”
คุณยุทธวัฒน์ เมธีพลากรชัย

รองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด

อุตสาหกรรมสีเขียว
มีพื้นที่ปฏิบัติงานของนครหลวงคอนกรีตจ�ำนวน 17 แห่ง ที่
ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 หรือ GI-3
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2559
GI- 3 เป็นการรับรององค์กรที่มีระบบการบริหารอุตสาหกรรม
สีเขียว ตามมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมหลายมาตรฐาน เช่น ISO
14001:2004 หรือองค์กรทีเ่ คยได้รบั รางวัลด้านสิง่ แวดล้อมมาก่อน
การสร้างแนวปะการังเทียม เป็นวิธกี ารใหม่ทนี่ ครหลวงคอนกรีต
ท�ำให้คอนกรีตทีเ่ หลือจากการใช้งาน เกิดประโยชน์ขนึ้ มาได้อกี ครัง้
นอกเหนือไปจากที่เคยน�ำไปท�ำเป็นแนวกั้นถนน บล็อคซีเมนต์
ปูทางเท้า กระถางต้นไม้ เก้าอีแ้ ละสร้างฐานสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ เพือ่
สาธารณประโยชน์

เครือ่ งรีไซเคิลคอนกรีตทีใ่ ช้แล้ว
นครหลวงคอนกรีตมีเครื่องรีไซเคิลคอนกรีต จ�ำนวน 2 เครื่อง
ที่โรงงานของบริษัทฯ ที่คลองเตยและถนนพระราม 4 ซึ่งเริ่ม
เดินเครือ่ งได้ ในปี 2559 ท�ำหน้าทีแ่ ยกทรายและกรวดออกจาก
คอนกรีตทีส่ ง่ คืนมาจากพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
เครือ่ งรีไซเคิลคอนกรีตนี้ เป็นเครือ่ งทีน่ ครหลวงคอนกรีตสร้าง
ขึน้ เองมีมลู ค่าเครือ่ งละ 1 ล้านบาท สามารถสามารถแยกวัสดุตา่ งๆ
ออกจากคอนกรีตที่ใช้แล้วในปริมาณ 10 ตันต่อชัว่ โมง เพือ่ น�ำไป
ผลิตคอนกรีตใหม่
วิธกี ารเช่นนีเ้ ป็นวิธกี ารก�ำจัดของเสียทีด่ ี ทัง้ คุม
้ ค่าทางเศรษฐกิจ
และเป็นมิตรต่อระบบสิง่ แวดล้อม
นครหลวงคอนกรีตมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการรีไซเคิลคอนกรีต โดยจะ
น�ำเครือ่ งรีไซเคิลคอนกรีตไปติดตัง้ ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านอีก 20 แห่ง
ในช่วงปี 2560 นี้

พื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง 17 แห่งนี้ เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานกลุ่มแรกที่
นครหลวงคอนกรีตด�ำเนินการขอใบรับรอง และบริษทั ฯ ก็จะด�ำเนิน
การขอรับการรับรองให้แก่พื้นที่ปฏิบัติงานหลักๆ อีกหลายแห่ง
ในอนาคต

ผลงานส�ำคัญด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นครหลวงคอนกรีต มีความคืบหน้าในหลายๆ ด้าน ในช่วงปี 2559
นครหลวงคอนกรีต สามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการ
ผลิตทั้งหมดลงได้ถึงร้อยละ 41.21 โดยการลดปริมาณขยะที่
ขนส่งไปฝังกลบลงจากปีฐาน 2553 ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.89 ลงมา
เป็นร้อยละ 1.70 ในปี 2559
สามารถลดการใช้นำ�้ ลงเหลือ 316.22 ลิตร ต่อการผลิตคอนกรีต
1 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ก�ำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่ 310 ลิตร ต่อการผลิต
คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร
การใช้ ไฟฟ้าก็ลดลงเป็น 1.99 กิโลวัตต์ ต่อการผลิตคอนกรีต
1 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ต�ำ่ กว่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ที่ 2 กิโลวัตต์ ต่อการผลิต
คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร
ขณะเดียวกัน นครหลวงคอนกรีต ก็ไม่พบว่ามีขอ้ ร้องเรียนส�ำคัญ
จากชุมชนเลยในปีทผี่ า่ นมา

คุณพัฒนา พลอยประภา กรรมการคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมเพือ่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของนครหลวงคอนกรีต กล่าวว่า นับเป็น
จ�ำนวนทีม่ ากทีส่ ดุ ทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตคอนกรีตในประเทศไทยจะท�ำได้
นครหลวงคอนกรีตยังมีความตั้งใจที่จะติดตั้งเครื่องรีไซเคิล
คอนกรีต ตามพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านอีกหลายแห่ง หากพิจารณาแล้วว่า
เหมาะสม
ขณะนี้ นครหลวงคอนกรีตมีพนื้ ทีผ่ ลิต 105 แห่งทัว่ ประเทศ มีกำ� ลัง
ผลิตรวม 25 ล้านตันต่อปี
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ปูนอินทรี หนึง่ ในร้อยอันดับหลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั การรับรอง ESG100
โดดเด่นด้วยการด�ำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวงได้ รั บ มอบประกาศนี ย บั ต ร ESG100
ประจ� ำ ปี 2559 ซึ่ ง ตอกย�้ ำ ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ขององค์ ก รต่ อ
การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
อย่างจริงจัง
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง จ� ำ กั ด (มหาชน) เป็ น หนึ่ ง ใน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับ
การยกย่ อ งจากสถาบั น ไทยพั ฒ น์ ใ นฐานะองค์ ก รชั้ น น� ำ ด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และธรรมาภิบาลที่ดี
ในรอบการจัดอันดับปีล่าสุด
สถาบันไทยพัฒน์เป็นหน่วยงานทีส่ ง่ เสริมให้องค์กรต่างๆ ด�ำเนิน
ธุรกิจตามแนวทางแห่งความยัง่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณพงศ์พินิต เดชะคุปต์ กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิ บ าล ความเสี่ ย ง และก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
ปูนซีเมนต์นครหลวงกล่าวว่า “ประกาศนียบัตรรางวัล ESG100
ที่เราได้รับในครั้งนี้ พิสูจน์ ให้เห็นว่าปูนซีเมนต์นครหลวงด�ำเนิน
ธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ
หลักธรรมาภิบาล”
คุณยงยุทธ สง่างาม ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
บริษัทฯ ระบุว่า “การได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ใน
ครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่าปูนซีเมนต์นครหลวงก�ำลังก้าวไปสู่
ทิศทางที่ถูกต้องส�ำหรับการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ไม่ได้สนใจแต่เฉพาะตัวเลขผลประกอบการเท่านั้น”
ในการประเมินคุณสมบัตอิ งค์กรทีไ่ ด้รบั การยกย่องจาก ESG100
นัน้ สถาบันไทยพัฒน์ได้อา้ งอิงหลักเกณฑ์ของ Global Initiative
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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for Sustainability Rating หรื อ GISR ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่
จั ดตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระดั บ สากลเพื่ อ ด� ำ เนิ น งาน
ด้านการประเมินความยั่งยืน
ส� ำ หรั บ การจั ดอั น ดั บ ESG100 ประจ� ำ ปี 2559 มี บ ริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวนรวม 621 แห่ง
ที่เข้าร่วมการประเมิน โดยใช้ข้อมูลจาก 6 แหล่งที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 56-1
รายงานประจ�ำปี และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สถาบันไทยพัฒน์ ใช้ขอ้ มูลจากกว่า 11,500 จุดข้อมูลประกอบการ
ประเมิ น เพื่ อ คั ด เลื อ กองค์ ก รที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมส� ำหรั บ
รางวัล ESG100
แน่นอนว่าปูนซีเมนต์นครหลวงมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ
มากมายที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
รวมถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
โครงการสร้างฝายชะลอน�้ำ โครงการสร้างโรงเรียน โครงการ
ถั ง น�้ ำ สี เ ขี ย ว และกิ จ กรรมสาธารณะประโยชน์ ต ่ า งๆ เป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวมที่ บ ริ ษั ท ฯ
ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
“ประกาศนียบัตรรางวัล ESG100 ที่เราได้รับในครั้งนี้
พิสูจน์ ให้เห็นว่าปูนซีเมนต์นครหลวงด�ำเนินธุรกิจโดยให้
ความส�ำคัญอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และหลักธรรมาภิบาล”
คุณพงศ์พินิต เดชะคุปต์

กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

ปูนอินทรี หนึ่งในร้อยอันดับหลักทรัพย์ที่ได้รับการรับรอง ESG100

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มโครงการสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ที่บริษัทฯ
ได้ จั ด ท� ำ ภายใต้ แ ผนงานเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร อาทิ
โครงการโรงงานสีเขียว โครงการหมู่บ้านสีเขียว และโครงการ
โรงเรียนสีเขียว เป็นต้น
ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวงยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
อย่างเคร่งครัด โดยได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่า
ด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การทุจริต และการติดสินบนไว้
อย่างชัดเจนส�ำหรับทุกหน่วยงานในองค์กร
คุณยงยุทธได้ทงิ้ ท้ายว่า การได้รบั มอบประกาศนียบัตร ESG100
ยั ง สะท้ อ นถึ ง ค่ า นิ ย มหลั ก ในการด� ำ เนิ น งานของปู น ซี เ มนต์
นครหลวง อันได้แก่ “ท�ำงานเป็นทีม” “ท�ำสิ่งที่ถูกต้อง” “กล้าคิด
กล้าท�ำ” และ “ห่วงใย...ใส่ใจอนาคต”

ปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับผลประเมินระดับ “ดีเลิศ” ด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

พื้นที่ส�ำหรับใส่รูปภาพ

มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อยู่ในระดับแนวหน้า
เมือ่ เทียบกับองค์กรอืน่ ดังจะเห็นได้จากผลการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยภายใต้ความร่วมมือ
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งปูนซีเมนต์
นครหลวงได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ และติดหนึ่งใน Top Quartile ของบริษัท
จดทะเบียนทีม
่ ม
ี ลู ค่าทางการตลาดไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ล้านบาท
ผลการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการระดับ “ดีเลิศ” นีแ้ สดงถึง
ความทุ่มเทของบริษัทฯ ในการที่จะยกระดับแนวทางปฏิบัติและ
วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานอันเป็นรูปธรรมด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

นับเป็นเวลานานก่อนที่ค�ำศัพท์เช่น “คลาวด์ (Cloud)” หรือ
“ดิจิไทเซชั่น (Digitization)” จะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน
ประเทศไทย กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นหนึ่งในผู้น�ำที่
น�ำเอาสิง่ ทีเ่ ราเรียกกันอย่างคุน้ เคยในทุกวันนีว้ า่ ICT ซึง่ หมายถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ ใช้

นับถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ ใช้เงินลงทุนคิดเป็นมูลค่ากว่า
1,700 ล้านบาท ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยระดับโลก ซึ่งมิใช่เพียงเพื่อมุ่งสู่ปฏิบัติ
การอันเป็นเลิศ แต่ยงั เพือ่ คุณค่าและความพึงพอใจอันสูงสุดของ
ลูกค้าเป็นส�ำคัญ

กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง รับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร เข้ามาใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจตัง้ แต่ปี 2542 เพือ่ ปฏิรปู
การบริหารงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพและสร้างห่วงโซ่
ในการบริหารความสัมพันธ์ ให้กับลูกค้า

คุณนฤภร ปิยะวณิชย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวว่า
“คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เป็นแรงผลักดันทีแ่ ข็งแกร่งในการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT มาใช้เพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในงาน
บริการลูกค้า”

นั บ ตั้ ง แต่ นั้ น เป็ น ต้ น มา การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสือ่ สารในบริษทั ฯ มีพฒ
ั นาการขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพ และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้ น เพื่ อตอบสนองการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จที่ มี
การเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา การส่งเสริมกลยุทธ์ดา้ นการขายและ
งานบริการลูกค้าเพือ่ ความเป็นเลิศ อีกทัง้ ยังช่วยผลักดันให้ธรุ กิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นด้วย
ก่อนปี 2543 การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังเป็นการท�ำงาน
ด้วยรูปแบบเอกสาร สิง่ พิมพ์ และกระดาษเป็นหลัก การน�ำข้อมูล
ไปประมวลผลในเชิ ง ธุ ร กิ จ ยั ง ไม่ ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่าที่ควร
แต่ ห ลั ง จากเดื อ นพฤษภาคม 2543 นั บ เป็ น การน� ำ การ
เปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของบริษัทฯ โดยเริ่มด�ำเนินธุรกิจบน
เส้นทางทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศในการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าด้านงานขาย
และการบริการลูกค้ามาจนถึงวันนี้
“การใช้ระบบใหม่นจี้ ะจะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้กลุม่ บริษทั ฯ พัฒนา
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และช่วยให้บริษทั ฯ สามารถมองเห็น
จุดเด่นของลูกค้าแต่ละรายและน�ำเสนอเงือ่ นไขการขายได้
ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ ”
คุณนฤภร ปิยะวณิชย์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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คุณนฤภร เน้นย�ำ้ ว่า “คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ กล้าคิดกล้าท�ำและ
มีวิสัยทัศน์ที่จะใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ ในการเปลี่ยนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ และพัฒนาเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยมากๆ ในเวลานัน้ ซึง่ คงจะไม่สามารถพบเห็นได้งา่ ยนัก
ในบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน”
จากการทีค่ ณะผูบ้ ริหารให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ
ได้ พั ฒ นาโปรแกรมและแอพพลิ เ คชั่ น ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารมากกว่ า 12 แอพพลิ เ คชั่ น มาใช้
เพื่อประโยชน์ ในธุรกิจและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ในช่วงปี
2543 - 2557
แต่ความเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารนั้น เกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2558 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯใช้
เงินลงทุนประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการ
นี้ ไ ด้ มี ก ารวางโครงสร้ า งเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์
แพลตฟอร์มใหม่ เพือ่ เชือ่ มโยงแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ให้ผสมผสาน
ข้อมูลทุกมิติของลูกค้าในแพลตฟอร์มเดียวกัน
“ประโยชน์จากเครือ่ งมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์แพลตฟอร์มใหม่
ที่ ไ ด้ ล งทุ น ไปนี้ คื อ การที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง
สามารถเห็นข้อมูลของลูกค้าอย่างครบถ้วน 360 องศา ซึ่ง
ครอบคลุมลูกค้าของทุกบริษัทซึ่งอยู่บนคลาวด์แอพพลิเคชั่น
(Cloud Application) สามารถเข้าดูขอ้ มูลได้ทกุ ทีเ่ พือ่ สนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเพือ่ ให้ทนั ต่อความ
ก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ก�ำลังเติบโต”

ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ลู ก ค้ า ได้ ล ดลง
อย่างรวดเร็ว นับจากปี 2556 เฉลี่ย 14 ข้อร้องเรียนต่อเดือน
แต่ในปี 2559 เหลือเพียง 5 ข้อร้องเรียนต่อเดือน
ศูนย์บริการลูกค้าของปูนซีเมนต์นครหลวง (Call Centre) ซึ่งให้
บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาได้ทันทีถึงร้อยละ 96

คุณนฤภร กล่าวว่า “การใช้ระบบใหม่นี้จะจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
และช่วยให้บริษัทฯสามารถมองเห็นจุดเด่นของลูกค้าแต่ละราย
และน�ำเสนอเงือ่ นไขการขายได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ได้ดียิ่งขึ้น”
โดยการวางโครงสร้างเครือ่ งมือในการบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า
แพลตฟอร์มใหม่นี้ ครอบคลุมส่วนส�ำคัญของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับลูกค้า เช่น การน�ำเสนองานขายโครงการ การบริหารศูนย์
บริการลูกค้า ค�ำร้องขอส่วนงานขายออนไลน์ (Sales Online
Solution) การเยี่ยมลูกค้า รับข้อร้องเรียนและแจ้งราคาตลาด
ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ (Mobile Sales Application) การสัง่ ซือ้
และช�ำระเงินออนไลน์ (E-commerce) และอินทรีคลับการ์ด
สะสมคะแนน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะด�ำเนินการบนระบบคลาวด์
ในการบูรณาการคุณค่าความยั่งยืนของธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Business and IT Sustainability)
ของบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การปรับโฉมธุรกิจเข้าสู่ระบบดิจิทัล
นั้นคือการให้ความส�ำคัญต่อผลก�ำไร ความพึงพอใจของลูกค้า
และความพยายามในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในทุกรูปแบบให้ ได้อย่างรวดเร็ว
คุณนฤภร ยังกล่าวอีกว่า กลยุทธ์ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังการการบูรณาการ
คุ ณ ค่ า ความยั่ ง ยื น ของธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารนี้มาจากคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยค�ำส�ำคัญ 3 ค�ำ
ได้แก่ การออกแบบ (Design) การวางโครงสร้าง (Build) และ
ปฏิบัติการ (Run) ในที่นี้ การออกแบบ หรือ Design หมายถึง
การก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ โ ดยผสมผสานระหว่ า งระบบดิ จิ ทั ล และ
แอนะล็อก ส่วนการสร้าง หรือ Build หมายถึง การน�ำเอากลยุทธ์
ที่ก�ำหนดไว้มาวางโครงสร้างตามความต้องการทางธุรกิจกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีดิจิทัลและแผนธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อยกระดับผลการ
ปฏิบัติงาน และสุดท้าย ปฏิบัติการ หรือ Run หมายถึง การน�ำ
โครงสร้างที่วางไว้มาด�ำเนินการให้เป็นผล ตามสภาพแวดล้อม
ของการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป และเงื่อนไขใหม่ๆ ทางธุรกิจ

ผลแห่งความส�ำเร็จ
การเป็นผูน้ ำ� ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร น�ำมา
ซึง่ ประโยชน์ทเี่ ป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแก่กลุม
่ บริษทั ปูนซีเมนต์
นครหลวง ในมิติของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
ประการแรก ลูกค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุดซึง่ เอือ้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ประการทีส่ อง กลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า
สูงกว่าร้อยละ 80 จากผลการส�ำรวจ

นอกจากนั้น โครงการอินทรีคลับการ์ดสะสมคะแนน (INSEE
Club Card: Loyalty Program) ของกลุ่มบริษัทฯก็ขยายตัวขึ้น
มีสมาชิกประมาณ 5,000 รายในปี 2559 จากเพียงราว 1,000
รายในปี 2552 ที่เริ่มโครงการ

รางวัลที่ได้รับ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในด้ า นการบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ กั บ คู ่ ค ้ า ของกลุ ่ ม บริ ษั ท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยมีรางวัลที่
บริษัทฯ ได้รับถึง 4 รางวัลในระหว่างปี 2557-2559
• ศูนย์บริการลูกค้า (Call Centre) ได้รับรางวัลถึง 2 ปีซ้อน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการคุม
้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) และ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในปี 2557 และ
2558 ทั้ง สคบ. และ สรอ. ได้เห็นความสามารถในการ
จัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งมีมาตรฐานสูงและส่งผล
ให้มีข้อร้องเรียนส่งไปยัง สคบ. น้อยลง
•

ในปี 2558 และ 2559 กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้
รับรางวัล 2 ใน 4 ประเภทจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA) ในงาน Thailand ICT Excellence Awards
•

•

รางวัลที่ได้รับในปี 2558 จาก TMA เป็นรางวัลใน
สาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core
Process Improvement) ชือ่ โครงการ INSEE Mobile
Sales Application ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ
ในการบริ ห ารงานด้ า นลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ที่ เ ชื่ อ มโยง
ฝ่ายขายของบริษัทฯ กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และในปี 2559 กลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง
เป็นหนึ่งในสามบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่ได้รับ
รางวั ล สาขาการขั บ เคลื่ อ นทางธุ ร กิ จ (Business
Enabler) อั น เป็ น ผลจากการออกแบบเครื่ อ งมื อ
ด้ า นการบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า INSEE
Connect ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ
กั บ คู ่ ค ้ า ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การทางธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการออกแบบเพื่ อ ให้ ต รงตามระบบ
นิ เ วศทางธุ ร กิ จ (Business Eco-system) และ
พั ฒ นารู ป แบบธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ลู ก ค้ า
และผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ

คุณนฤภรกล่าวเสริมอีกว่า หลังจากที่สามารถเชื่อมโยงผู้แทน
จ�ำหน่ายและผูค้ า้ รายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว กลุม่ บริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวงก�ำลังก้าวสู่ความส�ำเร็จอีกขั้นหนึ่ง นั่นคือ
การขยายฐานข้ อ มู ล การเชื่ อ มโยงต่ อ ไปจนถึ ง ปลายห่ ว งโซ่
อุปทานทีเ่ ป็นผู้ ใช้สนิ ค้าโดยตรง ซึง่ ได้แก่ เจ้าของทีพ
่ กั อาศัย และ
ผูบ้ ริโภครายย่อย เพือ่ ช่วยสนับสนุนคูค่ า้ ให้ดำ� เนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งคาดว่าจะท�ำได้อย่างครบวงจรภายใน 2-3 ปีข้างหน้านี้
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่หยุดยั้ง

ความพยายามของปูนซีเมนต์นครหลวงบนเส้นทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ได้สร้างชือ่ ให้บริษทั อีกครัง้
ในปี 2559
ในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้สัญลักษณ์
หัวใจสีเขียวเพิ่มขึ้นถึง 30 รายการ มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
การผลิตปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ท่ีใช้วตั ถุดบิ ทางเลือกและใช้พลังงาน
ในกระบวนการผลิตน้อยลง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ชนิดใหม่ที่มีความคงทนส�ำหรับใช้ ในฟาร์มเลี้ยงสุกร
ขณะเดียวกัน ก็มผี ลิตภัณฑ์ปนู อินทรีทไี่ ด้รบั การรับรองในระดับ
ประเทศมากขึ้น ในความเป็นผลิตภัณฑ์ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อันเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนความพยายามจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ปูนอินทรีเพชรรักษ์โลก ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ไฮดรอลิค ชนิดใหม่ (PCC) ที่ลดการใช้
ปูนเม็ดในกระบวนการผลิต ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 5-7 เมื่อเทียบกับการผลิตปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์แบบดั้งเดิม (OPC)
อย่างไรก็ดี ดร. วันเฉลิม ได้เน้นย�้ำว่า ในด้านคุณภาพแล้ว
ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ไฮดรอลิค ไม่ได้มีคุณภาพด้อยลง
กว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แต่อย่างใดทั้งในด้านคุณสมบัติการ
ใช้งานในโครงสร้างต่างๆ
ปูนอินทรีเพชรรักษ์โลกได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี
ด้วยยอดขายในปี 2559 สูงขึ้นกว่าเท่าตัวจากยอดขายของ
ปี 2558 และยอดขายในปี 2560 ก็คาดว่าน่าจะขยายตัวได้อกี กว่า
เท่าตัวของยอดขายปี 2559

ดร. วันเฉลิม ชโลธร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า
“ความพยายามของปูนซีเมนต์นครหลวงทีจ่ ะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบริการสีเขียว มีความก้าวหน้าไปไม่น้อยทีเดียว”

ผลิตภัณฑ์ INSEE FarmCrete

มาตรวัดระดับความส�ำเร็จของปูนซีเมนต์นครหลวงในเรื่องนี้
อย่างหนึง่ คือ ในปี 2559 นี้ รายได้ของบริษทั ฯ ทีม่ าจากผลิตภัณฑ์
ทีม่ ฉี ลากหัวใจสีเขียวสามารถสร้างรายได้ ให้แก่บริษทั ฯ ในสัดส่วน
ที่ไม่น้อยไปกว่าปี 2558 เลย นั่นคือ ร้อยละ 30 ของรายได้รวม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ INSEE FarmCrete ซึ่งเป็นค�ำตอบของ
การแก้ปัญหาพื้นฟาร์มเลี้ยงสุกร แตกร้าวและหลุดลล่อน ซึ่ง
เกิดจากสุกรบริเวณพื้นที่ท่ี ให้อาหาร ประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่างดีในปี 2559

พัฒนาการของปูนซีเมนต์
ชนิดปอร์ตแลนด์ ไฮดรอลิค (PCC)

INSEE FarmCrete จึงเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ทตี่ อบสนองความ
ต้องการของตลาดได้ โดยมีแผนทีจ่ ะออกวางตลาดได้ ในปี 2560

ก้าวส�ำคัญก้าวหนึง่ ในปี 2559 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปนู อินทรี
ได้แก่ การยกระดับคุณภาพของปูนซีเมนต์ ชนิดปอร์ตแลนด์
ไฮดรอลิค (PCC) ให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นโดยการเพิ่มส่วนผสมที่เป็นวัสดุทางเลือกลงในสูตรของ
ผลิตภัณฑ์ ในปี 2558
ดร. วันเฉลิม ให้ค�ำอธิบายว่า การเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกลงใน
ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ จะช่วยลดปริมาณปูนเม็ดที่ต้องใช้ ซึ่ง
ส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการผลิต
ลดลงตามไปด้วย
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
24

ในการนี้ ดร. วันเฉลิม กล่าวว่า “เมื่อค�ำนึงถึงจ�ำนวนผู้ประกอบ
การฟาร์มสุกรในประเทศไทยซึ่งมีอยู่กว่า 150 รายแล้ว ปัญหา
พื้นปูนในฟาร์มเลี้ยงสุกรหลุดล่อนนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว”
ดร. วันเฉลิมให้ความกระจ่างต่อว่า “ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงระบบนิเวศด้วย เนื่องจากจะต้องมีการซ่อมแซม
พืน้ ฟาร์มเลีย้ งสุกรเป็นระยะๆ น�ำมาซึง่ ความต้องการใช้ปนู ซีเมนต์
ซึ่งจะส่งผลถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ด้วย”
INSEE FarmCrete มีคุณสมบัติพิเศษที่การทนต่อการขีดข่วน
ได้ สู ง ซึ่ ง ช่ ว ยยื ด อายุ ก ารใช้ ง านของพื้ น คอนกรี ต และลด
ความจ�ำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมลง

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์สีเขียวใหม่ 3 ชนิด
ปูนซีเมนต์นครหลวงได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปนู ส�ำเร็จรูปอินทรี
มอร์ตาร์ เบอร์ 32 ปูนเทปรับระดับพืน้ ไหลตัวดี (INSEE Motar 32
Easy Floor Screed) และผลิตภัณฑ์ปูนส�ำเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์
เบอร์ 52 และเบอร์ 53 คอนกรีตแห้ง (INSEE Mortar 52 & 53:
Dry Concrete) เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2559
ปูนอินทรีมอร์ตาร์ 32 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมา
ส�ำหรับงานเทปรับระดับพื้นที่ง่ายขึ้น มีการไหลแผ่ของเนื้อปูน
ที่ดี ช่วยให้ผิวพื้นเรียบและลดความหนาของระดับพื้นลงได้
จึงช่วยลดทั้งปริมาณงานและปริมาณวัสดุที่ต้องใช้
ปูนส�ำเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 52 และเบอร์ 53 เป็นผลิตภัณฑ์
เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ส ่ ว นผสมของวั ต ถุ ดิบ ทางเลื อ ก จึ ง ลด
ส่วนผสมของเนื้อปูนซีเมนต์แบบดั้งเดิมลงได้ถึงร้อยละ 10-15

“การเพิม่ วัตถุดบิ ทางเลือกลงในส่วนผสมของปูนซีเมนต์
จะช่วยลดปริมาณปูนเม็ดทีต่ อ้ งใช้ ซึง่ ส่งผลให้การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการผลิตลดลงตามไปด้วย”
ดร. วันเฉลิม ชโลธร

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

คาร์บอนฟุตปริ้นท์และฉลากลดโลกร้อน
ปูนซีเมนต์นครหลวงมีผลิตภัณฑ์ ใหม่ 2 ชนิด ซึง่ ได้แก่ ปูนอินทรี
เพชรงานหล่อ และปูนอินทรีเพชรรักษ์โลก ทีไ่ ด้รบั ฉลากคาร์บอน
(Carbon Footprint Label) อันเป็นฉลากทีแ่ สดงปริมาณรวมของ
คาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดจากผลิตภัณฑ์ ท�ำให้จำ� นวนผลิตภัณฑ์
ของปูนซีเมนต์นครหลวงที่ได้รับฉลากคาร์บอนจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
มีจ�ำนวนถึง 9 ผลิตภัณฑ์แล้ว

เอกสารข้ อ มู ล ผลกระทบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต เป็ น เอกสารที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ มีองค์กรอิสระเป็น
ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้การรับรองตามมาตรฐาน ISO:14025
อันเป็นมาตรฐานสากลที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม
การทีป
่ นู ซีเมนต์นครหลวงเป็นหนึง่ ในสมาชิกของกลุม
่ Cement
Sustainability Initiative (CSI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภา
หอการค้าโลกเพือ่ การพัฒนาอันยัง่ ยืน (World Business Council
for Sustainable Development) ปูนซีเมนต์นครหลวงจึงเป็น
องค์กรแรกๆ ในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั เอาเครือ่ งมือของ CSI มาใช้
ในการจัดท�ำเอกสารเบื้องต้นที่แสดงผลกระทบของผลิตภัณฑ์
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปู น ซี เ มนต์ แ ละคอนกรี ต
หลายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
เอกสารแสดงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ตอ่ สิง่ แวดล้อม (EPD) เป็น
เอกสารที่ให้รายละเอียดเกีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ จนกระทั่ง
ถึงซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยมีการค�ำนวณผลกระทบ
ตามหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
ปูนซีเมนต์นครหลวงคาดหวังว่าเอกสาร EPD ส�ำหรับปูนซีเมนต์
และคอนกรี ต ที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ การ
ตรวจสอบและรับรองในปีต่อๆ ไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้
เจ้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ ได้รบั การรับรองมาตรฐานด้านการ
ประเมินอาคารเขียว ตามหลักเกณฑ์ของสภาสถาปัตยกรรมสีเขียว
ของสหรัฐอเมริกา (Leadership in Energy and Environmental
Design: LEED)
มี โ ครงการก่ อ สร้ า งต่ า งๆ จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 14 โครงการใน
ประเทศไทย ที่ได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ของปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับ
การรับรองหรือก�ำลังขอรับการรับรองสถานะความเป็น “อาคารเขียว”
ทั้งตามมาตรฐาน LEED และตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน
ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ที่เรียกว่า TREES (Thai’s
Rating of Energy and Environmental Sustainability)
ดร. วันเฉลิมกล่าวสรุปว่า “ปูนซีเมนต์นครหลวง มุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
จ� ำ นวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ
ผลิตภัณฑ์สีเขียว และจะพยายามผลักดันให้สังคมได้ ใช้วัสดุ
ก่อสร้างทีเ่ ป็นมิตรต่อระบบนิเวศ อันเป็นส่วนหนึง่ ในการจัดการ
กับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม”

ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของปูนซีเมนต์นครหลวงที่ได้รับฉลาก
ลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction Label) อันเป็นฉลาก
ทีแ่ สดงการลดลงของปริมาณคาร์บอนจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ก็ได้เพิ่มขึ้นจาก 4 ผลิตภัณฑ์ ในปีที่ผ่านมา เป็น 8 ผลิตภัณฑ์ ใน
ปี 2559

ข้อมูลผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2559 ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้เริม
่ กระบวนการแสดงข้อมูล
ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
บริษัทฯ อย่างเปิดเผยและโปร่งใส
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ
ชุมชนเผ่าอาข่า จังหวัดเชียงราย ได้มีโรงเรียนแห่งแรกในรอบ 60 ปี

แนวคิดในการก่อสร้างโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ เริม่ ก่อตัวขึน้
เมื่อครั้งที่ปูนซีเมนต์นครหลวงไปช่วยสร้างโรงเรียนให้แก่ชาว
ชุมชนในพื้นที่ชนบทแห่งที่ 3 และแนวคิดนี้ก็มีการต่อยอดและ
ปรับรายละเอียดเรื่อยมา
ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา ที่สร้างขึ้น
ในชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเป็นอยู่
ยากจน ก็เป็นอีกหนึง่ โรงเรียนตัวอย่างทีม่ คี วามพร้อมต่อการเป็น
ต้นแบบส�ำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโครงการโรงเรียน
สีเขียวที่จะด�ำเนินต่อไปในอนาคต
การสร้ า งโรงเรี ย นแห่ ง นี้ ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ ใ น
หมู่บ้านห้วยน�้ำกืน อันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ ในหุบเขาซึ่งอยู่สูงจาก
ระดับน�ำ้ ทะเล 1,200 เมตร และห่างจากอ�ำเภอแม่สรวย 31 กิโลเมตร
นอกจากจะเป็ น การแก้ ป ั ญ หาความไม่ รู ้ ห นั ง สื อ ได้ อ ย่ า ง
ตรงประเด็นแล้ว ยังเป็นการน้อมน�ำหลักการด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติด้วย
แม้งานสร้างโรงเรียนที่บ้านห้วยน�้ำกืนจะมีความคล้ายคลึงกับ
ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านปาเกอะญอ
ทีบ่ ริษทั ฯ สร้างขึน้ เมือ่ ปี 2558 บนแนวชายแดนไทย-พม่าในเขต
จังหวัดเพชรบุรี แต่ก็มีองค์ประกอบบางประการที่จัดท�ำเป็น
การเฉพาะส�ำหรับความต้องการในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันไป
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบของปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวว่า “ในการพัฒนา
รูปแบบใหม่ ของโครงการโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการนั้น
เรามิ ใช่เพียงแค่น�ำรูปแบบที่ประสบความส�ำเร็จในพื้นที่หนึ่ง
ไปใช้ ในอีกพื้นที่หนึ่ง”
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
26

“แต่เราพยายามมองหาความแตกต่าง อันเป็นความต้องการ
เฉพาะพื้นที่ และใช้ความต่างนั้นสร้างประโยชน์ ให้ ได้สูงสุดตาม
เป้าหมายที่เราตั้งไว้” ดร. สุนีย์ ให้ค�ำอธิบาย
ดร. สุนยี ย์ งั กล่าวเสริมว่า นอกจากนัน้ ปูนซีเมนต์นครหลวงยังได้
น้อมอัญเชิญกระแสพระราชด�ำรัสทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราขสุดา
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานไว้ ในคราวที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิด
โรงเรียนบ้านปาเกอะญอ เมือ่ ต้นปี 2559 ผนวกไว้ ในการพัฒนา
โครงการด้วย
ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านห้วยน�ำ้ กืน
บริษัทฯ ได้ ใช้เงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น 8.5 ล้านบาท โดยรวม
การก่อสร้างระบบการบริหารน�ำ้ อย่างครบวงจรไว้ ในโครงการด้วย
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำ เนื่องจากหมู่บ้านห้วยน�้ำกืน
มีปัญหาขาดแคลนน�้ำอย่างรุนแรงในฤดูแล้ง
ระบบการบริหารน�้ำของโรงเรียนบ้านห้วยน�้ำกืน ประกอบด้วย
ปั๊มน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ฝายชะลอน�้ำ และถังเก็บน�้ำความจุ
20,000 ลิ ต ร จ� ำ นวน 2 ถั ง ซึ่ ง ช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของชาวบ้านซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,200 คน ที่ด�ำรงชีพด้วยการท�ำ
เกษตรกรรมและมีความเป็นอยูอ่ ย่างขาดแคลน เน้นไปทีก่ ารขจัด
ความไม่รหู้ นังสือของชาวบ้านทีอ่ ยูต่ ามแนวชายแดน ช่วยยกระดับ
มาตรฐานความเป็นอยู่ และวางรากฐานเพื่อบ่มเพาะแนวคิด
ด้านความยั่งยืน ทั้งในหมู่คนรุ่นใหม่และคนทั่วไปในชุมชน
โครงการโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการในรูปแบบใหม่ ทีป่ นู ซีเมนต์
นครหลวงเริม่ ไว้ ในปี 2556 ทีบ่ า้ นน�ำ้ สะเป่ ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นห่างไกล
ในเขตอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการปรับเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียนสีเขียว และได้มกี ารพัฒนา
การอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่นั้น

โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ

ศูนย์การเรียนรู้แห่งแรก
ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านห้วยน�ำ้ กืน
เป็ น โรงเรี ย นแห่ ง ที่ 30 ในโครงการที่ ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง
ร่ ว มมื อ กั บ กองบั ง คั บ การต� ำ รวจตระเวนชายแดน ซึ่ ง มี ทั้ ง
การสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่และการปรับปรุงโรงเรียนที่มีอยู่เดิม
โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนแรกในชุมชน ที่อยู่ ในพื้นที่นี้กัน
มาราว 60 ปีแล้ว และชาวบ้านยังมีความไม่รู้หนังสืออยู่มาก
ส่วนใหญ่สื่อสารกันโดยการใช้ภาษาท้องถิ่นเท่านั้น
โรงเรียนถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ขนาด 800 ตารางเมตร สามารถ
จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ ได้ถึง 500 คนในหมู่บ้าน
ห้วยน�้ำขุ่น และเด็กที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียง มีชั้นเรียนตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 9 คน ซึง่ ในจ�ำนวนนี้
เป็นต�ำรวจชายแดน 6 คน
บริเวณโรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง มีห้องฝึกงานส�ำหรับ
นั ก เรี ย นและห้ อ งสมุ ด ตลอดจนศู น ย์ กิ จ กรรมนั น ทนาการ
สหกรณ์ ห้องพยาบาล ห้องพักครู และบ้านพักครู รวมทั้งหอพัก
นักเรียนทีร่ องรับนักเรียนหญิงได้ 30 คน และนักเรียนชาย 20 คน
การก่ อ สร้ า งโรงเรี ย นเริ่ ม ต้ น เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม 2559
โดยใช้แบบก่อสร้างที่ชนะการประกวด ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเจตนารมณ์
ที่จะสร้างแรงบัน ดาลใจให้ นัก ศึ ก ษาใส่ ใจในการท� ำกิ จกรรม
เพื่ อ สั ง คม โดยมี พ นั ก งานกลุ ่ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง
จ�ำนวน 80 คน มาร่วมเป็นอาสาสมัครในการก่อสร้างโรงเรียน
และมี ก ลุ ่ ม ประชาชนทั่ ว ไปอี ก จ� ำ นวนหนึ่ ง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
อาสาสมัครอีกด้วย
ทั้ ง นี้ มี ห มายก� ำ หนดการที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดโรงเรียน
ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้

รากฐานแห่งการสร้างความยั่งยืน
คุ ณ นาฎฤดี กฐิ น เทศ พนั ก งานปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ จั ด การโครงการก่ อ สร้ า งโรงเรี ย นที่ บ ้ า นห้ ว ยน�้ ำ กื น
กล่าวว่า “สถานศึกษาแห่งนีส้ ร้างขึน้ ตามรูปแบบโรงเรียนสีเขียว
แบบบูรณาการ ทีม
่ กี ารพัฒนาในหลายๆ ด้าน โรงเรียนแห่งนีเ้ ป็น
เสมือนแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ ได้ดีขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ ยังมีการรวมเอาการบริหารการใช้นำ�้ และการจัดให้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารการก�ำจัดของเสีย
ห่วงโซ่อาหาร การเกษตรกรรม และการท�ำการตลาดให้แก่
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน รวมเข้าไว้ ในโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการด้วย
เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง
คุ ณ นาฎฤดี กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “การฝึ ก อาชี พ การสอนท� ำ
บล็อกประสานดินซีเมนต์ การสร้างถังน�้ำดินซีเมนต์เพื่อเก็บน�้ำ
การเลี้ยงไก่แบบปล่อย และการสร้างเรือนเพาะช�ำ ก็รวมอยู่ใน
การพัฒนาทีเ่ ราตัง้ ใจท�ำเพือ่ ชุมชนหมูบ่ า้ นห้วยน�ำ้ กืนด้วยเช่นกัน
เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ที่จะรับผิดชอบต่อสังคม ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ
สังคมไทย”

มิใช่เพียงการสร้างโรงเรียนเท่านั้น
นั บ ถึ ง วั น นี้ โครงการโรงเรี ย นสี เ ขี ย วแบบบู ร ณาการของ
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ยังประโยชน์แก่เด็กนักเรียน
ตามชายแดนไทยกว่า 50,000 แล้ว ซึ่งหากปราศจากโครงการ
เช่นนี้ เด็กๆ ทีด่ อ้ ยโอกาสเหล่านีก้ จ็ ะไม่มโี อกาสเข้าถึงการศึกษา
การเรี ย นรู ้ ที่ จ ะด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ที่จะสร้างโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นอย่างแน่นอน
คุณภัทรดนัย อินทรพงษ์นุวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการสื่อสารองค์กร
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวว่า สิ่งที่จะชี้วัดความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาโครงการโรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการนี้ ไม่ควร
เป็นเพียงจ�ำนวนโรงเรียนที่เราไปสร้างไว้เท่านั้น
“แต่น่าจะชี้วัดกันที่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ต่างหาก” คุณภัทรดนัยกล่าว
“นี่คือเหตุผลที่ เราต้องมีโครงการต่อเนื่องซึ่งจะด�ำเนินการ
หลังจากการสร้างโรงเรียนแล้วเสร็จ เป็นโครงการที่เราท�ำงาน
ร่วมกับอีกหลายฝ่าย เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของชาวบ้านใน
ชุมชน เพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการดูแลสิง่ แวดล้อม
ตามพันธสัญญาของกลุม
่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง คือ ห่วงใย
ใส่ ใ จอนาคต” คุ ณ ภั ท รดนั ย อิ น ทรพงษ์ นุ วั ฒ น์ กล่ า วสรุ ป
“เราพยายามมองหาความแตกต่าง อันเป็นความต้องการ
เฉพาะพื้นที่ และใช้ความต่างนั้นสร้างประโยชน์ ให้ได้สูงสุด
ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้”
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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รางวัล CSR - DIW จากกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างต่อเนือ่ ง
มุ่งมั่นก้าวต่อไปบนเส้นทางเพื่อสังคม

ภารกิจเพื่อสังคมของปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รับการถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ
CSR ทีด่ ำ� เนินมาอย่างต่อเนือ่ งและดูเหมือนจะไม่มกี ำ� หนดสิน้ สุด
โครงการต่างๆ ด้าน CSR ได้มีพัฒนาการผ่านเวลานานนับปีและ
ประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มิ ใช่เป็นความส�ำเร็จที่
บริษัทฯ กล่าวอ้างเท่านั้น แต่เป็นความส�ำเร็จที่ได้รับการยอมรับ
อย่างเป็นทางการจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ในปี 2559 ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงาน
1, 2, 3 และบริษทั สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด ได้รบั รางวัล CSR-DIW
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมดังที่
บริษัทฯ มุ่งหวัง รางวัลนี้เป็นรางวัลส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง เป็นสิง่ เชิดชูความอุตสาหะ
ของปูนซีเมนต์นครหลวงในการรักษาระดับผลงานด้าน CSR
ไว้ ได้เป็นอย่างดี
ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นองค์กรแรกๆ ในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ที่ได้รับการยกย่องในงานด้าน CSR จากกระทรวง
อุตสาหกรรม นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัล CSR-DIW Award
ในปี 2554
“รางวัล CSR-DIW Continuous Awards คือบทพิสูจน์
ความมุมานะของปูนซีเมนต์นครหลวง ในการมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในงานด้าน CSR
คุณสุนันท์ ส�ำเรียนรัมย์

ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กิจการสระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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และปูนซีเมนต์นครหลวงก็ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องจนถึง
ปี 2556 อันเป็นปีที่กระทรวงอุตสาหกรรม ปรับเปลี่ยนหลักการ
มอบรางวัล เป็นรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับภาคเกษตรกรรม
เป็นการชั่วคราว
แต่เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมกลับมามอบรางวัลด้าน CSR อีก
ในปี 2558 โรงงานสระบุรขี องปูนซีเมนต์นครหลวง ก็ได้ขนึ้ แท่น
รับรางวัลอีกครั้ง
และในปี 2558 ปูนซีเมนต์นครหลวงก็มีพัฒนาการก้าวส�ำคัญ
อีกก้าวหนึง่ ด้าน CSR ซึง่ ได้แก่ การทีบ่ ริษทั สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด
ได้ รั บ เลื อ กจากกระทรวงอุ ต สาหกรรมให้ เ ข้ า รั บ รางวั ล
ผลงานด้าน CSR เป็นครั้งแรก
คุณสุนันท์ ส�ำเรียนรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์กล่าวว่า
“รางวัล CSR-DIW Continuous Awards คือบทพิสูจน์ความ
มุมานะของปูนซีเมนต์นครหลวง ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
งานด้าน CSR”
คุณสุนันท์ กล่าวเสริมว่า “นอกจากนั้น ความมุมานะในงานด้าน
CSR ยังเป็นข้อพิสูจน์ของการยึดมั่นในนโยบายด้าน CSR ที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา จนได้รับ
การยอมรับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม”
งานด้าน CSR ของปูนซีเมนต์นครหลวง มุ่งด�ำเนินการตามหลัก
7 ประการซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีถึงสิทธิ
มนุษยชน และตัง้ แต่การใสใจในการรักษาสิง่ แวดล้อมจนถึงการ
ต่อต้านการทุจริตและฉ้อโกง

รางวัล CSR - DIW จากกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง

คุณสุนนั ท์เน้นย�ำ้ ว่า “งานด้าน CSR ของปูนซีเมนต์นครหลวง มิใช่
เป็นเพียงการท�ำอะไรชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นงานที่มีพัฒนาการ
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ มุง่ สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามแนวทางธุรกิจ
ที่มีหัวใจสีเขียว (Green Heart) ของบริษัทฯ”
ปูนซีเมนต์นครหลวงมีโครงการด้าน CSR กว่า 20 โครงการ
ที่ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา
อีกทั้งยังมีงาน CSR เฉพาะกิจอีกจ�ำนวนหนึ่งที่จัดท�ำตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ ในแต่ละปี”
ภารกิจด้าน CSR ของปูนซีเมนต์นครหลวงมีความหลากหลายมาก
ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ตอบสนองประเด็นปัญหาต่างๆ ในกรอบของหลักการ
ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
มีทั้งโครงการด้านการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณกุศล
การพัฒนาชุมชน ความปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย
ในช่ ว งสองสามปี ที่ ผ ่ า นมา ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวงได้ จั ด สรร
งบประมาณปีละกว่า 10 ล้านบาท เพื่องานด้าน CSR ซึ่งบัดนี้ได้
ขยายขอบเขตออกไปกว้างกว่าเดิม โดยเน้นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 3 พืน้ ที่
ในจังหวัดสระบุรี
คุณสุนันท์ ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ว่า ผลงานด้าน CSR ของ
ปูนซีเมนต์นครหลวงนับได้ว่าเป็นที่น่าพึงพอใจไม่น้อย น�ำมา
ซึ่งประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียนราว 2,600 คน ใน 7 โรงเรียน
และชาวบ้านอีกราว 40,000 คน รวมทั้งได้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในบริเวณใกล้เคียงโรงงานได้กว่าร้อยละ 30
จากการส�ำรวจความพึงพอใจในโครงการต่างๆ ด้าน CSR ใน
ปี 2553 ซึ่งด�ำเนินการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(สรอ.) โครงการที่เกี่ยวกับชุมชนของปูนซีเมนต์นครหลวง มี
คะแนนเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 81.44 ในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 74.1 ในปี 2558
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานว่ามีค�ำร้องเรียนใดๆ จากบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับงานด้าน CSR ของปูนซีเมนต์นครหลวง อย่างน้อยก็ใน
ระหว่างปี 2558-2559 ซึง่ เป็นปัจจัยทีเ่ อือ้ ให้ปนู ซีเมนต์นครหลวง
ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards ในปี 2559

หลัก 7 ประการด้านบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
ของปูนซีเมนต์นครหลวง
•

•

•

•

คุณสุนันท์กล่าวทิ้งท้ายว่า รางวัลที่ได้รับมานั้น จะเป็นแรงส่ง
ให้ปูนซีเมนต์นครหลวงยิ่งมุมานะมากขึ้นในงานด้าน CSR ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ซึมซับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรแล้ว
•

•

•

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี: ปูนซีเมนต์นครหลวงจะด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและ
ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และให้ความเคารพในสิทธิ
มนุษยชน มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง
เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้จัดหาสินค้าและ
บริการและชุมชน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งาน: ปู น ซี เ มนต์
นครหลวงให้ความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้งจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า และผู ้ จั ด หาสิ น ค้ า และบริ ก าร:
ปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความส�ำคัญต่อความต้องการของ
ลูกค้า เพือ่ ให้ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีความยัง่ ยืน น�ำมาซึง่
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ในท�ำนองเดียวกัน กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวงก็คาดหวังให้
ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการทุกราย ด�ำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม
และมีการปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม เพือ่ ความสัมพันธ์อนั ยัง่ ยืน
และเพื่อสร้างค่านิยมร่วมส�ำหรับทุกฝ่าย
การใส่ ใ จดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น :
กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวงจะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อปกปักรักษาและลดผลกระทบ
อันอาจเกิดจากธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชุน
โดยการโดยยึดมาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุมชนและสังคม: กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวงให้
ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมและการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนในชุมชนต่างๆ ทีอ่ ยู่ใกล้เคียงพืน้ ทีป
่ ระกอบการ
ของบริษัทฯ ตลอดจนสาธารณชนโดยรวม
การก�ำกับดูและรายงาน: กลุม
่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงมี
การติดตามและรายงานความคืบหน้าของธุรกิจและการด�ำเนิน
การงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนได้
รับทราบอย่างสม�่ำเสมอและจริงจัง
การต่อต้านการทุจริจและฉัอโกง: บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม ท�ำตามนโยบายและ
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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รางวัลดีเด่นติดต่อกันปีที่ 10 ด้านการบริหารสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ์
ผลแห่งความพยายามที่ท�ำให้ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้เป็น “ต้นแบบ” ในอุตสาหกรรม ปี 2559

เกียรติประวัตซิ งึ่ ยากทีจ่ ะหาใครในอุตสาหกรรมเดียวกันเทียบได้
นับถึงปี 2559 ก็เป็นเป็นเวลาถึง 10 ปีตดิ ต่อกันแล้ว ทีป่ นู ซีเมนต์
นครหลวง ได้ รั บ การยกย่ อ งจากกระทรวงแรงงาน ให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการบริหารงานด้านสวัสดิการ
และแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น
นอกเหนือไปจากนั้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ปูนซีเมนต์
นครหลวงยังได้รับ รางวั ล องค์ ก รต้ น แบบด้ านบริ ห ารจั ด การ
แรงงานสั ม พั น ธ์ ข องประเทศไทย ในประเภทอุ ต สาหกรรม
การผลิตปูนซีเมนต์และเหมืองแร่ จากกระทรวงแรงงานอีกด้วย
รางวัลเกียรติยศเหล่านี้ คือประจักษ์พยานของแนวทางการ
ด� ำ เนิ น งานที่ ดีด้ า นการบริ ห ารแรงงานสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ปู น ซี เ มนต์
นครหลวงยึดถือปฏิบตั มิ าอย่างยาวนาน เพือ่ สร้างเสริมความร่วมมือ
ในหมู่พนักงาน
คุณพิจกิ พรหมแก้ว ผูจ้ ดั การฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ กล่าวว่า “รางวัล
ต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั มานี้ เป็นผลจากการท�ำงานร่วมกันบนพืน้ ฐาน
ของความเชื่อใจ ความไว้วางใจ และการสร้างแรงงานสัมพันธ์
เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไตรภาคีที่
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก 3 ฝ่าย อันได้แก่สหภาพแรงงาน บริษทั ฯ
และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปูนซีเมนต์นครหลวง
เป็นผู้น�ำในงานด้านนี้จริงๆ”

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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คุ ณ สมบู ร ณ์ มหาวี ร ะตระกู ล ผู ้ จั ด การส่ ว นแรงงานสั ม พั น ธ์
กล่าวเสริมว่า “รางวัลเหล่านี้ เป็นทีห่ มายปองของหลายๆ องค์กร
แต่ปนู ซีเมนต์นครหลวงเป็นผู้ ได้รบั เลือก เนือ่ งจากสามารถผ่าน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก มีระบบ
การตรวจสอบที่เน้นความโปร่งใสและความซื่อตรงเป็นส�ำคัญ”

รางวัลดีเด่นติดต่อกันปีที่ 10 ด้านการบริหารสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

อย่างไรก็ดี รางวัลทีน่ ำ� มาซึง่ ความภาคภูมิใจสูงสุดของปูนซีเมนต์
นครหลวง ได้แก่ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านบริหารจัดการแรงงาน
สัมพันธ์ของประเทศไทย ซึง่ ถือเป็นรางวัลอันเป็นทีส่ ดุ แห่งความ
พยายามของบริษทั ฯ ด้านการบริหารความสัมพันธ์ในหมูผ่ ป้ ู ฏิบตั งิ าน
โดยงานด้านนี้ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นทศวรรษของปี 2543
ในการแข่งขันอันเข้มข้นเพือ่ ชิงรางวัลดังกล่าว ปูนซีเมนต์นครหลวง
เป็นองค์กรมีประวัตดิ า้ นการบริหารแรงงงานทีโ่ ดดเด่น จากการที่
ไม่มปี ญ
ั หาด้านแรงเกิดขึน้ เลยเป็นเวลายาวนานถึง 10 ปีตดิ ต่อกัน
ก่อนการสมัครเข้าชิงรางวัล ไม่วา่ จะเป็นปัญหาเรือ่ งการประท้วง
การหยุดงาน หรือข้อพิพาทระหว่างแรงงานกับฝ่ายบริหารไม่ว่า
จะในประเด็นใด
รางวัลต่างๆ ทีก่ ระทรวงแรงงานจัดมอบในปี 2559 เป็นรางวัลที่
ส�ำหรับองค์กรที่เป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
ซึง่ มีทงั้ สิน้ 17 ประเภท แต่กม็ เี พียง 12 บริษทั เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั รางวัล
เนื่องจากมีบริษัทที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดเลือกซึ่งมีมาตรการ
ที่เข้มงวดมาก
บริษัทที่จะสมัครเข้าชิงรางวัล จะต้องเคยได้รับรางวัลในสาขา
นั้นๆ มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีติดต่อกัน
คุณฉลาด อยู่โคก ซึ่งเป็นพนักงานงานในฝ่ายช่างที่โรงงาน
สระบุรีและอยู่ ในฐานะประธานสหภาพแรงงานด้วย กล่าวว่า
“เราแสดงให้เห็นว่าพนักงานและผูบ้ ริหารของปูนซีเมนต์นครหลวง
มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันในบทบาทของแต่ละฝ่าย มีความ
เข้าใจในความต้องการของแต่ละฝ่าย และให้การสนับสนุนซึง่ กัน
และกันเพือ่ ก้าวสูจ่ ดุ หมายขององค์กรร่วมกัน ในบรรยากาศการ
ท�ำงานทีไ่ ม่มกี ารเอาชนะกัน และได้ประโยชน์รว่ มกันทัง้ สองฝ่าย”
คุณฉลาด ยังกล่าวเสริมว่า “ฝ่ายบริหารและสหภาพแรงงาน จะมี
การประชุมย่อยกันเดือนละครัง้ เพือ่ หารือกันในประเด็นอันจะน�ำ
มาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน และจะจัดประชุมใหญ่ปีละ 4 ครั้งตามที่
กฎหมายก�ำหนด”

พร้อมทัง้ กล่าวเพิม่ เติมว่า “รางวัลระดับชาติทปี่ นู ซีเมนต์นครหลวง
ได้ รั บ ท� ำ ให้ เ รายิ่ ง ต้ อ งท� ำ งานหนั ก ขึ้ น เพื่ อ รั ก ษาความเป็ น
อันดับหนึ่งในด้านแรงงานสัมพันธ์เอาไว้”
ยิง่ ไปกว่านัน้ คุณฉลาดยังปรารถนาให้บริษทั อืน่ ๆ ในกลุม
่ บริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวง เช่น คอนวูด ก้าวตามแนวทางปฏิบัติงาน
ที่ดีท�ำนองเดียวกันนี้ด้วย
คุณวิทยา มีสมวงษ์ หัวหน้าหมวดไฟฟ้า บริษทั สยามซิตี้ พาวเวอร์ จ�ำกัด
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารหน่ ว ยหนึ่ ง ของโรงงานสระบุ รี
ได้ แ สดงความภาคภู มิ ใ จที่ ส ยามซิ ตี้ พ าวเวอร์ มี ส ่ ว นร่ ว มใน
ความส� ำ เร็ จ ของปู น ซี เ มนต์ น ครหลวงในช่ ว งเวลาหลายปี
ที่ ผ ่ า นมาด้ ว ย ซึ่งเน้นย�้ำให้เห็นความเป็นสถานประกอบการ
อันเป็นเลิศได้ชดั เจนยิ่งขึ้น
“รางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับมานี้ เป็นผลจากการท�ำงาน
ร่วมกันบนพื้นฐานของความเชื่อใจ ความไว้วางใจ
และการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการไตรภาคีที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่าย
อันได้แก่ สหภาพแรงงาน บริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ
ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นผูน้ ำ� ในงานด้านนีจ้ ริงๆ”
คุณพิจิก พรหมแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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พัฒนาการสู่มาตรฐาน CSI ที่เป็นสากล
3. ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงาน
3.1 ปรับปรุงนโยบาย ค�ำจ�ำกัดความ และวิธีการค�ำนวณ
ตัวชี้วัดส�ำคัญต่างๆ ให้เป็นไปตาม CSI ก�ำหนด
3.2 ด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของผู้รับเหมา และความปลอดภัยในงานขนส่ง

4. ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
4.1 ปรับปรุงรูปแบบการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดส�ำคัญต่างๆ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ CSI ก�ำหนด
4.2 ศึ ก ษา คั ด เลื อ กหน่ ว ยงานที่ ป รึ ก ษาจากภายนอกที่ มี
มาตรฐาน เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่างๆ

หนึง่ ปีทผี่ า่ นมาของการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CSI
หรือ Cement Sustainability Initiative ซึ่งเป็นองค์กรที่รวม
ตัวกันโดยสมัครใจของกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นน�ำของโลก
24 บริษัท โดยบริหารงานอยู่ภายใต้องค์กรที่เรียกว่า WBCSD
หรือ ชื่อเต็มว่า World Business Council for Sustainable
Development ซึง่ มีการด�ำเนินงานทีม่ งุ่ เน้นเพือ่ สร้างการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนให้กบั ภาคธุรกิจ พร้อมไปกับการสร้างคุณค่าให้สงั คม
และสิ่งแวดล้อม
โดย CSI ก�ำหนดให้บริษัทสมาชิก ต้องมีการด�ำเนินงาน และ
มาตรฐานการจัดการงานด้านความยั่งยืนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และได้ตามมาตรฐานที่ CSI ก�ำหนด หรือที่เรียกว่า CSI Charter
ซึ่งมีข้อก�ำหนดด้านความยั่งยืนส�ำคัญใน 7 ด้าน ด้วยกัน
บริษทั ฯ ได้มกี ารตัง้ คณะท�ำงาน CSI ขึน้ ประกอบด้วยตัวแทนจาก
ฝ่ายงานต่างๆ เพื่อด�ำเนินงานให้ ได้ตามมาตรฐาน CSI ที่ก�ำหนด
ซึ่งพบว่าระบบบริหารจัดการงานด้านความยั่งยืนต่างๆ ของ
บริษทั ฯ นัน้ มีพนื้ ฐานทีด่ มี ากอยูแ่ ล้วในเกือบทุกด้าน อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญในปี 2559 ดังต่อไปนี้

1. ด้านการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.1 ปรับปรุงระเบียบ และวิธีการค�ำนวณข้อมูล โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับการรายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ CSI
1.2 เข้าร่วมเป็นสมาชิก Getting Number Right(GNR) เพือ่
แลกเปลีย่ นข้อมูลรายงานด้านสภาพอากาศ และพลังงาน
ของกลุ่มธุรกิจซีเมนต์ ในระดับสากล ให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและมาตรฐานเดียวกัน

2. ด้านเชื้อเพลิงและการใช้วัตถุดิบ
2.1 เริม่ ให้มกี ารรายงาน ร้อยละของอัตราการใช้เชือ้ เพลิงชีวมวล
ในรายงานการพัฒนาเพือ่ ความอย่างยัง่ ยืน (SD report)
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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5. ด้านการลดผลกระทบต่อสังคมและการส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพ
5.1 โครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน เพื่อพัฒนาการสื่อสาร
และเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
5.2 การด�ำเนินงานตามแผนฟืน้ ฟูพนื้ ทีท่ ำ� เหมือง โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากชุมชน โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง
5.3 การก�ำหนดแผนฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่เมื่อสิ้นสุดการ
ท�ำเหมืองในระยะยาว

6. ด้านการบริหารและการรายงานเรื่องน�้ำ
6.1 ศึกษา และพัฒนาระบบการตรวจวัดทั้งด้านปริมาณและ
ด้านคุณภาพของน�้ำ ให้มีความชัดเจน ทั้งน�้ำ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิต และที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้ตาม
มาตรฐานการรายงานของ CSI ในอนาคต

7. ด้านการสื่อสารและการรายงานตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
7.1 บริษัทฯ มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญต่างๆ
ให้รู้จัก CSI และคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
7.2 มีการจัดท�ำ SD Report เพือ่ รายงานความก้าวหน้าส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน รวมถึง CSI-KPIs อย่างโปร่งใส
โดยนอกเหนือจากการด�ำเนินงานเพือ่ ให้ ได้มาตรฐานสอดคล้อง
ตามที่ CSI ก�ำหนดแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกับกิจกรรม
ทางวิชาการ การประชุม สัมมนาต่างๆ ที่ CSI จัดขึ้นเพื่อแลก
เปลีย่ นความรู้ และข้อคิดเห็นต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ และเพือ่ เป็น
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้ก้าวสู่ระดับสากล
และเมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2559 บริษัทฯ ยังได้รับเกียรติ
จาก Mr. Philippe Fonta , กรรมการผู้จัดการ ของ CSI ใน
การเข้าพบ คุณศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษทั ฯ รวมถึงได้เยีย่ มชมโรงงานทีจ่ งั หวัดสระบุรี เพือ่ แลกเปลีย่ น
ข้ อ คิ ด เห็ น และรั บ ฟั ง การรายงานเกี่ ย วกั บ การจั ด การด้ า น
ความยั่ ง ยื น ต่ า งๆ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ค� ำ ชมเชยในผลงาน
สร้างสรรค์ รวมถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะด�ำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานของความยั่งยืน

พัฒนาการสู่มาตรฐาน CSI ที่เป็นสากล

การรายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญที่ CSI ก�ำหนด
การด�ำเนินงาน

2559

2558

2557

2556

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด (ล้านตัน)

10.3

10.06

9.58

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ (ล้านตัน)

10.1

9.76

9.32

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดจ�ำเพาะ (กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์)

732

721

709

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิจ�ำเพาะ ( กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์)

717

699

690

8.66
8.45
694
678

3,115
6.9
6.9
0
0.94
84

3,120

3,146

3,090

10

11.3
8.8
2.5
1.9
82.7

12.3
7.7
4.6
1.7
82.5

0
0
0
0
0
4
0.00

0

0.36

0
0
2
0
1
4
0.18

1
4.65
2
1
1
3
0.20

ร้อยละ ของการตรวจติดตามมลพิษทีป่ ล่อยสูอ่ ากาศ

100

100

100

ร้อยละ ของการตรวจติดตามมลพิษที่ปล่อยสู่อากาศหลัก

100

100

100

ร้อยละ ของการตรวจติดตามฝุ่น (Dust) ที่ปล่อยสู่อากาศ

100

100

100

ร้อยละ ของการตรวจติดตามไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ที่ปล่อยสู่อากาศ

100

100

100

ร้อยละ ของการตรวจติดตามซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ที่ปล่อยสู่อากาศ

100

100

100

การปล่อยฝุ่น (Dust) จ�ำเพาะ ( กรัม/ตัน ปูนเม็ด)

52.1

55.6

การปล่อยไนโตรเจนออกไซค์ (NOx) จ�ำเพาะ (กรัม/ตัน ปูนเม็ด)

832.0

1,281.3

41
980.5

การปล่อยซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ (SO2) จ�ำเพาะ (กรัม/ตัน ปูนเม็ด)

72.2

73.5

64.1

100
100
100
100
100
68
1,002.7
63.3

100
100

100
100

100
100

100
100

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ
การใช้เชื้อเพลิง (เมกกะจูล/ตันปูนเม็ด)
อัตราการทดแทนพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงทดแทน (ร้อยละ)

• การใช้เชื้อเพลิงทดแทน (ร้อยละ)
• การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (ร้อยละ)
การใช้วัตถุดิบทดแทน (ร้อยละ)
สัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์ (ร้อยละ)

9.8
0.2
1.2
83.6

ความปลอดภัย
จ�ำนวนการเสียชีวิต (พนักงาน)
จ�ำนวนการเสียชีวิตต่อพนักงาน 10,000 คน
จ�ำนวนการเสียชีวิต (ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง)
จ�ำนวนการเสียชีวิต (บุคคลที่สาม)
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน)
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานทั้งหมด (พนักงาน, ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง)
จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

0
0
0
2
5

การปล่อยมลภาวะทางอากาศ

ผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม
ร้อยละ ของหน่วยผลิตที่จัดท�ำแผนการสร้างความผูกพันกับชุมชน
ร้อยละ ของการท�ำเหมืองที่มีการจัดท�ำแผนฟื้นฟู

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
33

รางวัล และการรับรอง
รางวัล ESG100
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีผลการด�ำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์

รางวัลการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2559
ในระดับดีเลิศ
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
(ต่อเนื่อง 10 ปี 2550-2559)
มอบให้แก่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยกรมสวัสดิงานแรงงานและคุม
้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย
มอบให้แก่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยกรมสวัสดิงานแรงงานและคุม
้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2559 สาขาขับเคลื่อนทางธุรกิจ
มอบให้ แ ก่ บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง จ� ำ กั ด (มหาชน) โดยสมาคมการจั ด การธุ ร กิ จ
แห่งประเทศไทยกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รางวัลโครงการส่งเสริมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล
เพื่อการรับผิดชอบต่อสังคม (รางวัลต่อเนื่อง)
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (รางวัลต่อเนื่อง ระดับทอง)
มอบให้แก่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 เป็นปีที่ 4 โดยกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 %
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
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รางวัล และการรับรอง

ใบรับรองคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) รับรองโดยองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ใบประกาศนียบัตร ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวัลการบริหารข้อมูล
ความปลอดภัยยอดเยี่ยม
มอบให้แก่ บริษทั อินทรี ดิจติ อล จ�ำกัด มอบให้โดย Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.

รางวัล CIO Asia Award บริษัทชั้นน�ำแห่งอาเซียนที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด มอบให้โดย CIO’s Asia magazine’s

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (รางวัลต่อเนื่อง)
มอบให้แก่ บริษทั นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด (อินทรีสพ
ุ รรณบุร)ี เป็นปีที่ 4 โดยกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

Thailand Energy Award 2016 โรงงานดีเด่นด้านการผลิตเชือ้ เพลิงทดแทน
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด โรงงานชลบุรี โดยกระทรวงพลังงาน

รางวัล Green Star Award 2016 โรงงานดีเด่นด้านความปลอดภัย การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
มอบให้แก่ บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด โรงงานชลบุรี โดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

รางวัล Bronze Award Best Booth Design ประเภท Open Structure
มอบให้แก่ บริษัท คอนวูด จ�ำกัด จากงาน Archidex 2016 ที่ประเทศมาเลเซีย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลงานด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ผลประกอบการของบริษัทฯ
GRI

2559

2558

2557

ยอดขายสุทธิ

EC1

34,192

31,120

31,862

ปัจจัยการผลิต (ต้นทุนสินค้า วัสดุ และการบริการ)

EC1

22,552

19,790

20,661

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

EC1

1,929

1,592

1,253

ผลตอบแทนพนักงาน

EC1

4,088

3,604

3,265

ผลตอบแทนให้รัฐ (ภาษี)

EC1

979

1,101

1,228

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

EC1

3,450

3,450

3,450

ผลตอบแทนให้กับเจ้าหนี้

EC1

730

453

373

ก�ำไรสะสม

EC1

464

1,129

1,632

EN2

0.9

1.2

1.9

HR1

99

99

99

บริจาคให้การเมือง

S06

0

0

0

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

EC4

0

0

0

PR5

พอใจ

พอใจ

พอใจ

ยอดขาย (ล้านบาท)

การสร้างมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุ

ซัพพลายเออร์ (ร้อยละ)
ซัพพลายเออร์ที่ผ่านการคัดเลือก (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และ
มาตรฐานแรงงาน ปฏิบัติตามกฏหมายมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นร้อยละ
ของค่าใช้จ่าย)

ความสัมพันธ์กับรัฐบาล

ลูกค้าสัมพันธ์
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
36

ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน - การท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม
GRI

2559

2558

2557

หินปูน (ร้อยละ)

EN1

80.6

79.4

81.3

หินเซล (ร้อยละ)

EN1

18.0

16.9

16.4

สารเติมแต่ง (ร้อยละ)

EN1

0.5

2.5

0.5

วัตถุดิบทดแทน (ร้อยละ)

EN1

0.9

1.2

1.9

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)

EN30

80.2

111.5

550.8

งบส�ำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ใช้งานแล้ว (ล้านบาท)

EN13

57.7

54.9

67.5

การลงทุนที่ไม่ได้ก�ำกับดูแล

EN28

0

0

0

ค่าปรับ (ล้านบาท)

EN28

0

0

0

การใช้เชื้อเพลิง (เมกกะจูล/ตันปูนเม็ด)

EN3

3,114.9

3,120.1

3,146.3

การใช้ ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง/ตันปูนซีเมนต์)

EN3

96.59

95.96

97.6

6.91

10.0

11.3

717.0

699.1

690.0

84.0

83.6

82.7

วัตถุดิบ

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและการก�ำกับดูแล

พลังงาน

อัตราการทดแทนพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงทดแทน (ร้อยละ)

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ (กิโลกรัมของคาร์บอนไดออกไซด์/ปูนซีเมนต์)
สัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์ (ร้อยละ)

EN16

การปล่อยของเสียอื่นสู่บรรยากาศ
ไนโตรเจนออกไซด์ (กรัม/ตันปูนซีเมนต์)

EN20

717.9

979.5

825.2

ซัลเฟอร์ออกไซด์ (กรัม/ตันปูนซีเมนต์)

EN20

62.2

55.7

53.9

ฝุ่น (กรัม/ตันปูนซีเมนต์)

EN20

44.9

37.2

34.5

น�้ำ
น�ำ้ จากบ่อบาดาลและน�ำ้ ฝนทีเ่ ก็บเพือ่ ใช้ ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
(ลูกบาศก์เมตร/ปี)

EN8

2,815,657 2,887,780 2,791,451

น�ำ้ จากบ่อบาดาลและน�ำ้ ฝนทีเ่ ก็บเพือ่ ใช้ ในโรงงานผลิตไฟฟ้าจากลมความร้อนเหลือใช้
(ลูกบาศก์เมตร/ปี)

EN8

1,453,406 1,295,386 1,189,966

น�ำ้ ที่ใช้ซำ�้ และแปรรูปมาใช้ ใหม่ (ร้อยละ)

EN10

81

84

66

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลงานด้านสังคม

ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน - การท�ำงานด้านสังคม
GRI

2559

2558

2557

จ�ำนวนพนักงาน

LA1

3,961

3,823

3,652

สัดส่วนของพนักงานตามต�ำแหน่ง (ร้อยละ)

LA1

• ผู้บริหารระดับสูงและอาวุโส

3

3

3

• ผู้บริหารระดับกลาง

40

38

36

• พนักงานระดับอื่นๆ

56

59

61

• ผู้บริหารระดับสูงและอาวุโส

20

22

17

• ผู้บริหารระดับกลาง

37

36

36

• พนักงานระดับอื่นๆ

11

11

11

• ผู้บริหารระดับสูงและอาวุโส

0.89

0.84

0.81

• ผู้บริหารระดับกลาง

0.96

0.96

0.97

• พนักงานระดับอื่นๆ

0.87

0.86

0.85

การปฏิบัติงานของพนักงาน

สัดส่วนของพนักงานหญิงในแต่ละระดับ

สัดส่วนของเงินเดือนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย

LA12

LA13

สัดส่วนของพนักงานท้องถิ่น (ร้อยละ)

LA12

99.75

99.95

99.92

อัตราการเปลี่ยนงาน (ร้อยละ)

LA1

5.81

7.38

7.01

-

มี

-

LA9

49.52

49.02

47.42

จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ (พนักงาน ผูร้ บั เหมา และบุคคลทีส่ าม)

LA6

1

2

3

ความถี่ของการเสียเวลาเนื่องจากการบาดเจ็บในการท�ำงาน
(พนักงานและผู้รับเหมา ต่อเวลาการท�ำงานหนึ่งล้านชั่วโมง)

LA6

0.21

0.27

0.37

EC1

36.8

36.2

40.9

ร่วมประเมินความต้องการ

SO1

ใช่

ใช่

ใช่

มีส่วนร่วมวางแผนในการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม

SO1

ใช่

ใช่

ใช่

การเจรจาพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสีย

SO1

ใช่

ใช่

ใช่

การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

SO1

ใช่

ใช่

ใช่

การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

การฝึกอบรม
เวลาเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงานต่อคน

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

การสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
การบริจาคและค่าใช้จ่ายในชุมชน (ล้านบาท)

ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
38

บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั�น 7-12
เลขที� 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110
โทรศัพท +66 2 797 7000
โทรสาร +66 2 797 7001-2
www.siamcitycement.com

