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เอสซีจีด�ำเนินกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดควำมสมดุล 
กบัการเตบิโตทางธรุกจิ	โดยยดึหลกับรรษทัภบิาลเป็นพืน้ฐานสำาคญัสงูสดุ
อกีทัง้ยงัมุง่มัน่พฒันาเพิม่คณุค่าอย่างยัง่ยนืตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่า	และดแูล
ผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ	กับเอสซีจี

ในปี	2560	เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน 
ให้ดูแลผ่านมิติทั้ง	3	มิติ	คือ	มิติด้านสังคม	มิติด้านสิ่งแวดล้อม	และมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ	เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น	รวมทั้งผนวกแผนงาน 
ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืเข้าเป็นส่วนสำาคญัของแผนงานการดำาเนนิธรุกจิ 
โดยการบริหารงานที่สำาคัญในปีนี้	เช่น

•	 การทบทวนการจัดลำาดับ	Materiality	ของเอสซีจีใหม่	เพื่อให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคตอีก	5	ปี 
ข้างหน้า	และปรับการดำาเนินการตามประเด็นที่เป็น	Materiality	รวมทั้ง 
ติดตามผลให้เหมาะสมมากขึ้น

•	 ประกาศกฎพิทักษ์ชีวิต	หรือ	Life	Saving	Rules	เพื่อลดการเกิด 
อุบัติเหตุแบบเฉียบพลันและรุนแรง	ทำาให้เกิดความปลอดภัยขึ้นกับ 
พนักงานและคู่ธุรกิจ	และขยายผลมุ่งสู่การเป็นผู้พิทักษ์ชีวิต	หรือ	The 
Lifesaver	อย่างไรกต็ามยงัคงเกดิอบุตัเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติอยู	่เอสซจีจีงึต้อง 
มุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้อย่างต่อเนื่อง

•	 การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	การลดการใช้พลงังาน	และการลดการใช้นำ้าจาก 
ภายนอกต่อหน่วยการผลติ	สามารถลดได้ร้อยละ	7.5,	8.4	และ	3.2	จากกรณปีกตติามลำาดบั 
ซึ่งเอสซีจียังต้องเพิ่มความพยายามให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำาหรบัก้าวต่อไป	เอสซจีจีะพฒันาต่อยอดความยัง่ยนืด้วยแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
หรือ	Circular	Economy	โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท 
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	มาประยกุต์ใช้	เพือ่ให้เกดิความ 
ตระหนักต่อความสำาคัญของทรัพยากรที่มีอย่างจำากัดบนโลกใบนี้	และเพื่อให้การพัฒนา 
อย่างยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางต่อไป

เอสซีจีมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนด้วยกำรสร้ำงสมดุล 
ด้านสังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ดี	ไปพร้อมๆ	กับการเติบโตทางธุรกิจ 
โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	มาประยุกต์ใช้

ในปี	2560	ที่ผ่านมา	เอสซีจีสามารถรักษาความเป็นสมาชิกในการ 
ประเมินจัดอันดับของ	Dow	Jones	Sustainability	Indices	ได้ต่อเนื่อง 
เป็นปีที	่14	ในสาขาอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง	และได้ดำาเนนิการด้านการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืนในส่วนที่สำาคัญ	เช่น

•	 การประกาศนโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Governance 
Policy)	เพื่อกำากับดูแลการบริหารงานภายในได้ทันการณ์	และไม่ส่งผล 
กระทบด้านลบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

•	 การใช้นวัตกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
(Sustainable	Development	Goals,	SDGs)	โดยเฉพาะเป้าหมาย 
SDG	13	:	Climate	Action	ในความตกลงปารสี	หรอื	Paris	Agreement 
เช่น	การติดตั้ง	Floating	Solar	การเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการที่ 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมผ่านฉลาก	SCG	eco	value	รวมไปถงึแนวทางการ 
ต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน	หรือ	Circular	Economy

•	 การดำาเนินงานร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ	ในโครงการ 
สานพลังประชารัฐ	เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น	และเพื่อให้ประเทศเกิด 
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

เอสซีจีจะยังคงเพิ่มความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ	ตามเป้าหมาย	SDG	17	:	Partnerships	for 
the	Goals	เพื่อสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	เพราะทุกคนล้วนมีบทบาทสำาคัญ 
ในการดูแลรักษาโลกใบนี้ให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ชลณัฐ ญาณารณพ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

สารจากประธานคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจหลักของเอสซีจี

จากกลยุทธ์การขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของ 
เอสซีจี ส่งผลให้เกิดการด�าเนินธุรกิจในหลากหลาย 
พืน้ที ่โดย เอสซจี ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง ได้ลงทนุ 
ในโครงการผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ปูนซีเมนต์ 
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เพื่อใช้ก�าลังผลิตของ 
โรงงานปูนซีเมนต์แห่งใหม่ในเวียดนามและประเทศ 
อื่นๆ อย ่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
สงูสดุส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทย นอกจาก 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศแล้ว 
ยังครอบคลุมถึงตลาดในอาเซียนอีกด ้วย ทั้ งนี้ 
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างยังคงมุ่งเน้นพัฒนา 
นวตักรรมสนิค้าและบรกิารทีต่อบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายของธุรกิจ
•  ตลาดสนิค้าซเีมนต์และวสัดกุ่อสร้างในประเทศ 

ไทยยงัคงหดตวัจากความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคและก�าลงั 
ซื้อที่ลดลง

•  ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนเติบโตค่อนข้างดี 
ในภาพรวม เนื่องจากการขยายตัวของตลาดซีเมนต์ 
และวัสดุก่อสร้างในประเทศต่างๆ ทั้งประเทศกัมพูชา 
เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดย 
มีทั้งการลงทุนก่อสร้างของภาคเอกชน และการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

ความสำาเร็จที่โดดเด่นในปี 2560
•  เอสซีจี ได ้ รับรางวัล  “Thai land’s Top 

Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017” 
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย โดยเอสซีจีเป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์ 
สูงสุดจากการวัดมูลค ่าแบรนด์องค ์กรในหมวด 
วัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี

•  เอสซีจีได ้รับรางวัล “Thai land’s Most 
Admired Brand 2017 & Why We Buy ?” ซึ่งเป็น 
การส�ารวจวจิยัความน่าเชือ่ถอืของแบรนด์และปัจจยัที่ 

ท�าให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจากนิตยสาร 
BrandAge ในหมวดวสัดกุ่อสร้าง/กระเบือ้งมงุหลงัคา 
ต่อเนื่องมา 5 ปี 

•  เอสซีจีได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand 
Thailand 2016-2017 ซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยม 
อันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคจากนิตยสาร Marketeer 
ในหมวดกระเบื้องหลังคา

•  สินค้า Soft Paddle Faucet ของ COTTO 
ได้รับรางวัล German Design Award 2017

ผลการดำาเนินงานของธุรกิจ
•  ในปี 2560 ความต้องการปูนซีเมนต์ใน 

ประเทศไทยมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดย 
ปริมาณการใช้ปูนภายในประเทศมาจากงบประมาณ 
ลงทุนภาครัฐ  ส่วนความต้องการของภาคครัวเรือน 
และภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ขณะที่การส่งออก 
มีปริมาณเพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา

•  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้ 
จากการขายรวม 175,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% 
จากปีก่อน โดยมี EBITDA 22,319 ล้านบาท ลดลง 
6% จากปีก่อน และมกี�าไรส�าหรบัปี 7,230 ล้านบาท 
ลดลง 15% จากปีก่อน

เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจตำมหลักบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 100 ปี 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2456 ตำมพระบรมรำชโองกำรในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้เจ้ำอยู่หัว 
ปัจจุบันเอสซีจีขยำยธุรกิจไปทั่วภูมิภำคอำเซียน มีบริษัทย่อยมำกกว่ำ 200 บริษัท  
พนักงำนมำกกว่ำ 53,000 คน  นับเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นน�ำของภูมิภำคอำเซียนที่เติบโตอย่ำงยั่งยืน

เอสซจี ีมนีโยบายและแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ด้านอาชวีอนามยั 
และความปลอดภัย และได้เข้าร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระดับสากล คือ World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ตั้งแต่ปี 2543  โดย 
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Cement Sustainability 
Initiative (CSI) และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ The Sustainable 
Forest Products Industry (SFP)

เอสซจี ีเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน 
ของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) จากการประเมินโดย Robeco 
Sustainable Asset Management (RobecoSAM) และได้รับการจัดอันดับต่อเนื่อง 
ยาวนานที่สุด 14 ปีติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2547

เอสซีจี ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับในดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index 
Series ซึง่เป็นบรษิทัทีม่กีารบรหิารความเสีย่งทัง้ 3 ด้าน คอื ด้านสิง่แวดล้อม ด้านการ 
มีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม และด้านธรรมาภิบาล สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 
ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

เอสซีจี เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations 
Global Compact (UNGC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามหลักสากลของ 
การด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยตั้งแต่ปี 2555 เอสซีจีได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด 
(Advanced Level) ซึ่งมี 24 ข้อ ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ด้าน 
แรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้านห่วงโซ่คุณค่า และด้านความ 
โปร่งใสและการรับรอง

เอสซีจี ปฏิบัติตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) 
ฉบับ G4 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียมีความน่าเชื่อถือ

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) หรือ SDGs โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามเห็นชอบใน 17 
เป้าหมาย ที่มีการระบุถึง 169 เป้าประสงค์ย่อย ซึ่งเอสซีจีได้ด�าเนินธุรกิจด้วยความ 
มุ่งมั่นตามแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด

จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) เอสซีจี 
ได้ด�าเนินการตามเป้าหมายของประเทศ โดยการก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการแก้ไขปัญหาก๊าซเรอืนกระจก



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
10

เอสซีจี
11

เอสซจี ีเคมคิอลส์ มุง่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ และ 
เพิ่มยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งขยายการ 
ลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นพื้นฐานในการ 
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่ง 
นวัตกรรมเพื่อรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ 
ยังยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

ความท้าทายของธุรกิจ
•  ราคาแนฟทาเพิม่ขึน้ตามทศิทางราคาน�า้มนัดบิ 

ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งราคาเฉลี่ยเม็ดพลาสติก 
โพลิเอทิลีน (PE) เม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (PP) 
และพีวีซี (PVC) ปรับตัวเพิ่มขึ้น

•  ปี 2560 สภาวะตลาดของธุรกิจเคมีภัณฑ์ยัง 
อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัว 
ดีขึ้น แม้จะมีปัจจัยความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบ 
ประกอบกบัเริม่มกี�าลงัการผลติใหม่จากสหรฐัอเมรกิา 
และราคาผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากการใช้แนฟทาเพือ่การผลติ 
ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปี

ความสำาเร็จที่โดดเด่นในปี 2560
•  พฒันาเมด็พลาสตกิเกรดใหม่เพิม่ขึน้ 11 เกรด 

เพื่อตอบสนองความต้องการในหลายกลุ่มสินค้า เช่น 
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนส�าหรับผลิตท่อ (PE112) 

เอสซีจ ีเคมิคอลส์

เอสซจี ีแพคเกจจิง้ มผีลการด�าเนนิงาน 
ที่เติบโตขึ้นจากปีก่อน จากการขยายก�าลงัการ 
ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ 
ต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ในเวยีดนามและในกลุม่ประเทศอาเซยีนทีย่งัคง 
เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีบ้รษิทัยงัมุง่เน้น 
การพฒันาและเพิม่ยอดขายสนิค้าทีม่มีลูค่าเพิม่
สูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ลกูค้า และมุง่ด�าเนนิธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ 
พร้อมตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของราคา 
วัตถุดิบ

ความท้าทายของธุรกิจ 
•  ปี 2560 ความต้องการใช้กระดาษบรรจภุณัฑ์

และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยและ
อาเซียนยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ต้องเผชิญกับ 
การแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างผูผ้ลติกระดาษบรรจภุณัฑ์ 
และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก

•  ปี 2560 ความต้องการของอุตสาหกรรม 
กระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทยยังคงลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง จากการที่สื่อสิ่งพิมพ์ถูกทดแทนด้วยสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Media) ขณะที่อุตสาหกรรม 
กระดาษถ่ายเอกสารยังคงมีการแข่งขันด้านราคาที่ 
รุนแรงจากผู้ผลิตในจีนและอินโดนีเซีย

ความสำาเร็จที่โดดเด่นในปี 2560
•  การขยายสายธรุกจิบรรจภุณัฑ์ในกลุม่ประเทศ 

อาเซียน
•  การเดินเครื่องจักรส�าหรับผลิตกระดาษบรรจุ 

ภณัฑ์ของบรษิทั Vina Kraft Paper Co., Ltd. เครือ่งที่ 
2 ได้เต็มก�าลังการผลิต

•  การบริหารจัดการของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
ท่ามกลางราคาเศษกระดาษน�าเข้าที่ผันผวน

•  ความก้าวหน้าในการปรับรูปแบบการด�าเนิน 
ธุรกิจเพื่อเข้าสู ่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร 
(Total Packaging Solutions Provider)

ผลการดำาเนินงานของธุรกิจ 
•  ปี 2560 รายได้จากการขายรวม 81,455 

ล ้านบาท  เพิ่มขึ้น 9% เมื่อ เทียบกับป ี  2559 
EBITDA เท่ากับ 12,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% 
จากปีก่อน และก�าไรส�าหรบัปี 2560 4,719 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน

•  สายธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
(Packaging Chain) : ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้น 8% 
เมื่อเทียบกับปี 2559 ความต้องการใช้กระดาษบรรจุ 
ภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้น 
5% เมื่อเทียบกับปีก่อน

•  สายธรุกจิเยือ่และกระดาษ (Fibrous Chain) : 
ปริมาณขายกระดาษพิมพ์เขียนลดลง 8% เมื่อเทียบ 
กับปี 2559

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ซึ่งป ัจจุบันมีผู ้ผลิตเพียง 2 รายในโลก 
เม็ดพลาสติกโพลิ เอทิลีนส�าหรับผลิต 
ฝาขวดน�้าที่มีน�้าหนักเบาพิเศษลดปริมาณ 
การใช้พลาสติก แต่ยังคงคุณสมบัติและ 
ความแขง็แรงเท่าเดมิ ฯลฯ ท�าให้รายได้จาก 
การขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็น 30% 
ของสินค้าทั้งหมดในบริษัทย่อย

•  ท�าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จาก 
นวตักรรมของสทิธบิตัรเกีย่วกบั Functional 
Material ให้กบับรษิทัพฒันาสตูรการผลติยา 

ในองักฤษ  รวมทัง้เปิดด�าเนนิการโรงงานน�าร่องร่วมกบั 
มหาวิทยาลัยในจีนเพื่อผลิต Functional Material 
ภายใต้เครือ่งหมายการค้า CIERRA™  พร้อมกบัจดัตัง้ 
บริษัทในสวิตเซอร์แลนด์เพื่อท�าการตลาดส�าหรับ 
ผลิตภัณฑ์ CIERRA™ และจัดตั้งบริษัทในอังกฤษ 
ส�าหรับต ่อยอดการวิจัยในขั้นตอนการใช ้ งาน 
(Application Research) เพือ่ตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรมให้เหมาะสม

•  ขยายก�าลังการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE เป็น 
152,000 ตันต่อปีได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นเม็ด 
พลาสติก LDPE คุณภาพสูงส�าหรับบรรจุภัณฑ์บรรจุ 
อาหารและเครือ่งดืม่ทีต่อบโจทย์ความต้องการทัง้จาก 
ลูกค้าในประเทศและผู้ผลิตอาหารระดับโลก

•  พัฒนาแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ 
ในชื่อ Ready Plastic เกิดรูปแบบใหม่ในการสั่งซื้อ 
สินค้าเม็ดพลาสติกชนิด Non-prime ซึ่งได้รับการ 
ตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี

ผลการดำาเนินงานของธุรกิจ
•  รายได้จากการขายรวม 206,280 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน  EBITDA ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
6% มาอยู ่ที่ 64,461 ล้านบาท  ก�าไรส�าหรับป 
ใกล้เคียงปีก่อนอยู่ที่ 42,007 ล้านบาท โดยผลการ 
ด�าเนินงานของบริษัทย่อยปรับตัวลดลงเล็กน้อย 
อย่างไรก็ตามผลประกอบการของบริษัทร่วมปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน

ี
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อุดมการณ์และวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจ

เอสซีจี	กลุ่มบริษัทชั้นนำาที่ดำาเนินธุรกิจมากว่า	100	ปี	ตามแนวทางการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี	ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี	2456	ตาม 
พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	6	เพื่อ 
ผลิตปูนซีเมนต์	วัสดุก่อสร้างที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้น	ต่อมาได้ 
ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำาดับ	จนปัจจุบันประกอบด้วย 
3	กลุ่มธุรกิจหลัก	ได้แก่	เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง เอสซีจี เคมิคอลส์	และ 
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง รวมทั้งได้รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นแบบอย่างให้กับ 
องค์กรอื่นๆ	ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

วิสัยทัศน์ของเอสซีจี	คือ	เอสซีจีจะเป็นผู้นำาธุรกิจในภูมิภาค	ด้วยการสร้างสรรค์ 
นวตักรรมสนิค้าและบรกิารทีม่คีวามเป็นเลศิ	เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการและยกระดบั 
คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้น	ควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
ให้ทุกสังคมและชุมชนที่เข้าไปดำาเนินงาน

เอสซีจี	ยังมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ภายใต้ 
คณุภาพการบรหิารงานระดบัโลก	สอดคล้องกบัหลกับรรษทัภบิาลทีด่ี	และมมีาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัยสูง	ทำาให้เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ 
อยูใ่นดชันคีวามยัง่ยนืของ	Dow	Jones	Sustainability	Indices	(DJSI)	จากการประเมนิ 
โดย	Robeco	Sustainable	Asset	Management	(RobecoSAM)	และได้รับ 
การจัดอันดับต่อเนื่องยาวนานที่สุด	14	ปีติดต่อกัน	นับตั้งแต่ปี	2547	สะท้อนถึง 
ความมุ ่งมั่นในการก้าวสู ่การเป็นผู ้นำาธุรกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ 
ของเอสซีจี

เอสซีจี มี “อุดมการณ์” ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม 
โดยคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจัดกำร ตลอดจนพนักงำนทุกระดับได้ยึดถือ

ปฏิบัติตำมอุดมกำรณ์นี้มำอย่ำงสม�่ำเสมอ ส่งผลให้เอสซีจีได้รับควำมเชื่อถือในฐำนะองค์กรชั้นแนวหน้ำ
ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม

เอสซีจี ก�ำหนด “วิสัยทัศน์” 
เพื่อเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรด�ำเนินงำนของพนักงำนทุกคน

อุดมการณ์เอสซีจี

Open & Challenge

Open - เปิดใจเรียนรู ้เปิดรับความต่าง

	 เปิดใจ	ตั้งใจรับฟัง	ไม่ยึดติดกับความคิด
	 ความเชื่อของตนเองฝ่ายเดียว
	 ใฝ่เรียนรู	้ไม่อายที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้
	 ร่วมมือและสร้างเครือข่ายทั้งภายใน
	 และภายนอกองค์กร
	 กล้ายอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
	 และพร้อมเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

 ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย	
	 อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม
	 มีจิตสำานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
	 ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม	ชุมชน
	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

 พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
	 ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
	ท�างานร่วมกันเป็นทีม	ช่วยเหลือกัน
	 เคารพความคิดเห็นของกันและกัน

		ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
	 อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
	 ซื่อสัตย	์โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
	 ทำางานโดยเสมอภาค	
	 ไม่แบ่งพวก	รุ่น	หรือสถาบัน

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

 ไม่ยึดติดกับความสำาเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 กล้าคิดนอกกรอบ	ไม่หยุดนิ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม
 กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง	พร้อมยอมรับข้อสรุป
 กล้าตัดสินใจอย่างทันเวลาโดยมีการประเมิน
	 และบริหารความเสี่ยง
 กล้านำาสิ่งที่คิดและเรียนรู้มาปฏิบัติให้เกิดผล
	 โดยไม่รอให้สถานการณ์บังคับ

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

 สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนอง 
	 ความต้องการของสังคม
	 มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
	 และเกิดผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ
	 ทันโลกและพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

Challenge - ท้าทายตนเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม
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คณะกรรมการบริษัท
มีบทบาทและหน้าที่ในการกำาหนดกลยุทธ์และ 

นโยบายการดำาเนนิธรุกจิของเอสซจีี	รวมทัง้การกำากบั 
ดูแลการบริหารงานภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการ 
ทีด่หีรอืบรรษทัภบิาล		เพือ่ประโยชน์สงูสดุของเอสซจีี 
และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง	

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล 

ของเอสซีจีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล 
เอสซีจี	 และพิจารณาทบทวนให้มีความเหมาะสมกับ 
การดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวทางการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีบทบาทในการสอบทานกระบวนการในการ 

กำากับดูแลกิจการ	การบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติ 
ตามกฎหมายระเบียบต่างๆ	และการควบคุมภายใน 
โดยมสีำานกังานตรวจสอบทำาหน้าทีต่รวจสอบ	ประเมนิ 
และให้คำาแนะนำากับผู้ปฏิบัติงาน	(First	Line)	และ 
หน ่วยงานสนับสนุน	(Second	Line)	ซึ่ ง เป ็น 
การบริหารองค ์กรแบบบูรณาการตามแนวทาง 
Governance	Risk	Compliance	and	Control 
(Integrated	GRC)

การก�ากับดูแลกิจการ

เอสซีจ ีดำ เนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยให้ควำม
สำ คัญกับ

 • แนวทำงบรรษัทภิบำล (Corporate Governance) 
 • จรรยำบรรณ (Code of Conduct) 
 • กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ (Compliance) 
 • กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน (Anti-corruption) 
 • กำรส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (Anti-trust) 

เอสซีจี มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู ้กำาหนดนโยบายด้าน 
บรรษัทภิบาล และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย ให้มี 
กระบวนการตรวจสอบและประเมินอย่างเข้มแข็งและครอบคลุมทุกระดับชั้น	รวมทั้ง 
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามอุดมการณ์	“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม”	เพื่อให้เกิดกลไก 
ป้องกันในตัวเอง	ลดความเสี่ยงจากการกระทำาผิดจรรยาบรรณ	การทุจริตผิดกฎหมาย 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและการดำาเนินธุรกิจของเอสซีจี 
สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น	สร้างความเชื่อมั่นต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจี 
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เอสซจี ีถอืปฏบิตัติามแนวทางการกำากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัสากล เช่น	หลกัเกณฑ์ 
ของ	OECD	Principles	of	Corporate	Governance,	DJSI	Sustainabi l i ty 
Assessment,	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	(ASEAN	CG 
Scorecard)	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)	โดยได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีให้พนักงานของ 
เอสซีจีและคู่ธุรกิจยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน	ทั้งในประเทศและทุกประเทศที่เอสซีจี 
เข้าไปดำาเนินธุรกิจ

บทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการที่ส�าคัญการบริหารจัดการ จรรยาบรรณเอสซีจี

แนวปฏิบัติที่ดีในการดำาเนินธุรกิจซึ่งตั้งอยู ่บน 
พืน้ฐานของอดุมการณ์เอสซจีี	โดยถอืเป็นส่วนหนึง่ของ 
ระเบียบข้อบังคับเพื่อให้พนักงานเอสซีจียึดถือปฏิบัติ 
ร่วมกัน	และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่าง 
เหมาะสม	เนื่องจากถือเป็นส่วนสำาคัญในการสร้าง 
เกียรติภูมิและชื่อเสียงของเอสซีจ	ี

จรรยาบรรณเอสซจีจีดัทำาขึน้ครัง้แรกเมือ่ปี	2530 
และได้ปรับปรุงครั้งที่	6	ในป	2558	ครอบคลุม 
กฎเกณฑ์นโยบาย	และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่กว้างขวางขึ้นและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	เช่น 
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน	สิ่งแวดล้อม	สุขภาพและ 
ความปลอดภัย	การต่อต้านคอร์รัปชัน	การเปิดเผย
ข้อมูล	การแข่งขันทางการค้า	เป็นต้น

ี
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แต่งตั้ง ถอดถอน 
และก�ำหนดคำ่ตอบแทน

สรำ้งผลตอบแทน
และเพิ่มมูลค่ำในระยะยำว

แต่งตั้ง 
ถอดถอน 

และก�ำกับดูแล

รำยงำนผล
กำรด�ำเนินงำน

คณะกรรมกำร
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

ส�ำนักงำน
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล
และสรรหำ

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ

ผลตอบแทน

คณะกรรมกำร
กิจกำรสังคม
เพื่อกำรพัฒนำ
อยำ่งยั่งยืน

หน่วยงำน
บริหำร

ควำมเสี่ยง

หน่วยงำน
ก�ำกับดูแล

กำรปฏิบัติงำน

คณะจัดกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

เอสซีจี

คณะจัดกำร
เอสซีจี

กำรบริหำร
กลำง

กำรเงิน
และกำรลงทุน

กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่

เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง

เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์

ก่อสรำ้ง

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

เอสซจีปีลกูฝังการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั 
ให้เป็นวฒันธรรมองค์กรตามอดุมการณ์	4	ทำาให้ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)	ได้รับ 
การรับรองเป็น	Certified	Company	จาก 
คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค 
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	(Collective	 
Action	Coalition	against	corruption	:	CAC) 
ในปี	2556	และผ่านการประเมินต่ออายุการ 
รบัรองใหม่	(Recertified	Company)	ในปี	2559

นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 

ปี	2560	เอสซจีกีำาหนดให้การจดัการข้อมลู 
ภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์เป็นประเด็น 
สำาคัญในการกำากับดูแล	เพื่อให้การใช้ข้อมูล 
ภายในไม ่ส ่งผลกระทบต ่อผู ้มีส ่วนได ้ เสีย 
ไม่กระทำาผิดกฎหมาย	และไม่ใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ปี	2560	เอสซีจีได้ทบทวนนโยบายการ 
เปิดเผยข้อมูล	และปรับปรุงให้มีความชัดเจน 
มากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของ 
เอสซีจีสู่สาธารณชนเป็นไปด้วยความระมัดระวัง 
ถกูต้อง	ไม่ทำาให้เกดิความเข้าใจผดิในสาระสำาคญั 
และเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งแนวปฏิบัติของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการแข่งขันทางการค้า

ปี	2560	เอสซีจีกำาหนดให้การแข่งขันทาง 
การค้าเป็นประเด็นสำาคัญในการกำากับดูแล 
และได้นำาระบบการบริหารงานด้านการกำากับ 
ดูแลการปฏิบัติ งาน	(SCG	Compl iance 
Management	System	:	CMS)	มาใช้เพื่อให้ 
มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและ 
สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย	รวมทั้งมีมาตรการ 
ป้องกันการกระทำาที่อาจเป็นความผิด

นโยบายการกำากับดูแล
การปฏิบัติงาน

ปี	2560	เป็นปีแรกทีเ่อสซจีปีระกาศนโยบาย 
การกำากบัดแูลการปฏบิตังิานขึน้เป็นลายลกัษณ์ 
อักษร	ด ้วยตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีจ่ะทำาให้ธรุกจิดำาเนนิ 
ไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง	โดยกรรมการ 
ผูบ้รหิาร	และพนกังานเอสซจีทีกุคนต้องเคารพ 
และปฏบิตัถิกูต้องตามกฎเกณฑ์	ไม่ยอมรบัการ 
ทำาธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย	และสร้างจิตสำานึก 
ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นวัฒนธรรม 
ที่สืบทอดต่อไป

1

32

54

นโยบายในการก�ากับดูแล
กิจการที่ส�าคัญ ปี 2560

โครงสร้าง
การก�ากับดูแลกิจการ

ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น

เอสซีจี 
เคมิคอลส์

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ

ให้ควำมเป็นธรรม 
และสนับสนุนส่งเสริม

ให้เกิดควำมเจริญเติบโต
อยำ่งยั่งยืน
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คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-	กำาหนดนโยบาย	แนวทางการดำาเนินงาน	และกำาหนดงบประมาณสำาหรับการดำาเนิน 

การด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ให้สร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคม		ด้วย 
เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม	คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ 
เกิดการต่อยอดไปในมิติต่างๆ	และส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติ	

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี
-	กำาหนดนโยบาย	กลยุทธ์	กรอบการบริหาร	และแผนการจัดการความเสี่ยง
-	กำาหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง	รวมถึงการดูแลให้การ 

สนับสนุนและติดตามงานด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance)	
-	มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่	เอสซจี	ีเป็นประธาน	และมกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช่้วย 

ผูจ้ดัการใหญ่ในแต่ละสายธรุกจิเป็นกรรมการ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี 
-	กำาหนดและทบทวนนโยบาย	แนวทางการดำาเนินงานและเป้าหมายด้านการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน	
-	รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย	โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒ	ิ
-	จัดทำาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	หรือ	Materiality	เพื่อให้เกิดการดูแลผู ้มี 

ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
-	ปัจจุบันมีกรรมการผู้จัดการใหญ่	เอสซีจี	เคมิคอลส์	เป็นประธานฯ	และมีกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู ้จัดการใหญ่จากทุกกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานส่วนกลางเป็น 
คณะกรรมการ

ในปี 2560 เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้คณะ 
กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ให้เกิด 
ความเชือ่มโยงในประเดน็ต่างๆ และให้เกดิการผนวกรวมแผนงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
เข้าเป็นส่วนสำาคัญของแผนงานการดำาเนินธุรกิจ จึงจัดให้มีการดูแลผ่านมิติทั้ง 3 มิติ 
คือมิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านเศรษฐกิจ และให้มีคณะกรรมการที่ดู 
เรือ่งสำาคญัโดยตรง 2 เรือ่ง คอื อาชวีอนามยั/ความปลอดภยัและพลงังาน	ทีเ่ป็นเรือ่งหลกั 
ในกระบวนการผลติ โดยมคีณะกรรมการหรอืคณะทำางานทีส่ำาคญัทีม่กีารประชมุอย่างน้อย 
ไตรมาสละครั้ง ดังนี้

คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- จัดทำานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ส่งเสริม	ผลักดัน และบริหารความเสี่ยงให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน	
- สร้างวินัยพื้นฐานในการทำางาน ทัศนคติ ความตระหนัก และเสริมสร้างความรู้ เพื่อ 

ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดำาเนินธุรกิจที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย 
จากการทำางาน

คณะกรรมการพลังงาน เอสซีจี
-	กำาหนดนโยบายและแนวทางการดำาเนินการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ	ให้มี 

พลังงานใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม	มีการอนุรักษ์พลังงาน	การใช้พลังงานทดแทน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

-	สื่อสาร	รณรงค์	ส่งเสริม	และสร้างจิตสำานึกการประหยัดพลังงานของพนักงาน 
เพื่อให้เป็นองค์กรที่ใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-	จดัทำานโยบาย	กลยทุธ์	เป้าหมาย	แผนงาน	เพือ่ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพภูมิอากาศ	และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเอสซีจี	
-	ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โดยเฉพาะความ 

เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเอสซีจี	
-	สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ให้แก่พนักงานเอสซีจี

คณะทำางานจัดการของเสียอุตสาหกรรม
-	ติดตามและบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการไม่กำาจัด 

ด้วยวิธีการฝังกลบ	(Zero	Waste	to	Landfill)	และนโยบาย	3Rs
-	กำาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการของเสียโดยเอสซีจีเองให้ได้มากที่สุด
-	ส่งเสริมและประสานงานเพื่อนำาของเสียไปใช้ประโยชน์โดยการ	Reuse/Recycle 

ด้วยการวิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี

โครงสร้างการด�าเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
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มูลนิธิเอสซีจี

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
กิจกำรสังคม
เพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล
และสรรหำ

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ

ผลตอบแทน

คณะจัดกำร 
เอสซีจี

คณะจัดกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

เอสซีจี

คณะทำ�ง�น หรือหน่วยง�น ที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยประธ�นกรรมก�ร Dimension Excellence Committee ต่�ง ๆ

คณะกรรมกำร
พลังงำน เอสซีจี

Economic
Excellence
Committee

Environment
Excellence
Committee

Social
Excellence
Committee

คณะกรรมกำร
อำชีวอนำมัย

และควำมปลอดภัย
เอสซีจี

คณะกรรมกำร
ดำ้นกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

คณะท�ำงำนวิชำชีพ
Governance Risk
& Compliance

คณะท�ำงำน
จัดกำรของเสีย
อุตสำหกรรม

คณะท�ำงำน
Stakeholder
Engagement

& Human Right

วำงแผน
และกำรเงิน

คณะท�ำงำนวิชำชีพ
Supply Chain

คณะกรรมกำร
Eco Product

คณะท�ำงำน
Corporate 
Citizenship

& Philanthropy

Corporate
Risk 

Management

คณะท�ำงำนวิชำชีพ
Marketing Way

คณะท�ำงำน
ด้ำนกำรจัดกำรน�้ำ

กำรบุคคลกลำง

คณะกรรมกำร
ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ

คณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ส�ำนักงำนใหญ่
เอสซีจี บำงซื่อ

คณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน
เอสซีจ ีเคมิคอลส์

คณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

เอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะทำางานด้านการจัดการนำ้า
-	กำาหนดนโยบาย	ติดตาม	อำานวยการ	และกำาหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการ 

นำา้ของเอสซจี	ีสูก่ารปฏบิตัอิย่างมเีป้าหมายและดชันชีีว้ดัทีเ่ป็นรปูธรรม	และให้เกดิประโยชน์ 
สูงสุด	

-	ส่งเสริมและประสานงานเพื่อนำานำ้าอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์	Reuse/Recycle 
ด้วยการวิจัยและพัฒนา	ทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี

คณะกรรมการ Eco Product
-	กำากับดูแลการสร้างคุณค่าเพิ่มสู ่ผู ้ผลิตและผู ้บริโภคปลายนำ้า	(Downstream 

Supply	Chain)	เพื่อให้มีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ทั้งที่รับรองโดย 
องค์กรภายนอกและฉลาก	SCG	eco	value	เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค

คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
- กำาหนดนโยบาย	เป้าหมาย	และแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทาง 

ชวีภาพ	(Biodiversity)	ของเอสซจี	ีให้เป็นไปตามแนวปฏบิตัสิากล	และเคารพในภมูปัิญญา 
พื้นบ้านและวิถีชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย

- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้และมีศักยภาพทั้งในระดับประเทศ 
และระดับสากล

- สื่อสารและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน 
(ภำยใต้คณะท�ำงำนวิชำชีพ Supply Chain)

-	กำาหนดนโยบาย	กลยุทธ์	เป้าหมาย	และแผนงานในการพัฒนาคู ่ธุรกิจต้นนำ้า 
(Upstream	Supply	Chain)	ให้ดำาเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	โดยขยาย 
ขอบข่ายจากการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ 
รวมถึงจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

คณะกรรมกำร
กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
เอสซีจี
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เอสซีจีมีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน 
ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน จึงได ้
ก�ำหนดกรอบกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจี โดยอ้ำงอิงกับแนวทำงกำร 
ด�ำเนินกำรในระดับสำกล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้หลักบรรษัทภิบำลที่ดีเพื่อให้เกิดกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกันในทุกกลุ่ม
ธุรกิจ
  เอสซีจีมีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงสรรค์คุณค่ำให้แก่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง 
ผ่ำนกำรด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมบูรณ์ และพร้อมจะ 
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และควำมส�ำเร็จ โดยผ่ำนกระบวนกำร 
มีส่วนร่วมให้แก่ทุกภำคส่วน ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเอสซีจีตั้งแต่ต้นน�้ำถึง 
ปลำยน�้ำ องค์กรธุรกิจและสถำบันต่ำง ๆ  รวมทั้งสถำบันทำงสังคมและชุมชน 
ในทุกพื้นที่ที่เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำง
แข็งแกร่งและยั่งยืน
  เอสซีจีได้ก�ำหนดนโยบำยสิ่งแวดล้อมและพลังงำนขึ้น เพื่อให้เกิดกำร 
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในทุกที่ที่เอสซีจีด�ำเนินงำนและน�ำไปใช ้
กับกำรด�ำเนินโครงกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุง กำรจัดท�ำข้อตกลงต่ำง ๆ  รวมถึง 
กำรควบรวมกิจกำร

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
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แนวทางการด�าเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน 

1. กลยุทธ์องค์กรกับการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน

•	 วิสัยทัศน์เอสซีจีคือการเป็นผู้นำาทางธุรกิจใน 
ภมูภิาค	โดยเน้นนวตักรรมและความยัง่ยนื	บนพืน้ฐาน 
การยดึมัน่อดุมการณ์	4	ของเอสซจีทีีม่มีาอย่างยาวนาน 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง	ซึ่งถือเป็น 
ปัจจัยสำาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•	 เอสซีจีมุ ่งสร้างความสมดุลต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมที่ทำาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ 
กรอบบรรษทัภบิาลทีด่ี	และมุง่มัน่สร้างสรรค์คณุค่าให้ 
แก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ผ่านการดำาเนินธุรกิจที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	 เอสซจีนีำาองค์ความรู	้ประสบการณ์	และความ 
สำาเร็จ	ถ่ายทอดสู่ห่วงโซ่คุณค่าให้มีความเข้มแข็งและ 
ยั่งยืน	(Sustainable	Value	Chain)

2. การสร้างสมดุลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 กับผลประกอบการทางธุรกิจ

•	 เอสซจีเีชือ่มัน่ว่า	ธรุกจิจะเตบิโตอย่างยัง่ยนืได้ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมจะต้องเติบโตอย่างยั่งยืนไป 
พร้อมๆ	กนัด้วยนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนื	(Innovation 
for	Sustainability)	โดยการออกแบบและพฒันาสนิค้า 
หรือบริการ	รวมทั้งรูปแบบของธุรกิจ	เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความคุ้มค่า

•	 เอสซีจีอาศัยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ที่ได้ 
คุณค่ามากขึ้น	(High	Value	Added)	เพื่อสร้างความ 
พึงพอใจแก่ผู้บริโภค		แม้ราคาสินค้าหรือบริการอาจ 
สูงขึ้น	แต่ความคุ ้มทุนจากการลงทุนจะเกิดขึ้นใน 
ระยะยาว	จากการทีค่่าใช้จ่ายในการใช้งานของผูบ้รโิภค 
ลดลงและได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

•	 เอสซจีดีแูลกระบวนการผลติควบคูก่บัการดแูล 
สิง่แวดล้อมและชมุชน	โดยใช้ทรพัยากรให้มปีระสทิธผิล 
สงูสดุ	เพิม่ประสทิธภิาพการผลติให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

รวมทั้งการนำาของเสียรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่	ตาม 
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy) 
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อชุมชน	และสร้างความ 
เจรญิรุง่เรอืงให้ชมุชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้และเกดิเป็น 
ชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

3. การดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
 ตามกลยุทธ์

•	 เนือ่งจากการบรหิารจดัการทีม่คีวามหลากหลาย 
ของประเดน็	กลุม่ธรุกจิ	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	ในปี	2560 
เอสซจีจีงึปรบัโครงสร้างการดำาเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนื 
จากคณะกรรมการหรอืคณะทำางานตามประเดน็ต่างๆ 
มาเป็นคณะกรรมการ	3	มิติ	(Dimension)	ที่ดูแลมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ	มิติด้านสังคม	และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพิจารณาภาพรวมของแต่ละมิติให้เกิดความ 
สอดคล้องในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน		นอกจากนี้ใน 
ปี	2560	เอสซีจียังได้ทบทวนประเด็นที่มีนัยสำาคัญ 
หรอื	Materiality	ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย

•	 คณะกรรมการ	3	มติจิะนำาประเดน็ทีม่นียัสำาคญั 
หรือ	Materiality	มากำาหนดเป็นกลยุทธ์ที่มุ ่งสู่การ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน	โดยการประเมินหรือวัดคุณค่าจะ 
พจิารณาทัง้ด้านตวัเลขทางการเงนิของธรุกจิหรอืองค์กร 
และคณุค่าทีจ่ะเกดิต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี	รวมถงึสิง่แวดล้อม 
ในภาพรวม

•	 เอสซีจีตั้งเป้าหมายของประเด็นต่างๆ	โดยมี 
ทั้งเป้าหมายประจำาปี	และเป้าหมายตามแผนระยะ 
ปานกลาง	หรอื	Medium	Term	Plan		ซึง่ประเดน็ทีม่ี 
นัยสำาคัญต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายเพื่อ 
ตอบสนองต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งเป้าหมาย 
ต้องมีความชัดเจนถึงระดับธุรกิจ	เพื่อให้การจัดทำา 
แผนธุรกิจระยะปานกลางและแผนงานประจำาปีเกิด 
ความสอดคล้องและมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุ 
เป้าหมายในระดับเอสซีจีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป



เอสซีจี
กับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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ประเด็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการประเด็น 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการประเมิน 
และจัดล�าดับความส�าคัญอ้างอิงตามกรอบการรายงาน 
ความยั่งยืนสากล Global Report ing  Init iat ive 
(GRI) ฉบับ GRI Standards ทั้งนี้เอสซีจีได้ด�าเนินการ 
รวบรวมและประเมนิประเดน็ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องตลอด 
ห่วงโซ่คณุค่าของเอสซจี ีประเดน็ทีคู่เ่ทยีบในอตุสาหกรรม

เดียวกันให้ความส�าคัญ ประเด็นที่ผู ้มีส่วนได้เสียทั้ง 
ภายในและภายนอกให้ความส�าคญั ประเดน็ทีน่านาชาติ 
ให้ความส�าคัญในบริบทของความยั่งยืนและแนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงของโลก ประกอบกบัการน�าแนวทางการ 
ด�าเนินกลยุทธ์ของเอสซีจีและปัจจัยความเสี่ยงของ 
องค์กรในปัจจุบันและอนาคตที่อาจส่งผลกระทบหรือ 
เป็นโอกาสในการด�าเนินธุรกิจมาประกอบการประเมิน 
ความส�าคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนตลอด

ห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรม

การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง

และจัดจ�าหน่าย การใช้สินค้าและบริการ 

ประกอบกับการวิเคราะห์ประเด็นความ

ยั่งยืนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ให้ความส�าคัญผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น การส�ารวจความคิดเห็น 

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

วิเคราะห์ความสอดคล้อง

กับกรอบการบริหารความเสี่ยง

ขององค์กร

ตรวจสอบความถูกต้อง

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

•	 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอด
	 ห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจี	ครอบคลุม	3	ธุรกิจหลัก
	 คือ	เอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจี	เคมิคอลส์	
	 และ	เอสซีจี	แพคเกจจิ้ง
•		ประเด็นที่คู่เทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน
	 ให้ความส�าคัญหรือให้ความสนใจ

•	 แนวปฏิบัติและกรอบการรายงานสากล	(DJSI,	FTSE,	
	 CDP,	GRI,	TCFD	และอื่นๆ)
•	 แนวทางการด�าเนินงานของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนา
	 อย่างยั่งยืน	(World	Business	Council	for	Sustainable	
	 Development	-	WBCSD)
•	 ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ
•	 การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน
•	 การส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน

•	 กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี
•	 ความเสี่ยง	8	ประเภทของเอสซีจี	ได้แก่	
	 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม	
	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
	 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา	
	 ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์รุนแรง	ความเสี่ยงด้านต้นทุน
	 การผลิต	ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน	ความเสี่ยงด้าน
	 การเงิน	และความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

•		 น�าเสนอผลการประเมินประเด็นด้านการพัฒนา
	 อย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
	 เอสซีจี	เพื่อขอความเห็นชอบ
•		 จัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูล
	 ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
•		 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็น
	 ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

1

2

3

4

ขั้นตอนการประเมินประเด็น
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญ

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี

ส�ำคัญต่อเอสซีจีต�่ำ สูง

จริยธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจ

ความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูล

การพัฒนาชุมชนและสังคม

การก�ากับดูแล
กิจการ

การบริหารแรงงาน

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤติ

การจัดการของเสีย

อาชีวอนามัย

การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ

การจัดการ
คุณภาพอากาศ

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดการน�า้ การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

การพัฒนา
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ความ
ปลอดภยั

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานต้นน�า้

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้า
และบริการ

การใช้วัตถุดิบ
และเชื้อเพลิงอย่างยั่งยืน

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

การจัดการ
พลังงาน

สิทธิมนุษยชน

ส
�ำค
ัญ
ต
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ผ
ู้ม
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่วน
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้เส
ีย

ต
�่ำ

ส
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ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่น�าเสนอในรายงาน

ประเด็นที่ส�ำคัญ ค�ำอธิบำย หัวข้อที่น�ำเสนอในรำยงำน หน้ำ

ความปลอดภัย การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย มาตรฐาน และโครงการต่าง ๆ 
ครอบคลุมการบริหารงานความปลอดภัยในกระบวนการ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย
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สิทธิมนุษยชน นโยบายและกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรเข้าใจและบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

52-55

การจัดการ
พลังงาน

การจัดเตรียมให้มีพลังงานอย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม การอนุรักษ์และการใช้พลังงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ การใช้พลังงานทางเลือก

64-69

การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจี เพื่อลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

64-69

การจัดการน�า้ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน�า้เชิงบูรณาการ ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงเชิงกายภาพ 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการรับรู้ทางสังคม และความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อก�าหนด

70-75

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี 

ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ โมเดลธุรกิจ และกระบวนการทั้งที่มีอยู่เดิมและพัฒนาขึ้นใหม่
เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและรูปแบบในการด�าเนินธุรกิจ

64-69

70-75
76-81

82-87

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีความรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดวัฏจักรชีวิต
และห่วงโซ่คุณค่า เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบทางลบและสร้างคุณค่าสูงสุด

82-87

การสร้าง
ประสบการณ์
ของลูกค้า

การเป็นองค์กรที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่
ลูกค้า ผ่านการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา 
ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

88-93

- สุขภาพและความปลอดภัย

- การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

- พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
   สภาพภูมิอากาศ

- พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
   สภาพภูมิอากาศ

- การบริหารจัดการน�้า

- พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ
- การบริหารจัดการน�า้
- การจัดการวัตถุดิบ 
   และของเสียอุตสาหกรรม
- สินค้าและบริการที่ยั่งยืน

- สินค้าและบริการที่ยั่งยืน

- การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 เอสซีจี
28 29



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
30

เอสซีจี
31

ความเสี่ยงและโอกาส

การบริหารจัดการ : เอสซีจีบริหารจัดการความเสี่ยง 
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ตาม 
มาตรฐานสากล ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน 
และการตดัสนิใจในการลงทนุด�าเนนิธรุกจิใหม่ๆ  พร้อม 
กับเสริมสร้างความตระหนักรู้และประสิทธิภาพในการ 
บรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพิม่ 
ให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุม่ต่างๆ  โดยได้ประเมนิความเสีย่งทีส่�าคญัเป็นประจ�า 
ทุกปีเพื่อให้องค์กรปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว รองรับการ 
เปลีย่นแปลงและปัจจยัความเสีย่งต่างๆ ทีม่คีวามซบัซ้อน 
และรุนแรงมากขึ้น

คณะจดัการบรหิารความเสีย่ง : เอสซจีมีคีณะจดัการ 
บริหารความเสี่ยงเอสซีจี ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เอสซีจีเป็นประธาน ท�าหน้าที่ก�าหนดโครงสร้างและ 
ผูร้บัผดิชอบ พจิารณาและอนมุตันิโยบาย กลยทุธ์ กรอบ 
การบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งทบทวนความเสี่ยง และติดตามการบริหารความ 
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง : มี 4 ขั้นตอน คือ
  1. ระบุความเสี่ยงและโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ
  2. ประเมินความเสี่ยงและโอกาส
  3. ก�าหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข
  4. รายงานและเฝ้าตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง

การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพ 

ควำมเสี่ยง : กำรจัดกำร : หน้ำ

• การดําเนินธุรกิจในประเทศที่สภาพแวดล้อม
และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพตํ่ากว่า
มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และสุขภาพ

• บังคับใช้ “9 กฎพิทักษ์ชีวิต” กับพนักงานและคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานและการใช้รถใช้ถนน 
รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้และมีบทลงโทษสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

46-47

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและสิ่งแวดล้อม

ควำมเสี่ยง : กำรจัดกำร : หน้ำ

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน 
และวิกฤติการณ์นํ้าท่วมน้ําแล้ง รวมถึงความเสี่ยง
จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อ
ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของเอสซีจี 
หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยความเสียหายต่าง ๆ

• เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทดแทนและพลังงานทางเลือก เช่น 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงจากของเสีย  
• พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาอาคารเขียว  
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการแบบใหม่ เช่น 
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินฟุตพริ้นท์น้ํา  
• การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การสร้างฝายชะลอนํ้าตามแนวพระราชดําริมากกว่า 75,000 ฝาย

66-69

87

75, 86 

110

• การแสดงความรับผิดชอบร่วมกับเครือข่ายทั้งในระดับ
สากลและระดับประเทศ เพื่อผลักดันเป้าหมายตาม
ความตกลงปารีส ในการรักษาการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ํากว่า 2 องศาเซลเซียส

• การดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลง 10% ภายในปี 2563 
และอยู่ระหว่างการตั้งเป้าหมายต่อไป
• เอสซีจีเริ่มนํากรอบการดําเนินงานตาม Task Force on 
Climate-related Financial Disclosure (TCFD) มาปรับใช้

64-69

66

ควำมเสี่ยงจำกควำมขัดแย้งระหวำ่งภูมิภำค (Geopolitical Risk)

ควำมเสี่ยง : กำรจัดกำร : หน้ำ

• ช่วงหลายปีที่ผ่านมาความเสี่ยงด้านการเมือง
และความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความปลอดภัย
ในการทําธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอสซีจี

• ตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิและสร้างเครอืข่ายกบัผูเ้ชีย่วชาญ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์สําหรับเตรียมแผนจัดการความเสี่ยง
และความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
• จัดทําการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมแผนรองรับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
• หน่วยงาน Business Continuity Management (BCM) 
ในระดับเอสซีจีและระดับกลุ่มธุรกิจทําหน้าที่ติดตามประเมิน
และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ

-

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำเชื้อเพลิงและวัตถุดิบหลัก

ควำมเสี่ยง : กำรจัดกำร : หน้ำ

• ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการปรับลดกําลังการผลิตของกลุ่มประเทศ
ผู้ส่งออกนํ้ามัน (OPEC) และกลุ่มนอกโอเปก 
(Non-OPEC) ทําให้อุปทานตึงตัวมากขึ้น ส่งผลให้ราคา
พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ แนฟทา นํ้ามันเตา ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เช่น ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ขยะมูลฝอย และชีวมวล เพื่อลดความเสี่ยง 
จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน  
• พัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เช่นเม็ดพลาสติก
สําหรับวงการแพทย์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่สามารถ 
เพิ่มยอดขายและทํากําไรเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ

66-69

85-86

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต

ควำมเสี่ยง : กำรจัดกำร : หน้ำ

• การขยายธุรกิจของเอสซีจีทั้งในไทยและในภูมิภาค
อาเซียนส่งผลต่อความหลากหลายของพนักงาน
ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 
กฎเกณฑ์ และกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
และสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ

• ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีผลบังคับใช้ในทุกประเทศ
ที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ
• ประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนในทุกกลุ่มธุรกิจ 
โดยในปี 2560 เอสซีจีได้กําหนดแผนและดําเนินการป้องกันประเด็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน 

ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 

ควำมเสี่ยง : กำรจัดกำร : หน้ำ

• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Transformation) ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทําธุรกิจ จนอาจทําให้
เอสซีจีสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจ
เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม ่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร

• เอสซีจีติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนํามาพัฒนาการทํางาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์
ธุรกิจใหม ่ๆ และทํากลยุทธ์การตลาดแบบเชื่อมโยงช่องทาง 
จัดจําหน่ายแบบเดิมกับทางออนไลน์
• จัดตั้ง AddVenture บริษัทร่วมลงทุนในเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน
และปัญญาประดิษฐ์

-

• ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การถูกโจรกรรมข้อมูล 
การพัฒนาสินค้าและบริการข้อมูลทางการค้า 
และข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ทางการเงิน ชื่อเสียงของตราสินค้าและความน่าเชื่อถือ 
ของเอสซีจี

•  เอสซีจีกําหนดนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SCG e-Policy 2017) และแผนความปลอดภัยทางไซเบอร์
ที่ครอบคลุมการใช้งานและการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่สําคัญสําหรับบริษัทของเอสซีจีทั้งในและต่างประเทศ

-

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 เอสซีจี
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การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีตระหนักถึงบทบาทของผู ้มีส่วนได้เสียใน 
ปัจจุบันที่มีอิทธิพลมากขึ้นต่อการด�าเนินงานของเอสซีจี 
จึงก�าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ และมีแนวปฏิบัติตามนโยบาย 
และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder 
Engagement Policy and Guidelines) สอดคล้อง 
กับแนวปฏิบัติสากล ได้แก่ AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard (SES) 2015 และ CSR-DIW 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการก�าหนดและจัด 
ล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียตามผลกระทบและ 
ความคาดหวังต่อเอสซีจี รูปแบบและช่องทางการสร้าง 
การมส่ีวนร่วม การรบัมอืกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จาก 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี รวมทัง้การตดิตาม วดัผล และรายงานผล 
การด�าเนินงานแก่คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน เอสซีจี อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกไตรมาส

การสื่อสารและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย

กำรสื่อสำร/ช่องทำง
ควำมถี่ในกำร
ติดต่อ

หัวข้อที่สนใจ ตัวอยำ่งสิ่งที่ได้ด�ำเนินกำร

ผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วม
ลงทุน/เจ้าหนี้

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

ปีละครั้ง

• ผลการด�าเนินงาน
และการเติบโต
ทางธุรกิจ 
• กลยุทธ์การด�าเนิน
งานระยะสั้น/ระยะยาว 
โดยค�านึงถึงความเสี่ยง
และความท้าทาย 
• การบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ค�านึงถึง
สมดุลด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

• ให้ข้อมูลด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่สนใจ
อย่างเปิดเผยโปร่งใส

รายงานประจ�าปีและรายงาน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี

ประชุมกับนักวิเคราะห์  
(Analyse Conference)

ไตรมาสละครั้ง

Investor Relation (IR) 
เดินทางชี้แจงผล/
แผนการด�าเนินงาน
กับ Investors ทั่วโลก

ปีละ 2 ครั้ง

โทรศัพท์สายด่วนและอีเมล 
บริหารโดย IR ตลอดเวลา

เว็บไซต์

จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 
และกิจกรรม CSR

ปีละหลายครั้ง

พนักงาน

สื่อสารข้อมูลให้บริษัททราบอย่าง
สม�่าเสมอผ่านวารสารเผยแพร่ของ
องค์กร

ไตรมาสละครั้ง

• ทิศทางธุรกิจ
และการปรับตัว 
• ความมั่นคงก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน 
• สวัสดิการ 
และค่าตอบแทน 
 

• ปรับเพิ่มสวัสดิการให้แก่
พนักงาน เช่น การจัดตั้ง 
Health Center  
• โครงการ 
Re-employment 
ให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพ
และเกษียณอายุ

จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน ไตรมาสละครั้ง

ส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน ปีละครั้ง

ส�ารวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ

ปีละหลายครั้ง

อีเมล
ตลอดเวลา

Whistle Blower

กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย

กำรสื่อสำร/ช่องทำง
ควำมถี่ในกำร
ติดต่อ

หัวข้อที่สนใจ ตัวอย่ำงสิ่งที่ได้ด�ำเนินกำร

คู่ธุรกิจ/คู่ค้า

เยี่ยมเยือนคู่ธุรกิจ/คู่ค้า เพื่อรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ไตรมาสละครั้ง
• การดูแลความ
ปลอดภัยและสุขภาพ
ในการท�างาน 
• การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ
และศักยภาพในการ
ด�าเนินงานให้สอดรับ
กับทิศทางเอสซีจี

• โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจ
อย่างยั่งยืน 
• การพัฒนาทักษะการขับรถ
อย่างปลอดภัยแก่คู่ธุรกิจ 
• สนับสนุนการด�าเนินงาน
ตามแนวทางการก�ากับกิจการ
ที่ดีและการดูแลด้าน
สิทธิมนุษยชน

ศึกษาปัญหาของคู่ธุรกิจ/คู่ค้า

เพื่อด�าเนินโครงการช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ปีละหลายครั้ง

ลูกค้า

การรับฟังความต้องการของลูกค้า
มาพัฒนาสินค้า/บริการ

ตลอดเวลา

• การพัฒนาสินค้า
และบริการของเอสซีจี 
ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า
• สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการของเอสซีจี

• จัดท�า Chatbot 
เพื่อสื่อสารกับลูกค้า 
ตลอด 24 ชั่วโมง

เอสซีจี Contact Center 24 ชั่วโมง

เฟซบุ๊ก

Blog สถาปนิก

เยี่ยมเยือนลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะ

ปีละหลายครั้ง

ชุมชน

เยี่ยมเยียนชุมชน ส�ารวจ
ความต้องการหรือข้อคิดเห็น 
ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เดือนละครั้ง

• การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 
• ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการด�าเนินงาน
ของเอสซีจีต่อชุมชน

• โครงการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
อาทิ บ้านปลา พัฒนาสินค้า
ชุมชนต่าง ๆ

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

ส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน

ปีละครั้งรายงานประจ�าปีและรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี

สื่อสังคมออนไลน์ (ไลน์, เฟซบุ๊ก,
ทวิตเตอร์) ตลอดเวลา

Whistle Blower

หน่วยงาน
ราชการ/ 
ภาคประชาสังคม/ 
นักวิชาการ

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปีละครั้ง

• การเปิดเผยข้อมูล
ที่ครบถ้วนและโปร่งใส

• น�าข้อเสนอแนะจากการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
มาปรับปรุงแนวทาง 
การด�าเนินงานของเอสซีจี 
• ร่วมมือกับภาครัฐและภาค
เอกชนในโครงการสานพลัง
ประชารัฐ 
• เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
และคณะท�างานของสถาบัน
ต่าง ๆ เพื่อสารัตถประโยชน์
ต่อสังคม

รายงานประจ�าปีและรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี

ปีละครั้ง

ให้ข้อมูลเรื่องการด�าเนินงานของ
องค์กรผ่านบทความ สื่อ เวทีแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น นิทรรศการ 
งานวิชาการ งานสัมมนาต่าง ๆ

ปีละหลายครั้ง
จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

จัดกิจกรรม CSR 
หรือโครงการเพื่อสร้าง
ความร่วมมือต่าง ๆ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 เอสซีจี
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เวทีรับฟังความคิดเห็นป ี2560

 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น (Opinion Panel) เพื่อรับฟังข้อมูล ค�าแนะน�า
และติชมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องมา 7 ปี 
ส�าหรับปี 2560 เอสซีจีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน ซึ่งได้ให้ข้อชี้แนะที่น่าสนใจไว้
หลายด้าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

1.	 ยุทธ	วรฉัตรธาร	
  ประธานคณะท�างานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม 
  (SET Sustainability Awards 2017)

2.	 ดร. บัณฑูร	เศรษฐศิโรตม	์
 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 
  ส�านักนายกรัฐมนตรี และผู้อ�านวยการสถาบัน
  ธรรมรัฐ เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)

3.	 ดร. อ�าไพ	หรคุณารักษ	์
 ผู้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

4.	 วิญญู	วานิชศิริโรจน์	
 รองประธานอาวุโส 
  บริษัทดีไซน ์103 อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

5.	 สรกล	อดุลยานนท	์
 คอลัมนิสต์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์

ข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็น

ประเด็นด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ
•  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็น 

แนวคดิทีช่่วยตอบโจทย์เรือ่งการขาดแคลนทรพัยากร จงึ 
ควรให้ความส�าคญักบัการวจิยัพฒันา (R&D) สนิค้าและ 
บรกิารใหม่ รวมถงึธรุกจิใหม่ เพือ่สนบัสนนุการหมนุเวยีน 
ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด

•  พัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยให้คุณภาพชีวิต 
ของผู้คนดีขึ้น ช่วยในการด�ารงชีวิตที่ต้องปรับตัวอยู่กับ 
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีม่คีวามไม่แน่นอน 
สูง เช่น ภัยแล้ง อากาศร้อน น�้าท่วม ภัยพิบัติ

•  ความตกลงปารีสจะเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการแข่งขนัทางธรุกจิในอนาคต  จงึควรมองถงึโอกาส 
ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

•  การส่งเสริมให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนทัศนคติและ 
พฤติกรรมไปในแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน จะช่วยให้ตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมขยายตัวมากขึ้น

 
ประเด็นด้านความเปลี่ยนแปลงของสังคม

•  เทคโนโลยดีจิทิลัจะเข้ามาท�างานแทนคนมากขึน้ 
การรักษาจุดสมดุลในการรักษาอุดมการณ์ของเอสซีจี 
เรื่องความเชื่อมั่นในคุณค่าของคนจึงเป็นประเด็นส�าคัญ 
ซึง่ควรมองรวมทัง้พนกังานของเอสซจี ีผูท้ีท่�างานร่วมกบั 
เอสซีจีในห่วงโซ่อุปทาน และชุมชนด้วย 

•  คนรุน่ใหม่แตกต่างจากคนรุน่ก่อน เอสซจีคีวรหา 
แนวทางดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน ปรับวัฒนธรรม 
องค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนต่างรุ่น 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

•  การบริหารงานขององค์กรขนาดใหญ่อาจเป็น 
ข้อจ�ากัดในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ภายนอก เอสซีจีต้องคิดนอกกรอบเพื่อท�าสิ่งใหม่ๆ ที่ 
แตกต่างจากเส้นทางความส�าเร็จเดิม และสร้างความ 
รับรู้ในใจคนที่มีต่อเอสซีจีให้ยั่งยืน
 
ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•  เอสซจีคีวรเป็นแบบอย่างขององค์กรธรุกจิในการ 
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง 
การด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
SDGs ทั้ง 17 ข้อ

•  สร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 
อื่นๆ เพื่อตั้งเป้าหมายร่วมกันในการด�าเนินการใน 
ประเดน็ทีส่�าคญั เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าการท�าเพียง 
ล�าพัง

•  เอสซีจีมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยผู้บริหาร 
ปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ 
ให้เข้ามาก�ากับดูแลกิจการบนแนวทางการพัฒนาอย่าง 
ยัง่ยนืควบคูก่บัการสร้างธรุกจิให้อยูร่อดเตบิโต ทัง้กจิการ 
ในประเทศและต่างประเทศ

1

3

5

4

2

ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ยุทธ วรฉัตรธาร

 เอสซจีคีวรพฒันาการท�ากจิกรรมเพือ่สงัคม (CSR) 
ให้เข้าสู่กระบวนการหลักของธุรกิจ (Core Business) 
แล้วน�าไปสู่การขยายความร่วมมือ (Collaboration) กับ 
ภาคส่วนอื่นๆ  เพราะเหตุที่ทุกวันนี้การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ไม่ประสบความส�าเร็จ เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐท�าอยู่ 
ฝ่ายเดียว ภาคธุรกิจยังไม่ค่อยเข้ามามีบทบาท

จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี 
เหน็ได้ว่าเอสซจีไีด้ด�าเนนิการด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ตามประเดน็และกลยทุธ์ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน จงึอยาก 
เหน็เอสซจีต่ีอยอดจาก CSR มาสู ่Core Business และ 
Collaboration ซึ่งมีทั้งการสร้างความร่วมมือกับคู่ธุรกิจ 
ในห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี และการสร้างความร่วมมือ 
กับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่เรียกว่า Public 
Private People Partnership ซึ่งจะท�าให้เกิดพลังใน 

การเปิดเผยข้อมลูผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื 
ส่งผลต่อการส ่งเสริมความเชื่อมั่นของผู ้ลงทุนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน กองทุน 
ต่างๆ  สิ่งส�าคัญคือข้อมูลที่เปิดเผยต้องเปิดเผยตาม 
ความเป็นจริง การเปิดเผยผลกระทบในทางบวกจะช่วย 
ให้สาธารณชนรบัรูใ้นสิง่ทีเ่ราท�าประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ส่วนผลกระทบในทางลบ บริษัทต้องมีนโยบายและ 
มาตรการเกี่ยวกับผลกระทบว่าจะด�าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงอย่างไร  แต่หากไม่กล่าวถึงผลกระทบทางลบ 
ถ้ามีคนทราบว่าเราเปิดเผยไม่ครบถ้วน อาจส่งผลต่อ 
ความน่าเชื่อถือของบริษัทได้

เอสซีจีมีการปฏิบัติ เรื่องความยั่งยืน การดูแล 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

การขับเคลื่อนประเด็นใหญ่ๆ ของประเทศที่ส�าคัญ เช่น 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรับมือกับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 17 ข้อ

โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 17 
นัน้ โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) ก�าหนด 
ไว้เพยีงเป้าหมายแต่ไม่ได้ก�าหนดวธิกีาร ซึง่ประเทศไทย 
มียุทธศาสตร์ชาติที่จะเดินไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดย 
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขณะที่เอสซีจี 
เป็นองค์กรธุรกิจซึ่งได้แสดงถึงการน�าหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่คาดหวัง 
ว่าเอสซีจีจะสามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่ช่วยพิสูจน์ว่า 
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�าไป 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ได้ส�าเร็จในทั้ง 17 ข้อ”
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ปฏบิตัติามกฎหมายมาตรการต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีสามารถ 
เป็นตัวอย่างให้องค์กรอื่นๆ  จึงควรน�าประสบการณ์ 
ของเอสซีจีมาช่วยขยายวงความยั่งยืนให้กว้างขวางขึ้น 
ทั้ งบริษัทขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญที่อยู ใน 
ตลาดหลักทรัพย์ และทั้งในและต่างประเทศที่เอสซีจี 
ไปประกอบธุรกิจอยู่

สิ่งส�าคัญเพื่อความยั่งยืนในอนาคต คือการรักษา 
ทีมงานที่มีคุณภาพ รักษาความรู้ความสามารถ และ 
วัฒนธรรมของการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู ้บริหารและ 
พนักงานจากรุ่นสู่รุ่น คอยติดตาม ตรวจสอบ และมอง 
ผลกระทบในอนาคต เพื่อให้สามารถเตรียมการป้องกัน 
หรอืแก้ไขทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อกีทัง้ต้องปรบัเปลีย่น 
ให้ทันกระแสโลกที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วย”

่่
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การด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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การบริหารองค์กรโดยยึดมั่น
ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เสรมิความรูค้วามสามารถของคณะกรรมการบรษิทั 
เรื่องการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
บริษัท และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู ้บริหารและ 
พนักงาน ทั้งด้านการก�ากับดูแลกิจการ และ 
การยดึมัน่ในแนวทางบรรษทัภบิาลและจรรยาบรรณ 
เอสซีจี

การก�าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติของผู้บริหาร พนักงาน 

และคู่ธุรกิจ

ทบทวนและปรับปรุงหลักบรรษัทภิบาลและ 
จรรยาบรรณเอสซจี ีรวมทัง้นโยบายและแนวปฏบิตัิ 
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมีความทันสมัย 
อยู ่เสมอ เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

• เป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
• ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตลอดเวลา 
• ไม่เกิดกรณีคอร์รัปชัน  
• ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

การด�าเนินงาน
ตามแนวทางบรรษัทภิบาล

เป้าหมาย

หลกัการทีส่�าคญัมากประการหนึง่เพือ่ให้การด�าเนนิ 
ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ตลอดจนสนับสนุน 
การเติบโตและการขยายธุรกิจของเอสซีจีอย่าง 
ต่อเนื่อง คือการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และ 
ค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้น 
การประพฤติปฏิบัติตามหลักอุดมการณ์ 4 และ 

การบริหารจัดการ

การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติของเอสซีจี

ใช้ระบบการบริหารงานด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติ 
งาน (SCG Compliance Management System) 
ในการก�ากับดูแลเพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งในระดับ 
เอสซีจี ระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับบริษัท

การประเมิน การตรวจสอบ 
และการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ใช ้ เครื่องมือระบบเชิงป ้องกัน Proact ive and 
Preventive System ประกอบด้วยแบบทดสอบ 
จริยธรรมของพนักงาน การบริหารความเสี่ยง และ 
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 3 ระดับ (หน่วย 
ปฏบิตังิาน หน่วยงานสนบัสนนุและก�ากบัการปฏบิตังิาน 
และส�านกังานตรวจสอบ) และการเรยีนรูจ้ากกรณศีกึษา 
เรือ่งการทจุรติ  รวมทัง้การสือ่สารสร้างความเข้าใจกบั 
พนักงานอย่างสม�า่เสมอ

2 3 41กลยุทธ์

จรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งมากกว่าการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบพื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิด 
การยอมรบัและได้รบัความไว้วางใจจากผูเ้กีย่วข้อง 
ทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม รวมทั้งเพื่อรักษาไว้ซึ่ง 
ชื่อเสียงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

เอสซีจีมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้�าหนดนโยบาย 
และสอบทานกระบวนการในการก�ากบัดแูลกจิการ 
รวมทั้งมีคณะท�างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
เพือ่ผลกัดนัให้มกีารตรวจสอบประเมนิอย่างเข้มแขง็ 
และครอบคลุมทุกระดับชั้น พร้อมไปกับการสร้าง 
วฒันธรรมการท�างานทีโ่ปร่งใส ยดึมัน่ในการปฏบิตัิ 
ตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 
กฎหมาย กฎระเบียบ ในประเทศที่เอสซีจีด�าเนิน 
ธรุกจิอย่างใกล้ชดิ เพือ่น�ามาปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 
ให้สอดคล้องอยู ่เสมอ และลดความเสี่ยงจาก 
การกระท�าผิดจรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการด�าเนินธุรกิจของ 
เอสซีจี
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นโยบายในทุกประเทศที่ด�าเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ : การก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของ 
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ธุรกิจ

การด�าเนินการ : ปี 2560 เอสซีจีก�าหนดนโยบาย 
และแนวปฏิบัติส�าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายส�าคัญ 
3 เรื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติตามกฎหมายในทุกประเทศที่เอสซีจีด�าเนินธุรกิจ 
เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
  1. นโยบายการแข่งขนัทางการค้า (Anti-trust Policy)
  2. นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคา 
หลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)
  3. นโยบายการเปิดเผยข้อมลูของเอสซจี ี(Disclosure 
Policy)

	 	 ผู้บริหารและพนักงานเอสซีจีทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	และยึดมั่น 
ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	จึงต้อง 
ท�าความเข้าใจนโยบาย	แนวปฏิบัติ	และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้น�าไป 
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม	โดยผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี	 
และก�ากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง”

เอสซจีทีกุคนต้องเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย การท�า 
ธรุกรรมทีผ่ดิกฎหมายเป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้ และร่วมสร้าง 
จติส�านกึในการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์สบืทอดเป็นวฒันธรรม 
ของเอสซีจี  เพื่อป ้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
กับเอสซีจี กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานเอสซีจี 
ทุกคน ซึ่งจะส่งเสริมให้เอสซีจีเติบโตอย่างมั่นคง สมดุล 
และยั่งยืน

 
การแข่งขันทางการค้า

กลยุทธ์ : น�าระบบการบริหารงานด้านการก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงาน (SCG Compliance Management 
System) มาใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน 
ทางการค้า เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าผูบ้รหิารและพนกังาน 
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง 
ถกูต้องครบถ้วน และมรีะบบการตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพ

การด�าเนินการ : ที่ผ่านมาเอสซีจีและพนักงานเอสซีจี 
ไม่มีคดีความหรือถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาว่ามี 
พฤตกิรรมละเมดิกฎหมายการแข่งขนัทางการค้า รวมทัง้ 
ไม่เคยโดนลงโทษหรอืต้องจ่ายค่าปรบัอนัเนือ่งมาจากการ 
ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายการแข่งขนัทางการค้า  นอกจากนี้ 
ยังไม่พบการร้องเรียนภายในใดว่าพนักงานกระท�า 
การฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า 
ทั้งนี้ในปี 2560 มีการด�าเนินการที่ส�าคัญคือ

รุ่งโรจน ์รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

ดร. บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผู้อ�านวยการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	 •  ปรับปรุงแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า 
(Anti-trust Guideline) ก�าหนดข้อควรปฏิบัติ (Do 
and Don’t) และแบบส�ารวจพฤติกรรมในการประกอบ 
ธุรกิจ (Checklist) เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติงานได้จริง
	 •  ประชาสมัพนัธ์และจดัสมัมนาเรือ่งพระราชบญัญตัิ 
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ 
ให้แก่พนักงาน
	 •  อยูร่ะหว่างด�าเนนิการวางระบบการควบคมุตรวจ 
สอบการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
	 •  เผยแพร่นโยบายการแข่งขันทางการค้าผ่านทาง 
เว็บไซต์ของเอสซีจี ที่ https://scc-th.listedcompany. 
com/misc/cg/2017/20171201-scc-cg-disclosure- 
enc02-th.pdf

 
สนับสนุนบทบาทผู้บริหาร

กลยุทธ์ : สนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูบ้รหิารและพนกังาน ตามแนวทาง 
บรรษัทภิบาลและการยึดมั่นในจรรยาบรรณเอสซีจี

การด�าเนินการ : การจัดกิจกรรมให้กรรมการบริษัทได้ 
แสดงบทบาทและมีส่วนร่วม เช่น
	 • การจัดเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการใน 
ด้าน IT Governance และ IT Security” เมื่อวันที่ 
4 ตลุาคม 2560 โดยคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
ระดับสูงของเอสซีจีได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ 
บริษัทตรวจสอบบัญชี KPMG Thailand
	 • นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ได้สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณแก่พนักงานใหม่ที่เข้าร่วม 
หลักสูตรการฝึกอบรม SCG Ready Together United 
นับเป็นตัวอย่างของบทบาทกรรมการบริษัทที่มีส่วน 
ส�าคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี

	 	 ความท้าทายด้านบรรษัทภิบาล
ของบริษัทในประเทศไทย	คือการท�าหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งในฐานะ
ผู้น�าองค์กรต้องท�าให้เป็นตัวอย่าง	
และขยายแนวคิดต่อไปเรื่อย ๆ	ด้วยการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร	ตั้งแต่การบ่มเพาะปลูกฝัง
จิตส�านึกให้พนักงานจนเกิดเป็นพฤติกรรม
ประจ�าตัว		วัฒนธรรมถือเป็นทรัพย์สิน
ที่ส�าคัญของบริษัท	เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้
ก็อาจเกิดการกระท�าผิดที่สร้างความเสียหาย
ได้ตลอดเวลา		เอสซีจีเป็นองค์กรต้นแบบ
ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง	และมีผู้น�า
องค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงออก
และยังมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการผลักดันเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต
อย่างแข็งขัน”

การด�าเนินงานปี 2560

 
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประกาศนโยบาย : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
นายรุงโรจน รังสิโยภาส กรรมการผู ้จัดการใหญ 
ได้ประกาศนโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเป็น 
ลายลักษณ์อักษรในสารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ 
สื่อสารถึงทุกคนในองค์กร เพื่อยกระดับการก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงานให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน 

่ ่์
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การสื่อสารและอบรมเรื่องจรรยาบรรณ

ความท้าทาย : เสริมสร้างให้พนักงานทุกคนสามารถ 
น�าจรรยาบรรณเอสซีจีไปใช้ทุกการตัดสินใจในการ 
ปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่สามารถ 
เข้าถึงพนักงานได้กว้างขวางมากขึ้น

การด�าเนินการ : 
 • สร้างการจดจ�าและความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ 
เอสซจี ีพร้อมกบัจดัขบวนรณรงค์ Janya on Tour 2017 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณ 
เอสซีจีผ่าน Facebook Fanpage ชื่อ “Dee Dee 
Club” (ดี๊ดีคลับ) โดยน�า “มิสเตอร์จันย่า” (เลียนเสียง 
จากค�าว่าจรรยาบรรณ) เป็นสื่อสัญลักษณ์และตัวแทน 
ของจรรยาบรรณเอสซีจี 
 • จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่ 
พนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด 
(CPAC) เพื่อเป็นบริษัทน�าร่องในการสร้างความเข้าใจ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง Governance, 
Risk และ Compliance 

 
การต่อต้านคอร์รัปชัน

กลยุทธ์ : เผยแพร่มาตรการที่เกี่ยวกับการป้องกัน 
คอร์รัปชันให้พนักงานรับทราบ 

การด�าเนินการ : เผยแพร่ “คู่มือแนวทางการก�าหนด 
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคล 
ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง 
ประเทศ” ให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

 
แบบทดสอบจริยธรรม (Ethics e-testing)

กลยุทธ์ : ใช้แบบทดสอบจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งใน 
เครือ่งมอืระบบเชงิป้องกนัในการประเมนิ การตรวจสอบ 
และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมให้แก่ 
พนักงาน 

การด�าเนินการ : 
• พนักงานคนไทยทั้งหมดประมาณ 33,300 คน 

ท�าแบบทดสอบจริยธรรมปีละครั้งและต้องท�าให้ผ่าน 
ทุกข้อ ทั้งนี้จากผลการท�าแบบทดสอบพบว่ามีบางเรื่อง 
ที่พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
และต้องการค�าปรึกษาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

• ทบทวนการด�าเนินการและเพิ่มกรณีศึกษาให้ 
พนักงานเกิดความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณจากการท�า 
Ethics e-testing มากขึ้น รวมทั้งวางแผนการจัดการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนความรู้ และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับพนักงานที่โรงงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

 
การตรวจสอบข้อร้องเรียน

นโยบาย : เอสซีจีมีนโยบายเปิดโอกาสให้พนักงาน 
และบุคคลภายนอกแจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือชี้เบาะแส 
การกระท�าความผิด ซึ่งอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย บรรษัทภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชัน 
อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี จรรยาบรรณพนักงานหรือ 
จรรยาบรรณคู ่ธุรกิจ โดยเอสซีจีน�าข้อร้องเรียนมา 
สอบสวนหาข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษหากพบ 
การกระท�าผิดจริง

ผลการด�าเนินการ : ในปี 2560 มีข้อร้องเรียนรวม 
ทั้งสิ้น 31 เรื่อง และมีเรื่องที่ยกมาจากปี 2559 
จ�านวน 5 เรือ่ง ด�าเนนิการสอบสวนข้อเทจ็จรงิแล้วเสรจ็ 
รวม 27 เรื่อง และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ 
สอบสวน 9 เรื่อง ทั้งหมดนี้ไม่มีเรื่องการคอร์รัปชัน
  เรื่องที่ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ได้ 
ผลการสอบสวนคือ ผิดจรรยาบรรณ 4 เรื่อง ไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบบริษัท 9 เรื่อง โดยมูลค่าความเสียหาย 
ไม่เป็นสาระส�าคัญ และไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน 
14 เรื่อง
  เอสซจีไีด้ด�าเนนิการลงโทษโดยให้พ้นสภาพจากการ 
เป็นพนกังาน 1 ราย ลงโทษตามระเบยีบบรหิารงานบคุคล 
4 ราย

ข้อร้องเรียนทั้งหมด        36*

สอบสวนแล้วเสร็จ  27**

อยู่ระหว่างการสอบสวน       9

ตารางสรุปข้อร้องเรียนปี 2560

หมายเหตุ	*	ข้อร้องเรียนยกมาจากปี	2559	จ�านวน	5	เรื่อง	และข้อร้องเรียน 

ของปี	2560	จ�านวน	31	เรื่อง

จ�านวนเรื่อง

ผิดจรรยาบรรณหรือทุจริต  4

				•	ผลประโยชน์ทับซ้อน  4

    •	คอร์รัปชัน 	0

    •	การละเมิดสิทธิมนุษยชน 	0

    •	การแข่งขันทางการค้า 	0

    •	การใช้ข้อมูลภายใน 	0

	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท  9

	ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน 14

รวม 27

**ประเภทข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ
จ�านวนเรื่อง
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เอสซีจีมีความมุ่งมั่นในการที่จะลดการบาดเจ็บ 
และเสยีชวีติจากการท�างาน ทัง้พนกังานและคูธ่รุกจิ 
โดยการควบคุมความเสี่ยงในการท�างานอย่าง 
ต่อเนื่อง ผ่านการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety 
Framework) เป็นแนวปฏิบัติ แต่ยังมีประเด็นที่ 

•  จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเท่ากับศูนย์ในทุกปี
•  ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในปี 2560 และปี 2561 
  เท่ากับ 0.030 และ 0.023 ตามล�าดับ และเป็นศูนย์ภายในปี 2565
•  ลดอัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�างานต่อเนื่องทุกปี

เอสซีจีใช้เครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิผล 
ด้านความปลอดภัยตามข้อก�าหนดของเอสซีจี 
(Safety Performance Assessment Program, 
SPAP) มาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2550 และก�าหนด 
“กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)” เพื่อให้ 
พนักงานและคู่ธุรกิจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

เป็นปัญหา เช่น การควบคุมการปฏิบัติที่หน้างาน 
ไม่ทัว่ถงึ ขาดความต่อเนือ่งในการควบคมุความเสีย่ง 
บางกรณมีาจากการขาดความรูแ้ละตระหนกัในเรือ่ง 
การปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัตนเองให้ปลอดภยั และ 
สร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง อันอาจมีผลให้ 
สูญเสียชีวิต ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมและ 
วัฒนธรรมการท�างานที่มีความปลอดภัยทั่วทั้ง 
องค์กร (Total Safety Culture) ทัง้ในประเทศและ 
ต่างประเทศที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
ด้วยกฎพิทักษ์ชีวิต

ประกาศใช้กฎพทิกัษ์ชวีติซึง่เป็นกฎความปลอดภยั 
ที่ละเลยไม่ได้กับทุกบริษัททั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ สร้างความตระหนักให้พนักงานและ 
คู่ธุรกิจ ค�านึงถึงอันตรายที่อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ 
รุนแรงหรือเสียชีวิต เพื่อสร้างพฤติกรรมความ 
ปลอดภัยในแนวทางเดียวกัน และสามารถขยาย 
ผลไปช่วยคนอื่น

การลดความเสี่ยง
และควบคุมการปฏิบัติอย่างมีวินัย

ทบทวนและประเมินความเสี่ยงในการท�างาน 
ที่มีแนวโน้มการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง เช่น 
งานบนทีส่งูเกนิกว่า 1.8 เมตร  การท�างานทีใ่กล้ชดิ 
หรือสัมผัสกับจุดหมุน จุดหนีบของเครื่องจักร 
งานที่ เกี่ยวข ้องกับพลังงานและระบบไฟฟ้า 
ตลอดจนการขนส่งสินค้าและการโดยสารรถ 
เป็นต้น พร้อมทั้งปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ 
ตดิตามการควบคมุให้เกดิการปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอ
ต่อเนื่อง

การสร้างความชัดเจนในการแสดงออก
ความเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัย

ส่งเสริมให้ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่แสดงภาวะ 
ความเป็นผูน้�าและเป็นตวัอย่างด้านความปลอดภยั 
ให้พนักงานและคู่ธุรกิจ สามารถรับรู้ว่าผู้บริหาร 
ห่วงใย (Care) และให้ความส�าคัญเรื่องความ 
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับ 
การติดตามวัดผลระดับความเป็นผู ้น�าเพื่อน�า 
มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

น�าเครือ่งมอื SPAP เข้าไปใช้ในประเทศต่างๆ โดย 
การสร้างโมเดลในทกุธรุกจิในแต่ละประเทศน�าร่อง 
และสร้างแนวทางเพื่อให้เกิดการขยายผลอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายยกระดับโรงงาน 
น�าร่องให้ผ่านการตรวจประเมนิ SPAP ที ่Level 4 
(Succeeding) หรือสูงกว่าในปี 2561

การบริหารจัดการ

2 3 4

เป้าหมาย

1กลยุทธ์

ความท้าทาย
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The Lifesaver™ เป็นโครงการหนึ่งของการสร้าง 
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยส่งเสริม 
ให้พนักงานทุกคนเป็นผู้พิทักษ์ชีวิต ส่งต่อความห่วงใย 
ดูแลตักเตือนกันให้ปลอดภัย

ในปี 2560 ความห่วงใย จิตส�านึก และพฤติกรรม 
ความปลอดภยัของ The Lifesaver™ ไม่ได้อยูแ่ค่ในองค์กร 
เท่านั้น เมื่อเกิดเหตุอันไม่คาดคิด พนักงานของเอสซีจี 
ยงัพร้อมจะเป็นผูพ้ทิกัษ์ชวีติของคนในสงัคมด้วย ดงัเช่น 
เหตกุารณ์ในวนัที ่9 กรกฎาคม 2560 นายอนชุติ บ�ารงุ 
พนักงานของบริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ากัด 
ได้เข้าช่วยเหลือเด็กจมน�้าที่หาดแหลมสน อ�าเภอแกลง 
จงัหวดัระยอง โดยได้ท�า CPR และปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
ตามทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมจากบรษิทั สามารถช่วยชวีติเดก็ 
ให้ปลอดภัยคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว ซึ่งในขณะ 
เกิดเหตุวันนั้นครอบครัวของนายอนุชิตและเพื่อนๆ อยู่ 
ระหว่างเกบ็ขยะเป็นกจิกรรมจติอาสาทีห่าดแหลมสนด้วย

การด�าเนินงานปี 2560

 
กฎพิทักษ์ชีวิต

ความท้าทาย : พนกังานและคูธ่รุกจิยงัขาดความตระหนกั 
ในเรื่องความปลอดภัย ท�าให้การปฏิบัติงานยังมีความ 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

การด�าเนินการ : 
• ก�าหนดกฎพิทักษ์ชีวิตซึ่งมีทั้งหมด 9 ข้อ เพื่อ 

เน้นย�้าจิตส�านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดเป็น 
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน 
และคู่ธุรกิจ โดยประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคมปี 2560 
ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของทุกบริษัททั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้างงานกับ 
คู่ธุรกิจ  ทั้งนี้หากมีการปฏิบัติที่ละเลยกฎพิทักษ์ชีวิต 
จะมมีาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดตามข้อก�าหนดทีร่ะบไุว้ 
นอกจากนีย้งัได้ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ พฒันา 
แบบส�ารวจความเข้าใจและทัศนคติต่อกฎพิทักษ์ชีวิต 
เพื่อน�าข้อมูลกลับมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

• บรษิทัของเอสซจีใีนประเทศอนิโดนเีซยีจดัประกวด 
SCG Indonesia Life Saving Rules (LSRs) Best 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
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Practice Awards 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 
การปฏบิตัติามกฎพทิกัษ์ชวีติ โดยให้พนกังานรวมกลุม่กนั 
น�าเสนอการปรบัปรงุงานให้สามารถปฏบิตัติามกฎพทิกัษ์ 
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและน�าไปขยายผลต่อ 
การประกวดจัดขึ้นในระดับธุรกิจและคัดเลือก Best 
Practices ในระดับ SCG Indonesia มีจ�านวน 
กลุ่มพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 34 กลุ่ม

ผลการด�าเนินการ : ในปี 2560 พบการละเมิด 
กฎพิทักษ์ชีวิตและพิจารณาการลงโทษทั้งสิ้น 577 ราย 
เป็นพนักงาน 26 ราย และคู่ธุรกิจ 551 ราย โดยเป็น 

กฎพิทักษ์ชีวิต 9 ข้อบนบัตร
ที่พนักงานทุกคนมีติดตัว

ณัฐวุฒิ ทิมพิทักษ์
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จ�ากัด	โรงงานบ้านโป่ง

สมิธ เซ่งเครือ
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	จ�ากัด

	 การช่วยเหลือเราอาจ 
ไม่จ�าเป็นต้องท�าเรื่องยิ่งใหญ่ถึงขั้น 
ช่วยชีวิต	เราสามารถท�าสิ่งเล็ก ๆ	น้อย ๆ	 
ที่เราถนัดได้	เช่น	การช่วยกันตักเตือน 
ในเรื่องความปลอดภัย	หรือแม้แต่ 
การเก็บขยะก็สามารถท�าให้เกิด 
ความปลอดภัยต่อผู้อื่น	 
และคืนความสวยงาม 
ให้แก่ธรรมชาติได้”

อนุชิต บ�ารุง
บริษัทแกรนด์	สยาม	คอมโพสิต	จ�ากัด

The Lifesaver™ 
ช่วยชีวิตเด็กจมน�า้

ทีม S.E.R.T. 
ช่วยชีวิตเด็กจมน�้า

	 ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นมาก	
แต่จากการที่ได้รับอบรมมาท�าให้รู้ว่า 
มีขั้นตอนอย่างไร	และมีสติ		 
การที่เราได้ช่วยอย่างเต็มที่แล้ว 
น้องมีอาการดีขึ้น	 
ท�าให้เรารู้สึกดีใจ 
และภูมิใจอย่างยิ่ง”

พนักงาน คู่ธุรกิจ คู่ธุรกิจขนส่งและจราจรพนักงาน คู่ธุรกิจพนกังาน คู่ธุรกิจ

การฝ่าฝืนทีเ่กีย่วข้องกบัการดืม่แอลกอฮอล์*ก่อนขบัขีห่รอื 
ท�างาน 87%  เนือ่งจากการตรวจสอบก่อนเข้าเขตพืน้ที่ 
ปฏบิตังิานเข้มงวดมากขึน้ ส่งผลให้การเกดิอบุตัเิหตรุนุแรง 
จากสาเหตุดังกล่าวเป็นศูนย์

อย่างไรก็ตามยังพบการฝ่าฝืนเกี่ยวข้องกับการใช้ 
อปุกรณ์ป้องกนัการตกเมือ่ท�างานทีส่งู และการสวมหมวก 
กันน็อกขณะขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์ เอสซีจีจึงจะ 
มุ่งเน้นการให้ความรู้ การรณรงค์การสวมอุปกรณ์ และ 
ตรวจสอบความปลอดภัยให้เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง

* ระดบัแอลกอฮอล์ทีเ่อสซจีคีวบคมุคอื 0 มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์

S.E.R.T. (SCG Packaging Emergency Response 
Team) เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร 
มีความสามารถเพียงพอในการรับมือกับสถานการณ์ 
ฉกุเฉนิเพือ่ลดความสญูเสยี และปกป้องชวีติและทรพัย์สนิ 
เพื่อตอบโต้และควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ไม่ให้เหตุการณ์รุนแรงลุกลามไปสู่ภายนอก 
ซึง่นอกจากพนกังานจะช่วยป้องกนัเหตฉุกุเฉนิในโรงงาน 
แล้วยังน�าความรู้ไปช่วยสังคมด้วย

เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2560 นายณฐัวฒุ ิทมิพทิกัษ์ 
พนักงานของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด 
(โรงงานบ้านโป่ง) และครอบครวั และนายสมธิ เซ่งเครอื 
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด ได้เดินทางไปเที่ยว 
พกัผ่อนทีอ่�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ ี ประสบเหตกุารณ์ 
ในสถานที่พัก มีเด็กชายวัย 3 ขวบจมสระน�้า พนักงาน 
ได้ช่วยกันท�า CPR ปั๊มหัวใจและผายปอดราว 10 นาที 
จนกระทั่งรถพยาบาลมารับไปดูแลรักษาพยาบาลต่อ 
และพบว่าเด็กปลอดภัยดี
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จ�านวนโรงงานในประเทศไทย
ตามมาตรฐานความปลอดภัย SPAP
เปรียบเทียบปี 2556-2560
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Visible Safety Leadership

กลยุทธ์ : ผู ้บริหารต้องแสดงความเป็นผู ้น�าด้าน 
ความปลอดภัยให้เห็นว่าความปลอดภัยมีความส�าคัญ
อย่างมาก  รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นและความคาดหวัง 
ที่จะได้รับผลจากการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

การด�าเนนิการ : พฒันาเครือ่งมอืการประเมนิภาวะผูน้�า 
ด้านความปลอดภัย พร้อมแนวทางเพื่อพัฒนาระดับ 
ความเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารรายบคุคลในการทีจ่ะเป็นผูน้�า 
ให้ทุกคนในองค์กรเห็นว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นคุณค่า 
ทีส่�าคญั (Core Value) และจ�าเป็นอย่างยิง่ในการท�างาน 
ให้การสนับสนุนการด�าเนินการเรื่องความปลอดภัย 
อย่างเป็นรูปธรรม และพนักงานทุกคนมีพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และช่วยกันดูแลให้ผู้อื่น 
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

ผลการด�าเนินการ : 
• ผลการประเมนิพนกังานระดบัจดัการในปี 2560 

จ�านวน 512 คน (ระดับจัดการทั้งหมด 1,932 คน) 
มีระดับภาวะความเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัยอยู่ใน 
ระดับที่เอสซีจีต้องการ (Acceptable Level) ประมาณ 
50%

 
อาชีวอนามัย (Occupational Health)

ความท้าทาย : การสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในระยะยาว เป็น 
ความเสี่ยงที่เอสซีจีใส่ใจในการบริหารจัดการ โดยการ 
ประเมินและควบคุมความเสี่ยงที่ต้องขยายผลไปทั่ว 
ทั้งองค์กร

การด�าเนินการ : เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้น�าระบบการ 
จัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตามแนวทางระบบ 
การจัดการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO OSHMS 2001) มาเป็นแนวทางด�าเนินการ 
ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันทุกบริษัทในกลุ่มเอสซีจี 
เคมิคอลส์ รวม 23 หน่วยงาน/บริษัท ได้ด�าเนินการ 
ตามระบบบรหิารจดัการสขุศาสตร์อตุสาหกรรมครบถ้วน 
ครอบคลุมตั้งแต่การส�ารวจปัจจัยอันตราย (Walk 
Through Survey) การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ 
(Health Risk Assessment) และการลดและควบคุม 
ความเสี่ยงสุขภาพ (Health Risk Reduction and 
Control Program) เพื่อให้สามารถก�าหนดมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง การเฝ้าระวังสุขภาพที่เหมาะสมได้ 
อย่างเป็นระบบ ท�าให้มัน่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานได้รบัการดแูล 
สุขภาพจากการสัมผัสปัจจัยอันตรายในการท�างานที่มี 
ประสิทธิภาพ ไม่ก ่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
อันเนื่องจากการท�างาน 

ผลการด�าเนินการ : จดัท�าคูม่อืการประเมนิความเสีย่ง 
สุขภาพ และขยายผลไปยังกลุ ่มธุรกิจอื่น โดยน�าไป 
ปรับใช้ในบริษัทน�าร่องของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ 
เอสซจี ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง ทัง้ในและต่างประเทศ 
จ�านวน 4 บรษิทั และมแีผนการขยายผลการด�าเนนิงาน 
ตามระบบการจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้ทั่วทั้ง 
องค์กร โดยพฒันาระบบให้ครอบคลมุการเกบ็ วเิคราะห์ 
รายงานการเจ็บป่วย และโรคจากการท�างาน และน�ามา 
ปฏิบัติให้เกิดผลในการดูแลสุขภาพของผู ้ปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นระบบ

 
ลดอุบัติเหตุจากการท�างานกับเครื่องจักร

ความท้าทาย : อบุตัเิหตทุีม่าจากการท�างานกบัเครือ่งจกัร 
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการประเมินความเสี่ยงที่ไม่ 
ครอบคลุมลักษณะงาน หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน 
และคู่ธุรกิจยังไม่ครอบคลุมเรื่องการป้องกันอันตราย 
รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจระบุไว้ไม่ชัดเจน

การด�าเนินการ : ทบทวนและก�าหนดมาตรฐานการ 
ท�างานที่ส�าคัญดังนี้ มาตรฐานความปลอดภัยของ 
เครื่องจักร วิธีการท�างานให้ปลอดภัย และการฝึกอบรม 
พนักงาน 

• เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จัดตั้ง 
คณะท�างานความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องจักร 
(Community of Practice, CoP) เพื่อทบทวน 
และก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องจักร 
และวธิที�างานทีป่ลอดภยั โดยเฉพาะการตดัแยกพลงังาน 
และการลอ็กกญุแจแขวนป้ายห้ามเดนิเครือ่งจกัร  จากนัน้ 
คณะท�างานฯ ได้ติดตามการด�าเนินงานให้ทุกโรงงาน 
ปรับปรุงเครื่องจักร จัดเตรียมอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน 
และวิธีการท�างานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

• เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จัดท�าโครงการ Zero 
Accident by Machine (ZAM) โดยให้พนักงานทุกคน 
ในหน่วยงานช่วยกันค้นหาความเสี่ยงจากการท�างานกับ 
เครือ่งจกัร เพือ่น�ามาก�าหนดแนวทางการป้องกนัอนัตราย 
ที่อาจเกิดขึ้น ท�าให้พนักงานรู ้ถึงจุดที่มีความเสี่ยง 
ครบถ้วน  ได้จัดท�าคู่มือที่ระบุความเสี่ยงครบถ้วนของ 
ทุกเครื่องจักรและคู่มือขั้นตอนการท�างานที่ปลอดภัย 
รวมทั้งหลักสูตรการอบรมทั่วไปและเฉพาะลักษณะงาน

ผลการด�าเนินการ :
• เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ปรับปรุง 

เครือ่งจกัรในโรงงาน 15 โรงงานแล้วเสรจ็รวม 382 เครือ่ง 
จาก 421 เครื่อง คิดเป็น 90% 

• เอสซจี ีแพคเกจจิง้ ปรบัปรงุเครือ่งจกัรในโรงงาน 
12 โรงงานแล้วเสร็จรวม 71 เครื่องจาก 150 เครื่อง 
คิดเป็น 47% 

• ปี 2560 มีบริษัทในประเทศไทยที่ผ่านการ 
ตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety 
Performance Assessment Program, SPAP) ตั้งแต่ 
Level 4 (Succeeding) ขึ้นไป จ�านวน 48 บริษัท 
คิดเป็น 53.94%

• ส�าหรบับรษิทัในต่างประเทศผ่านการตรวจประเมนิ 
ประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety Performance 
Assessment Program, SPAP) ตั้งแต่ Level 3 
(Qualifying) ขึน้ไป จ�านวน 17 บรษิทั คดิเป็น 45.95%

• บริษัทน�าร่องที่ใช้ SCG Safety Framework ใน 
ต่างประเทศ ได้แก่

ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ : TPC VINA Plastic 
and Chemical Corporation Limited (TPC VINA) 
ประเทศเวียดนาม 

ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง : Vina Kraft Paper 
Co., Ltd. (VKPC) ประเทศเวียดนาม 

ธรุกจิเอสซจี ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง : Kampot 
Cement Co., Ltd. (KCC) ประเทศกัมพูชา

Level 3 - Qualifying

Level 4 - Succeeding

Level 5 - Leading

SCG Safety Framework
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	 การน�า	SCG	Safety	Framework	มาใช้ในบริษัท	 
ท�าให้มีการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบความปลอดภัย 
ในการท�างานก่อนเริ่มงาน		เราได้ทราบถึงขั้นตอนการท�างาน 
ที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหต	ุจึงต้องจัดเตรียมอุปกรณ	์ 
เครื่องมือ	หรือทบทวนขั้นตอนการท�างานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น		 
ส่วนการท�า	5	ส	ช่วยส่งเสริมให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ	์ 
เครื่องมือ	ลดเวลาการท�างานให้เสร็จเร็วขึ้น	การปรับรูปแบบ 
การท�างานนี้ท�าให้ผมและเพื่อนร่วมงานทุกคนมาท�างาน 
ด้วยความมั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน	 
และกลับบ้านไปพบครอบครัวได้อย่างปลอดภัย”

	 นับตั้งแต่เอสซีจีได้เข้ามาบริหารนั้น	เอสซีจีได้ให้ความส�าคัญ 
กับเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก	โดยผู้บริหารได้ให้การสนับสนุน	 
ส่งเสริมให้เรื่องความปลอดภัยกลายเป็นข้อก�าหนดขั้นต�่า	 
เป็นสิ่งที่ต้องท�า	และยังม	ีSCG	Safety	Framework	ซึ่งเป็นระบบ 
การจัดการที่มีแนวทางชัดเจน	ท�าให้ผมและหัวหน้างานสามารถ 
พัฒนาคู่มือ	มาตรฐาน	วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยได้อย่างชัดเจน	 
ผมสามารถท�างานง่ายขึ้น	และได้รับความร่วมมือจาก 
เพื่อนร่วมงานมากขึ้น	ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทของผม 
ได้ผ่านการตรวจประเมิน	SPAP	(SCG	Safety	 
Performance	Assessment	Program)	 
อยู่ในระดับที่	3	(Qualifying)”

 
ยกระดับความปลอดภัย
บริษัท Prime Group

ความเป็นมา : เอสซีจีได้ขยายฐานการผลิตในภูมิภาค 
อาเซยีน ซึง่หลายบรษิทัทีเ่ข้าไปด�าเนนิการ มกีารด�าเนนิ 
ธรุกจิอยูแ่ล้ว เช่น บรษิทั Prime Group ประเทศเวยีดนาม 
เมือ่ปี 2556 บรษิทันีม้โีรงงานผลติและจ�าหน่ายกระเบือ้ง 
ปูพื้นและกระเบื้องบุผนังจ�านวน  6 โรงงาน มีพนักงาน 
รวม 3,300 คน ซึง่เดมิสภาพเครือ่งจกัรเก่า ขาดการดแูล 
รกัษา ตูไ้ฟฟ้ามสีภาพไม่ปลอดภยั พืน้ทีป่ฏบิตังิานไม่เป็น 
ระเบียบเรียบร้อย และพนักงานขาดความตระหนักใน 
เรื่องความปลอดภัย จึงมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
และเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานสูง

การด�าเนนิการ : เอสซจีไีด้เริม่ด�าเนนิกจิกรรมปรบัสภาพ 
แวดล้อมในที่ท�างาน (5 ส) น�าระบบ OHSAS 18001 
และระบบ SCG Safety Framework มาปรับใช้ใน 
บริษัท โดยในปี 2560 ได้รับการรับรองระบบความ 
ปลอดภัย OHSAS 18001 และสามารถพัฒนาระบบ 

SCG Safety Framework จนได้ตามเป้าหมาย 
SPAP level 3 (Qualifying)  นอกจากนี้ยังได้ด�าเนิน 
การอืน่อกีหลายประการ เช่น การจดัฝึกอบรมความรูเ้รือ่ง 
ความปลอดภัย การท�ากิจกรรม KYT การวิเคราะห์งาน 
เพือ่ความปลอดภยั การก�าหนดให้พนกังานสวมอปุกรณ์ 
ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล (PPE) การแจกหมวกนริภยั 
ให้พนักงานทุกคนเพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ 
นอกงาน การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

ผลการด�าเนินการ : ตั้งแต่ปี 2556 ที่เอสซีจีได้เข้า 
ร่วมทุนและปรับปรุงระบบและมาตรการด้านความ 
ปลอดภัย จ�านวนอุบัติเหตุได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 
ปี 2555 ซึ่งมีจ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสูงถึง 
42 ราย จนมาถึงปี 2560 จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้น 
หยุดงานลดลงเหลือ 7 ราย

THANG – PHAM VAN 
Safety	Environment	Quality
and	Productivity	Manager,

บริษัท	Prime	Group

HUNG – TRAN MANH 
Production	Staff,	บริษัท	Prime	Group
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ระบุประเด็น
ความเสี่ยง
ด้านสิทธิ
มนุษยชน

ระบุกลุ่ม
ผู้ได้รับ

ผลกระทบ

ป้องกัน 
หรือจัดท�าแผนแก้ไข
รวมถึงก�าหนด
มาตรการเพื่อ
บรรเทาเยียวยา
ความเสียหาย

ติดตามผล

• เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 
 สนับสนุนและส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ 
 ทั้งทางตรงผ่านการด�าเนินงานโดยเอสซีจี 
 และทางอ้อมผ่านคู่ธุรกิจและกิจการร่วมทุน 
 ให้ตระหนัก คุ้มครอง และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
 ในการด�าเนินธุรกิจโดยประเด็นที่เป็นความเสี่ยง
 ได้รับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (Mitigation and Preventive Plan) 
 รวมถึงได้รับการจัดการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 (Remediation Actions) ได้ครบถ้วน 100%

การด�าเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Due Diligence Process)

เป้าหมาย

การบริหารจัดการความท้าทาย

Thaw Lay 
พนกังานปฏบิตักิาร สญัชาตเิมยีนมา 

บริษัทไดน่า แพคส์ จ�ากัด

	 	 ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนไทยหรือต่างชาติ	
ทุกคนมีสิทธิ	และได้รับสวัสดิการที่เหมือนกัน	
ได้รับการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการท�างาน	
ซึ่งจะเป็นความรู้ที่ติดตัวไปตลอด	มีการฝึกอบรม	5	ส		
ความปลอดภัย	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
การขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัย		
ส่วนการท�างานก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ความเชี่ยวชาญผ่านทั้งการฝึกอบรม
และการลงมือปฏิบัติจริง”

21กลยุทธ์

การด�าเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เช่น 
พนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ กลุ่มชนพื้นเมือง 
ชมุชนท้องถิน่ แรงงานของคูธ่รุกจิ แรงงานต่างชาติ 
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการด�าเนินงานที่ละเมิดสิทธิ 
มนษุยชนทัง้ในกจิกรรมทางธรุกจิของเอสซจีโีดยตรง 
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และกิจการ 
ร่วมทุนที่เอสซีจีไม่ได้บริหารจัดการ

เอสซีจีประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนโดย 
อ้างอิงกับมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อตกลงโลกแห่ง 
สหประชาชาติ (UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลัก 
การและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์การ 
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) 
ซึ่งมีผลบังคับในทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนิน 
ธรุกจิ โดยมกีระบวนการจดัการด้านสทิธมินษุยชน 
(Human Rights Due Diligence Process) อย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจตั้งอยู่บน 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติตาม 
“นโยบายสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี”

ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง 
ของเอสซีจี และส่งเสริมการด�าเนินงานในห่วงโซ่ 
คุณค่าทางธุรกิจของเอสซีจี ทั้งคู ่ธุรกิจ คู ่ค ้า 
คู่สัญญา ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ ให้ปฏิบัติต่อทุกคน 
ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม และปฏิบัติ 
ตามกฎหมายของแต่ละประเทศหรือตามสนธิ 
สัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม

การด�าเนินกระบวนการจัดการ
ด้านสิทธิมนุษยชน

(Human Rights Due Diligence Process)

ด�าเนินการตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง 
ประกอบด้วยการก�าหนดประเด็นความเสี่ยง การ 
ก�าหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ การ 
วางแผนและด�าเนินการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา 
การจัดการบรรเทาผลกระทบ และตรวจสอบ 
ติดตามผล



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
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การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ

การด�าเนินการ : เอสซีจีจัดการประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนจาก 2 ปัจจัยหลักคือ ผลกระทบ 
ของความเสี่ยง (Severity) และโอกาสเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) โดยก�าหนดผลการประเมนิความเสีย่งเป็น 
3 ระดับ คือ ต�่า (Low) ปานกลาง (Medium) และ 
สูง (High) ซึ่งเมื่อได้ระบุประเด็นที่เป็นความเสี่ยง 
แล้วจะวางแผนและด�าเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา 
(Mitigation and Preventive Plan) พิจารณาจัดการ 
บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น (Remediation Actions) 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการป้องกันความเสี่ยง (Mitigation Plan and Remediation Actions)

สภาพการท�างานที่ปลอดภัย	
การปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	
วิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ที่เอสซีจีก�าหนด

•	สือ่สาร	ให้ความรู	้สร้างจติส�านกึด้านการท�างานทีป่ลอดภยั	ภายใต้ระบบการจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยของเอสซีจ	ี(SCG	Safety	Framework)	

•	พนักงานและคู่ธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎพิทักษ์ชีวิต	(Life	Saving	Rules)	
ซึ่งมีผลต่อการประเมินผลงานและค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้

•	ตรวจประเมนิประสทิธผิลด้านความปลอดภยัตามข้อก�าหนดของเอสซจี	ี(Safety	Performance	
Assessment	Program,	SPAP)

คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น	

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

และสิ่งแวดล้อม

•	ก�าหนดให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผลกระทบที่มีต่อชุมชน
รวมถึงการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	และรายงานต่อคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	เอสซีจ	ีเป็นประจ�าทุกไตรมาส	

•	จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอย่างใกล้ชิดและสม�า่เสมอ	

•	จัดท�าโครงการต่างๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน	
(ดูรายละเอียดในบท	“การดูแลสังคมและชุมชน”)	

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการป้องกันความเสี่ยง (Mitigation Plan and Remediation Actions)

สิทธิแรงงานในเรื่องสภาพการจ้างงาน	
ของผู้ร่วมธุรกิจ	(Joint	Venture	
with	no	management	control)

•	แสดงเจตจ�านงของเอสซีจีในการร่วมธุรกิจกับองค์กรที่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	

•	ร่วมก�าหนดนโยบายด้านการจ้างงานและสิทธิแรงงานรวมถึงก�ากับดูแลให้มีการ 
ปฏิบัติตามนโยบายในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากเอสซีจี

•	ให้ความรู้	ส่งเสริมการด�าเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

•	จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน	แจ้งข้อมูล	หรือชี้เบาะแสการปฏิบัติงานที่ผิดปกติ	
ผ่านระบบ	SCG	Whistleblower	

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการป้องกันความเสี่ยง (Mitigation Plan and Remediation Actions)

ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
และวัสดุที่ใช้ในการผลิต	

•	การอบรมขับขี่ปลอดภัยด้วยหลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงานขับรถทุกคน 
โดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์	ภายใต้การบริหารจัดการของเอสซีจี	

•	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มพนักงานขับรถให้เป็นสุภาพบุรุษนักขับ	(Smart	Driver) 
สามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ผู้ขับขี่รอบข้าง	มีความภาคภูมิใจ 
ในสายอาชีพ	และเป็นต้นแบบของพนักงานขับรถที่ดี	

•	ติดตั้งระบบ	GPS	เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่	โดยเน้นไปที่องค์ประกอบหลักของ 
ความปลอดภัย	เช่น	ความเร็ว	การใช้ถนนอย่างปลอดภัยเมื่อต้องผ่านจุดเสี่ยง	จุดอันตราย	 
การห้ามจอดบนไหล่ทาง	การควบคุมระยะเวลาการขับรถ

สิทธิแรงงาน	ในเรื่องแรงงานบังคับ	
และการเกณฑ์แรงงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายจ้างงานแรงงานต่างชาติ

•	คัดเลือกคู่ธุรกิจโดยค�านึงถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ	และศักยภาพ 
ในการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

•	ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนของคู่ธุรกิจ	จัดท�าแผนพัฒนา
และยกระดับศักยภาพการด�าเนินงานของคู่ธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยง	

•	ตรวจประเมินคู่ธุรกิจให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี	
และน�าผลการประเมินมาทบทวนในทะเบียบผู้ขาย	(Approved	Vendor	List)

•	จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน	แจ้งข้อมูล	หรือชี้เบาะแสการปฏิบัติงานที่ผิดปกติ	
ผ่านระบบ	SCG	Whistleblower

ขอบเขตการด�าเนินงานของเอสซีจี รวมถึงการด�าเนินงานที่เอสซีจีมีสิทธิบริหารจัดการ

ขอบเขตการด�าเนินงานของกิจการร่วมทุน (Joint Venture) ที่เอสซีจีไม่มีอ�านาจด�าเนินการ

ขอบเขตการด�าเนินงานของคู่ธุรกิจ

และด�าเนินการตรวจสอบและติดตามผล (Monitoring) 
ต่อไป

ผลการด�าเนินการ : เอสซีจีได้จัดท�าการประเมินความ 
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมพนักงาน ชุมชน 
คู่ธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อก�าหนดประเด็นความ 
เสี่ยง ก�าหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ รวมถึง 
กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กและสตรี คนพิการ กลุ่มชน 
พื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น แรงงานย้ายถิ่น รวมทั้งวางแผน 
ด�าเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา จัดการบรรเทา 
ผลกระทบ และตรวจสอบติดตามผล โดยในปี 2560 มี 
ประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญดังนี้

 
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

การด�าเนนิการ : สบืเนือ่งจากทีป่ระเทศไทยประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
ซึ่งคุ ้มครองไม่ให้มีการกระท�าที่เลือกปฏิบัติโดยอ้าง 
เรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง

เอสซจีไีด้ตดิตามและสือ่สารกฎหมายความเท่าเทยีม 
ระหว่างเพศที่ได้ประกาศใช้ใหม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ได้ทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ โดยเอสซจียีงั 
คงถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลักการความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ ทั้งการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน 
ความก้าวหน้าทางต�าแหน่งงานและอาชพี และสภาพการ 
ท�างานหรอืสิง่อ�านวยความสะดวกในชวีติประจ�าวนัอืน่ๆ

 
การจ้างงานคนพิการ

การด�าเนินการ : เอสซีจีปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
แรงงานและการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
โดยได้ส่งเสรมิการจ้างงานและการสร้างอาชพีแก่ผูพ้กิาร 
มาอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินการ : ในปี 2560 เอสซีจีจ้างงานและ 
ส่งเสริมอาชีพคนพิการในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก 
300 คน จากเดิม 41 คน ประกอบด้วย

•   โครงการจ้างครูหูหนวก 12 คน 
•   โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการที่จังหวัดล�าปาง
  และสงขลา 147 คน 
•   โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ 12 คน 
•   โครงการศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก 30 คน
•  การจ้างงานอื่นๆ ในพื้นที่ของแต่ละกิจการ 99 คน

จันทนิดา สาริกะภูติ
ผู้อ�านวยการส�านักงานวางแผนและการเงิน

	 เอสซีจีถือว่าพนักงานทุกคนเป็นบุคลากร 
ที่มีคุณค่าต่อองค์กร	เอสซีจีจึงให้ความใส่ใจกับคุณภาพชีวิต 
ของพนักงานทุกเพศทุกวัย	และยังยึดถือการปฏิบัติ 
ต่อพนักงานทุกเพศเหมือนๆ	กัน	จะเห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมา 
มีผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารของเอสซีจีมากขึ้น	ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี	
และเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจของพนักงานหญิงว่ามีโอกาส 
ก้าวหน้าขึ้นมาอยู่ในต�าแหน่งผู้บริหาร	เนื่องด้วยยุคสมัย	 
สภาพสังคม	และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปท�าให้ผู้หญิง 
สามารถแสดงศักยภาพด้านการท�างานได้มากขึ้น”

การด�าเนินงานปี 2560
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เอสซีจีถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด 
เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จและการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกธุรกิจและทุกประเทศที่ 
เข้าไปด�าเนนิการ  ปัจจบุนัปัญหาความไม่สมดลุของ 
ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนส่งผลให้เกิด 

•  เป็นองค์กรต้นแบบด้านการดูแลพนักงานและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
 ที่น่าร่วมงานด้วยโดยผลส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
 อยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นน�า 25% แรก

สร้างคณุค่าขององค์กรให้เป็นองค์กรทีท่กุคนอยาก 
ร่วมท�างานด้วย ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มี 
ศักยภาพและความสามารถไว้ในองค์กร และดูแล 
พนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยติดตาม 
ประสิทธิผลจากตัวชี้วัดของผลส�ารวจความผูกพัน 

การดูแลพนักงาน

การแย่งชงิแรงงานในบางพืน้ทีแ่ละโครงสร้างค่าจ้าง 
ในบางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก  เอสซีจีจึงมี 
ความเสี่ยงในด้านการดึงดูดผู ้มีศักยภาพและ 
ความสามารถให้เข้าร่วมท�างานกับเอสซีจี และ 
การดูแลพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร

ต่อองค์กรของพนักงาน (Engagement Survey) 
เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากร 
บุคคลให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความท้าทาย

เป้าหมาย

การสร้างคุณค่าขององค์กร
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพ

และความสามารถเข้ามาร่วมงาน

เสรมิสร้างคณุค่าขององค์กรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ดงึดดู 
ผู้มีศักยภาพและความสามารถในทุกระดับสาขา 
อาชีพ ให้เข้าร่วมท�างานกับเอสซีจี

ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ส่งเสรมิคณุภาพชวีติและการมส่ีวนร่วมของพนกังาน 
เสริมสร้างความผูกพันให้พนักงานเกิดความรู้สึก 
เป็นหนึง่เดยีว พร้อมก้าวสูเ่ป้าหมายและความส�าเรจ็ 
ร่วมกัน จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

21กลยุทธ์
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การส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร

ผลการด�าเนินการ : 
  • ในปี 2559 การส�ารวจความผกูพนัต่อองค์กรของ 
พนักงานด�าเนินการไปได้ 25% จากจ�านวนพนักงาน 
ทั้งหมด โดยจะจัดให้มีการส�ารวจอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลมุพนกังานส่วนใหญ่ (Majority of Employees) 
ในปี 2561 ต่อไป
  • ในปี 2560 ผลการส�ารวจของบริษัทจัดหางาน 
จ๊อบส์ ดบี ี(ประเทศไทย) จ�ากดั เอสซจีเีป็นหนึง่ในบรษิทั 
ที่มีผู้ต้องการเข้าท�างานมากที่สุดในประเทศไทย

 
Health Center

กลยทุธ์ : ดแูลพนกังานอย่างทัว่ถงึ ส่งเสรมิให้มคีณุภาพ 
ชีวิตในการท�างานที่ดี ให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้าง 
ความผูกพันกับองค์กร

การด�าเนินการ : เอสซีจีส�านักงานใหญ่ จัดสร้าง 
อาคาร Health Center ซึ่งเป็นตึกรูปทรงทันสมัย 
5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร เพื่อให้บริการ 
อย่างครบวงจรด้านสขุภาพและคณุภาพชวีติของชาวเอสซจีี 
โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็น 2 ส่วน พื้นที่ส่วนแรกคือ 
Health Care บรเิวณชัน้ 1-2 มคีณะแพทย์และบคุลากร 
จากโรงพยาบาลรามาธบิดมีาให้บรกิารตรวจรกัษาทัว่ไป 
และบริการเฉพาะทาง เช่น การท�ากายภาพบ�าบัด 
เป็นต้น เปิดให้บริการในวันท�างานจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 
เวลา 07.30-16.30 น. โดยไม่หยุดพักตอนเที่ยง  พื้นที่ 
ส่วนที ่2 เป็น Health Club ในบรเิวณพืน้ทีอ่เนกประสงค์ 
ชั้น 3 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ และชั้น 4-5 เป็น 
ห้องฟิตเนส ประกอบด้วยเครื่องออกก�าลังกายต่างๆ 
ที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์เวตเทรนนิง (Weight Training) 
และยังจัดกิจกรรม เช่น การเต้นซุมบา โยคะ โดยมี 
เทรนเนอร์มืออาชีพคอยให้บริการ เปิดบริการทุกวัน 
จนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-21.00 น. วนัเสาร์-อาทติย์ เวลา 
08.00-20.00 น. 

การด�าเนินงานปี 2560

 
Re-Employment Program

ความเป็นมา : ในแต่ละปีมีพนักงานที่อายุครบเกษียณ 
จ�านวนมาก แต่พนักงานหลายคนเป็นผู ้มีความรู ้ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งยังสามารถท�างานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและถ่ายทอดวิธีการท�างาน 
แก่พนักงานรุ ่นหลังได้เป็นอย่างดี เอสซีจีจึงเล็งเห็น 
ความส�าคญัของการรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
สูงและสร้างคุณค่าแก่องค์กรไว้

การด�าเนนิการ : เอสซจีจีดัท�าโครงการ Re - Employment 
Program ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานหลัง 
เกษียณอายุ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2560 ทั้งนี้จะพิจารณา 
จากความเหมาะสมของลกัษณะงาน และจ�านวนพนกังาน 
ที่เกษียณอายุในแต่ละปี

ผลการด�าเนินการ : ในปี 2560 ได้เริ่มต้นจ้างงานต่อ 
กับพนักงานระดับผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน และคาดว่า 
ในอนาคตจะมอีตัราจ้างงานทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ 
เพิ่มมากขึ้น

ผลการด�าเนินการ : ตั้งแต่อาคาร Health Center 
เปิดให้บริการมีผู้มาเข้ารับการตรวจรักษาพอสมควร 
แต่ที่ได้รับความนิยมมากคือส่วน Health Club มี 
ผู ้มาใช้บริการประมาณ 300 รายต่อวัน ส่วนใหญ่ 
ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน
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โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างรุนแรง มี 
ความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และความไม่แน่นอน 
ซับซ้อนและคลุมเครือ (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity - VUCA) ท�าให้เอสซีจี 

•  ปี 2561 พนักงานในประเทศไทย 100% ได้รับการประเมินสมรรถนะ 
 และการจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) บนระบบบริหารจัดการ
 การเรียนรู้ (LMS)
•  ปี 2561 ขยายผลการท�าแบบประเมินสมรรถนะ และการจัดท�าแผนการ
 พัฒนารายบุคคล (IDP) บนระบบ LMS และการพัฒนาตาม
 รูปแบบ 70:20:10 ไปยังพนักงานในกลุ่มวิชาชีพการบุคคล
 กลุ่มวิชาชีพด้าน Logistics และกลุ่มวิชาชีพด้านงานจัดซื้อ
 ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส ์

เอสซจีสีร้างความคล่องตวัในการเรยีนรูใ้ห้พนกังาน 
สามารถเรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ๆ ผ่านปัจจัย 
พื้นฐานและวัฒนธรรมการเรียนรู ้ที่ เอสซีจีได้ 
สนับสนุนและสร้างขึ้น เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้น 
ได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลสูงสุด เช่น การพัฒนาสมรรถนะ 
ตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Competency) 
การเรียนรู้แบบ 70:20:10  ระบบบริหารจัดการ 

มีความเสี่ยงในด้านการพัฒนาสมรรถนะของ 
พนักงานที่ต้องพร้อมและตอบโจทย์ได้ทันกับ 
ทิศทางของธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ

การเรียนรู้ (Learning Management System, 
LMS) โดยมแีผนงานทัง้ระยะปานกลาง (Medium 
Term Plan) และแผนรายปี (Annual Plan) ดูแล 
อย่างใกล้ชิดภายใต้คณะกรรมการและหน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบด้านการเรยีนรูข้องพนกังานอย่างชดัเจน 
ตั้งแต่ระดับวิชาชีพ (Professional Academy 
Committee) ระดับธุรกิจ (BU Academy 
Committee) จนถึงระดับเอสซีจี (Learning 
Council Committee)

การบริหารจัดการ

ความท้าทาย

เป้าหมาย

การพัฒนาพนักงาน 

สร้างการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งภูมิภาค

ยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
(Role-based Competency) เพือ่พฒันาพนกังาน 
ให้มีความรู ้ความสามารถเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ 
อย่างแท้จริงและพร้อมรับมือกับความท้าทายและ 
การเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และบทบาท
ในการเป็นโค้ชของผู้บังคับบัญชา

พนักงานต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้ 
และการพัฒนาของตนเอง โดยมีผู ้บังคับบัญชา 
เป็นผู้สนับสนุนรวมทั้งให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า 
ต่างๆ

เชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงาน
เข้ากับระบบบริหารจัดการ Talent 

และระบบ HR อื่น ๆ 

เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานขับเคลื่อนได้อย่าง 
สมบูรณ์ยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อม 
รองรับความจ�าเป็นของธุรกิจ โดยเชื่อมโยง 
การเรียนรู ้พัฒนาพนักงานกับระบบ HR อื่นๆ 
ขององค์กร เช่น การเจริญเติบโตของพนักงาน 
รวมทั้งระบบบริหารจัดการ Talent เป็นต้น

พัฒนาความสามารถของพนักงาน
และผู้น�า

พนักงานทุกคนจะได ้รับการพัฒนาความรู ้ 
ความสามารถที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ 
รวมทั้งพัฒนาผู้น�าให้มีทัศนคติ ความรู้และความ 
สามารถ และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ 
มีศักยภาพขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญของเอสซีจีได้

สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ 

ใช้ระบบการบริหารจัดการการเรียนรู ้ (LMS) 
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
เดียวกันทั้งภูมิภาค และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เข้ามาใช้ใน 
การเรียนรู ้ เช่น E-learning, Micro Learning 
หรือ Gamification
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พัฒนาหลักสูตรส�าหรับพนักงานระดับผู้บริหาร

ความท้าทาย :  เพือ่ตอบโจทย์การท�าธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง 
ไปของเอสซีจี การพัฒนาพนักงานระดับผู้บริหารให้ 
สามารถท�างานสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจเป็นประเด็น 
ที่ส�าคัญและเร่งด่วน

การด�าเนินการ : 
  • ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรพฒันาพนกังานระดบั 
ผู้บริหารขึ้นใหม่ คือหลักสูตร Service Performance 
Enhancement Program (SPE) โดยออกแบบหลกัสตูร 
ร่วมกบัสถาบนัชัน้น�าของโลกคอื DukeCE  ส�าหรบักลุม่ 
เป้าหมายคือ ผู้น�าในระดับต่างๆ เช่น Business และ 
Functional Leader รวมทั้งผู ้จัดการอาวุโส หรือ 
Manager of Manager ในประเภทงานบรกิารและโซลชูัน่ 
งานขายและการตลาด และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(NPD) 
  • ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร Management 
Acceleration Program (MAP) โดยเน้นให้พนักงาน 
ระดับจัดการ (Management) มีประสบการณ์ 
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านการท�างานจริง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในประเทศที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

ผลการด�าเนินการ : ในปี 2560 หลักสูตร SPE 
ถูกออกแบบเรียบร้อยและพร้อมด�าเนินการจัดใน 
ปี 2561 ตามแผนที่วางไว้ และหลักสูตร MAP ได้ 
ด�าเนนิการจดัการอบรมแล้ว โดยมพีนกังานระดบัผูบ้รหิาร 
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร MAP จ�านวน 40 คน

 
ปรับปรุงการอบรมในห้องเรียนด้วยระบบดิจิทัล

ความท้าทาย : การเรียนรู้ผ่านการอบรมในห้องเรียน 
จัดเป ็นการเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดใน 
กระบวนการเรียนรู้แบบ 70:20:10 และพนักงานต้อง 
ออกจากหน้างานที่รับผิดชอบอยู ่ เพื่อมานั่งเรียน 
ในห้องเรียน ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกและคล่องตัว 
กับพนักงานบางกลุ่ม และไม่สนับสนุนการสร้าง 
Learning Agility ในองค์กร

การด�าเนนิการ : ปรบัปรงุหลกัสตูรการอบรมในห้องเรยีน 
หลายหลกัสตูร  โดยน�าเทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามาผสมผสาน 

การด�าเนินงานปี 2560

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรม รวมทั้งลดเวลาการ 
เรียนรู้ในชั้นเรียน เริ่มจากหลักสูตรบังคับหรือหลักสูตร 
พืน้ฐานทีพ่นกังานส่วนใหญ่ต้องเรยีนก่อน เช่น หลกัสตูร 
Ready Together และ Abridge Business Concept 
(ABC)  ทั้งนี้เนื้อหาที่เป็น Subject Base พนักงานจะ 
ต้องเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Learning ก่อนแล้วน�า 
ความรู้ที่เรียนมาร่วมกันวินิจฉัย วิเคราะห์ในชั้นเรียน 
ผ่านกจิกรรม Workshop ต่างๆ ต่อไป เพือ่ให้การเรยีนรู้ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการด�าเนินการ : ในปี 2560 หลักสูตร ABC 
ถูกออกแบบเรียบร้อยและพร้อมด�าเนินการในปี 2561 
ตามแผนที่วางไว้ และหลักสูตร Ready Together 
ได้ด�าเนินการจัดอบรมแล้ว โดยมีพนักงานเข้าใหม่ได้รับ 
การอบรมตามหลักสูตร Ready Together ในรูปแบบ 
ดิจิทัลจ�านวน 382 คน 

 
Level Up ข้ามผ่านด่านท้าทาย

ความท้าทาย : การประเมินสมรรถนะและการจัดท�า 
แผนพัฒนารายบุคคลประจ�าปีซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่าง 
เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ยังถือเป็นเรื่องใหม่ จึงต้อง 
ประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้พนักงานเอสซีจีเห็น 
ความส�าคัญและตระหนักว่าเป็นหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของพนักงานที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่ 
ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถท�างานบรรลุเป้าหมายตาม 
ที่ตนเองตั้งไว้และตามที่บริษัทคาดหวัง

การด�าเนินการ : จัดท�าการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้ 
Tagline ว่า “Level Up ข้ามผ่านด่านท้าทาย” เพื่อ 
กระตุ้นให้พนักงานท�าการประเมินสมรรถนะและจัดท�า 

แผนพัฒนารายบุคคลประจ�าปี รวมทั้งการเรียนรู้และ 
การพัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 70:20:10 ที่เป็น 
มาตรฐานผ่านระบบ LMS  พร้อมกบัจดัท�าแอปพลเิคชนั 
ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อกระตุ้น 
ความสนใจให้พนักงานดาวน์โหลดมาชมขั้นตอน 
การเรียนรู้และพัฒนาพนักงานในรูปแบบสามมิติ 

ผลการด�าเนินการ : พนักงานทุกคนที่ร่วมประเมิน 
ตระหนักรู้และเข้าใจแนวทาง วิธีการ รวมทั้งประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการเรียนรู้และการพัฒนาผ่านการสื่อสาร 
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม 
ลุ้นรางวัล ป้ายประชาสัมพันธ์ในทุกๆ โรงงาน Email 
รวมทั้งสารจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

1,445
ล้านบาท

> ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ 
และการพัฒนาพนักงาน 
ทั้งภายในและภายนอก 

> ป	ี2560	พนักงานเอสซีจีทุกคน
ทุกระดับมีจ�านวนวันการเรียนรู้
และพัฒนาผ่านกระบวนการ	

70:20:10
(รวมวันฝึกอบรม)
โดยเฉลี่ย	9	วัน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน
และจ�านวนวันฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน

ล้านบาท วัน
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ความผนัผวนของทัง้ราคาพลงังานและขดีจ�ากดัของ 
แหล่งพลังงานที่สามารถจัดหา โดยราคาพลังงาน 
ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น  รวมทั้งความเสี่ยงจาก 
นโยบายระดบัสากลทีม่เีป้าหมายการลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกเพือ่รกัษาการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูิ 
เฉลี่ยของโลกให้ต�า่กว่า 2 องศาเซลเซียส

• ภายในปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 ต่อหน่วยการผลิตลง 10% เมื่อเทียบกับ
 ปี 2550

กระจายการจัดหาแหล่งพลังงานจากหลายแหล่ง 
ปรับปรุ ง เครื่ อ งจักรและอุปกรณ ์ เพื่ อ เพิ่ ม 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้ 
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลด 
การพึ่งพิงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล พัฒนา 
สนิค้าและบรกิารทีช่่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
และร่วมมือกับผู ้มีส่วนได้เสียหลักเพื่อผลักดัน 
เป้าหมายตามความตกลงปารสี (Paris Agreement)

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย

การบริหารจัดการความท้าทาย

ลดผลกระทบของ
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

ด�าเนินการตามมาตรการควบคุม ตั้งแต่การจัดหา 
การจัดเก็บ การขนส่ง และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
เพื่อลดความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อชุมชน 
และสิง่แวดล้อม ให้การปล่อยมลพษิในอากาศและ 
น�้าดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดและเป็นไป 
ตามข้อตกลงในอุตสาหกรรมระดับสากล

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ให้มี 
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงขึ้น หรือหา 
ทางน�าพลังงานเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกลับ 
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขีดความสามารถ
การใช้พลังงานทดแทน

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน 
ส�าหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสัดส่วน 
การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากของเสีย 
อุตสาหกรรม พลังงานจากขยะมูลฝอย พลังงาน 
จากแสงอาทิตย์ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ

ผลิตสินค้าและบริการ
ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจก ตัง้แต่ในขัน้กระบวนการผลติ การขนส่ง 
ไปจนถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์รวมถึงส่งเสริมการ 
รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ปลูกฝังจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์
พลังงานแก่พนักงาน 

ส่งเสรมิและเสรมิสร้างความรูแ้ละความตระหนกั 
ด้านพลงังานให้แก่พนกังาน ด้วยการจดักจิกรรม 
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และตลอดทั่วทั้งองค์กร 
เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเองของแต่ละ 
บุคคล และขยายไปสู ่เพื่อนร่วมงาน และ 
ครอบครัว

5
21กลยุทธ์

3 4
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ลดก๊าซเรือนกระจก

ผลการด�าเนินการ :
 • ด้านการใช้พลังงาน ปี 2560 เอสซีจีใช้พลังงาน 
รวม 183.5 เพตะจูล สามารถลดการใช้พลังงานลง 
8.4% เทียบกับกรณีปกติ (BAU) โดยมีสัดส่วนการใช้ 
พลังงานทดแทน 10.5%
 • ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2560 
เอสซีจีลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 1.92 
ล้านตัน คิดเป็น 7.5% เทียบกับกรณีปกติ (BAU) 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มจากปี 2559 
ปริมาณ 0.11 ล้านตัน

พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

 
หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

ความเป็นมา : นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอลเป็นหนึ่ง 
ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และมีนโยบาย 
มุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco 
Excellence & Eco World Class จึงมีความต้องการ 
จะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกอย่างจริงจัง

การด�าเนนิการ : จากการวเิคราะห์พบว่าจงัหวดัระยอง 
มศีกัยภาพสงูในด้านพลงังานแสงอาทติย์ ซึง่สามารถเสรมิ 
สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่นิคมฯ ได้อย่างมี 
คุณภาพและยั่งยืน บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จ�ากัด 
จงึจดัท�าโครงการน�าร่องการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ที่อาคารส�านักงาน 
Admin RIL เป็นโครงการแรก มีก�าลังการผลิตสูงสุด 
140.76 กิโลวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในอาคารซึ่งมี 
ความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย 150 กิโลวัตต์ โดยใช้อุปกรณ์ 
ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าตาม 
มาตรฐานข้อก�าหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  เอสซี จี เห็นด้ วยกับข้ อแนะน� า ของคณะท� า งาน 
ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability Board, FSB) 
ที่ริเริ่มโดยภาคอุตสาหกรรม ในข้อแนะน�าการเปิดเผย 
ขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 
ถือเป็นก้าวส�าคัญที่จะน�าไปสู่การเปิดเผยและปรับปรุง 
ในเร่ืองความโปร่งใส มาตรฐานการรายงาน และความตระหนัก 
ถึงความเสี่ยงและโอกาสทางการเงินอันเนื่องมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเอสซีจีเชื่อว่าจะมี 
ผลกระทบอย่างมากในวงกว้างหลายภาคส่วน และเอสซีจี 
ในฐานะหนึ่งในผู้น�าภาคธุรกิจของอาเซียนก็จะมีบทบาท 
ส�าคัญในการช่วยสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับความเสี่ยงและ 
โอกาสอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้

หมายเหตุ	สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนลดลงต่อเนื่องหลายป	ีเนื่องจาก 
ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงในการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล	เอสซีจีจึงแสวงหา 
แหล่งพลังงานทดแทนอื่น ๆ	เช่น	พลังงานจากขยะมูลฝอย	พลังงานแสงอาทิตย์	 
ในแผนการด�าเนินงานระยะยาว	

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
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ผลการด�าเนินการ : จากการศึกษาผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ พบว่าไม่มีการปล่อย 
มลพิษทางอากาศ น�้า และเสียง รวมทั้งการติดตั้งแผง 
โซลาร์เซลล์ลาดเอียงเพียง 7 องศา ท�าให้ไม่มีการ 
สะท้อนแสงรบกวนการสัญจรบนถนนรอบที่ตั้งอาคาร 
โครงการนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
198 ตันต่อปี
 

 
โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า

ความเป็นมา : การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้ง 
บนพื้นดินหรือโซลาร์ฟาร์มต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ จึง 
เป็นข้อจ�ากัดส�าหรับโครงการที่มีก�าลังผลิตสูง บริษัท 
อาร์ไอแอล 1996 จ�ากัด จึงศึกษาความเป็นไปได้ของ 
การใช้พื้นที่ติดตั้งอื่นๆ เช่น พื้นที่บนผิวน�้าในบ่อเก็บน�้า 
ของบรษิทัในเครอืฯ เพือ่เป็นทางเลอืกในการเพิม่สดัส่วน 
พลังงานทดแทน

นวตักรรม : บรษิทัอาร์ไอแอล 1996 จ�ากดั ได้พฒันา 
ระบบทุ่นลอยน�้าจากพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความ 
หนาแน่นสูง (HDPE) ซึ่ง เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้ผลิต 
รายใหญ่ในอาเซียน และได้ติดตั้งโครงการน�าร่อง 
โซลาร์ฟาร์มบนทุ่นลอยน�้าที่พัฒนาขึ้นที่บ่อกักเก็บน�้า 
ของบรษิทัไทยโพลเิอทลินี จ�ากดั มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 
สูงสุด 1 เมกะวัตต์  นอกจากนี้ยังประกอบด้วยระบบ 
ยึดโยงเพื่อรักษาทิศทางของโซลาร์ฟาร์มให้หันไปทาง 
ทิศใต้เพื่อให้ได้ปริมาณไฟฟ้าต่อปีสูงสุด การพัฒนา 
ระบบทุน่ลอยน�า้ช่วยเพิม่คณุค่าในผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ 
และช่วยลดการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  ระบบโซลาร์ฟาร์มลอยน�้าสามารถระบายความร้อน 
ของระบบโดยอาศัยธรรมชาติของน�้า ท�าให ้เพิ่ม 
ประสิทธิภาพได้ 5-20%  จากความเย็นของน�้าหลัง 
แผ่น (Cooling Effect) เมื่อเทียบกับการติดตั้งโครงการ 
โซลาร์ฟาร์มและโครงการโซลาร์บนหลงัคาทัว่ไป (ขึน้กบั 
สถานทีแ่ละสภาพอากาศ) นอกจากนีย้งัช่วยลดการระเหย 
ของน�า้สูบ่รรยากาศ และลดการเจรญิเตบิโตของสาหร่าย 
ในน�้า

ผลการด�าเนินการ : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
810 ตันต่อปี

การเปิดเผยข้อมูล
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar PV Rooftop) ของ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์
(โรงงานราชบุรี)  มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์
เริ่มด�าเนินการในเดือนกันยายน 2560 ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้ 630 ตันต่อปี
 • การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จ�ากัด และ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
จ�ากัด มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 10 และ 2.5 เมกะวัตต์
ตามล�าดับ ซึ่งทั้ง 2 แห่งจะเริ่มด�าเนินการในปี 2561

โครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ

Circular Economy – Waste to Energy

 
การเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตปูนซีเมนต์

ความเป็นมา : บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
(SCIeco) ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยจัดการของเสียทั้งในและ 
นอกเอสซจี ีโดยเริม่จากของเสยีอตุสาหกรรม และขยาย 
ไปยังของเหลือใช้จากการเกษตร ขยะชุมชน โดยน�ามา 
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนใน 
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนการใช้ 
เชื้อเพลิงฟอสซิลหลักได้  และช่วยแก้ไขปัญหาในการ 
จดัการขยะชมุชนทีป่ะปนกนัและมคีณุสมบตัหิลากหลาย 
และของเสียอุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งยังมีส่วนที่ 
ไม่ได้เข้าระบบการก�าจัดทั้งหมด
 
จุดแข็งของเอสซีจี :
 • มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์หลายแห่งเกือบทั่ว 
ประเทศสามารถรองรับการก�าจัดของเสียในแต่ละพื้นที่ 
โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานจัดการขยะซึ่งมีการลงทุน 
สูง นอกจากนี้โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ยังเผาของเสียด้วย 
อณุหภมูสิงูมาก ท�าให้เกดิมลภาวะน้อยกว่าโรงงานจดัการ 
ขยะทั่วไป
 • โรงงานผลิตปูนซีเมนต์สามารถใช้เชื้อเพลิง 
คุณภาพไม่สูงมาก จึงไม่ต้องลงทุนในการแปรรูปให้ได้ 
เชื้อเพลิงคุณภาพสูง
 • SCIeco มีอนุสิทธิบัตรเครื่องจักรที่พัฒนาการ 
คัดแยกขยะชุมชนเอง ท�าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การด�าเนินงานปี 2560
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ผลการด�าเนินการ :

ของเสียอุตสาหกรรม ขยะชุมชน

2559 2560 2559 2560

ปริมาณของเสียที่ทดแทนถ่านหิน
ในการผลิตซีเมนต์	(ตันต่อปี)

44,226 59,765 30,520 46,955

เทียบเท่าการลดการใช้ถ่านหิน	(กิกะจูลต่อปี) 924,323 1,249,089 510,294 785,088

เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
(ตันต่อปี)

88,735 119,912 48,988 75,368

การด�าเนินการ : สนับสนุนภาครัฐในการจัดการขยะที่ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยลดการก�าจัดขยะโดยการ 
เผาทิง้ไม่ก่อประโยชน์และก่อมลภาวะสงู และขยายบรกิาร 
ออกไปนอกบรษิทัในเครอืฯ โดย SCIeco ท�าหน้าทีเ่ป็น 
ศนูย์กลางการรบัของเสยีทัง้ของเสยีอตุสาหกรรม ชวีมวล 
และขยะชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน 
โดยเฉพาะขยะจากชุมชนซึ่งเป็นขยะที่ปะปนกันหลาย 
ประเภทต้องมกีระบวนการคดัแยกขยะก่อนน�ามาแปรรปู 

เป็นเชือ้เพลงิแขง็ทดแทน (Refuse Derived Fuel, RDF) 
แล้วจดัส่งไปก�าจดัเผาเป็นเชือ้เพลงิทีโ่รงงานผลติปนูซเีมนต์ 
ในพืน้ทีต่่างๆ ทัง้นีเ้อสซจีไีด้ด�าเนนิการพฒันาเครือ่งจกัร 
ตลอดกระบวนการมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่พฒันาคณุภาพ 
ของขยะและเพิม่ปรมิาณการใช้ได้มากขึน้ เช่น การตดิตัง้ 
ชดุป้อนเชือ้เพลงิทดแทนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ที ่บรษิทั
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด ในปี 2560

 
การน�าก๊าซชีวภาพจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย
มาใช้ทดแทนน�้ามันเตาและถ่านหิน

ความเป็นมา : ระบบบ�าบัดน�้าเสียเดิมของ บริษัท 
สยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั เป็นระบบเตมิอากาศ 
ประเภท Activated Sludge ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 
ในการเตมิอากาศให้ระบบ ท�าให้สิน้เปลอืงพลงังาน และ 
มปีรมิาณกากตะกอนทีไ่ด้จากระบบบ�าบดัค่อนข้างมาก 

การด�าเนินการ : บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ากัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลการใช้พลังงานทดแทน และ 
อนรุกัษ์พลงังานให้กบั เอสซจี ีแพคเกจจิง้ ได้ลงทนุปรบัปรงุ 
ระบบบ�าบดัน�า้เสยีของ บรษิทัสยามคราฟท์อตุสาหกรรม 
จ�ากัด ในปี 2559 โดยเพิ่มระบบบ�าบัดแบบไร้อากาศ 
เข้าไปเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ และปรับปรุงระบบการใช้ 
เชือ้เพลงิของ บรษิทัผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ�ากดั และ 
บรษิทัสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานก๊าซชีวภาพได้ โครงการนี้เริ่มด�าเนินการในเดือน 
พฤศจิกายน 2560 และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกได้ประมาณ 17,000 ตันต่อปี นับเป็น 
โครงการแรกในประเทศไทยที่ผลิตและน�าก๊าซชีวภาพ 
มาใช้งานในระบบ Lime Kiln และ Power Boiler 
พร้อมกัน นอกจากนี้ยังได้ขยายผลไปยังโรงงานอื่น 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลการด�าเนินการ : ระบบบ�าบัดแบบไร้อากาศท�าให้ 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้น และลด 
การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมอีกด้วย
	 • ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สามารถใช้เป็นพลังงาน 
ทดแทนน�้ามันเตาได้ประมาณ 3.5 ล้านลิตรต่อปี และ 
ถ่านหินประมาณ 3,000 ตันต่อปี
	 • ลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในการเตมิอากาศของระบบ 
บ�าบัดน�้าเสียเดิมประมาณ 1.7 ล้านหน่วยต่อปี
	 • ลดปริมาณการใช้สารเคมี และลดปริมาณกาก 
ตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบ 

 
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

  • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด ด�าเนินการซ่อม 
บ�ารุงและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ 
พลังงานในช่วงซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Turnaround) สามารถ 
ลดการใช้พลังงานต่อตันผลิตภัณฑ์ได้ 7.6% เทียบกับปี 
2016 เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 
208,000 ตันต่อปี
	 • บรษิทัสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั (โรงงาน 
บ้านโป่ง) เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงปฐมภูมิจากถ่านหิน 
เป็นก๊าซธรรมชาติ โดยการใช้ไอน�้าและไฟฟ้าที่ผลิตจาก 
ก๊าซธรรมชาตทิดแทนการใช้ไฟฟ้าและไอน�้าจากถ่านหนิ 
ได้ 100,000 ตันต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 71,500 ตันต่อปี

	 • บรษิทัสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั (โรงงาน 
วังศาลา) ร่วมกับบริษัท Mitsubishi Corporation 
และ Azbil Corporation ลงทุนระบบ Optimization 
ส�าหรับระบบอัดอากาศ (Air Compressor) ที่มีอยู ่ 
เดิม ช่วยให้ระบบอัดอากาศลดการใช้พลังงานลงได้ 1.2 
ล้านหน่วย เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
1,100 ตันต่อปี
	 • บรษิทัฟินคิซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
ติดตั้งเครื่องจักร Gasifier เพื่อน�าชีวมวล เช่น เปลือก 
ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเยื่อ 
มาใช้เผาก�าจัด Lime Mud สามารถลดการใช้น�า้มันเตา 
ได้ประมาณ 3,700 กิโลลิตรต่อปี เทียบเท่าการลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 15,000 ตันต่อปี โครงการนี้ท�า 
ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Energy Globe World Award 
2017 ที่ประเทศอิหร่าน
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ลดการใช้น�า้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
อย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดการใช้น�้าจากแหล่งน�า้ธรรมชาติ 
และขยายผลการด�าเนินงานอย่างยั่งยืนไปตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน

ทรัพยากรน�้าในแต่ละลุ ่มน�้าของประเทศไทยมี 
สดัส่วนทีจ่�ากดั ในอดตีการบรหิารจดัการทรพัยากร 
น�า้มุง่เน้นเพยีงการจดัหาแหล่งน�้าเพือ่ให้มนี�า้ต้นทนุ 
เพยีงพอใช้ในการประกอบกจิกรรม  แต่เมือ่จ�านวน 
ประชากรเพิม่มากขึน้ การขยายตวัทางอตุสาหกรรม 
และการเตบิโตของเมอืงเพิม่มากขึน้ การเปลีย่นแปลง 
ภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ น�า้แล้ง น�า้ท่วม มลพษิทางน�า้ ก่อให้เกดิ 

• ภายในปี 2563 ลดการใช้น�้าจากภายนอก
 ต่อหน่วยการผลิตลง 20% เมื่อเทียบกับปี 2557

การน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้งาน

ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าจากกระบวนการผลิตที่มี 
คุณภาพสูง และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 
น�้าขั้นสูง เพื่อน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้ 
ประโยชน์ได้ใหม่และเพิ่มคุณค่าในกระบวนการ 
ผลิตแทนการปล่อยทิ้งสู่ภายนอก

การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านน�้า

สร้างความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรน�า้ 
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านหลักสูตร 
การอบรมและการปฏิบัติงานจริง เพื่อสร ้าง 
กระบวนการคิด การบริหารจัดการ และต่อยอด 
ในเชิงธุรกิจ

การบริหารจัดการน�้า

ความขดัแย้งในภาคส่วนต่างๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อชื่อเสียงและการด�าเนินธุรกิจให้หยุดชะงักได้

เอสซจีมีเีกณฑ์การพจิารณาความเสีย่งของการ 
ใช้น�้า โดยพิจารณาจากอัตราการใช้น�้าส�าหรับ 
กระบวนการผลติต้องไม่มากกว่า 5% ของแหล่งน�า้ 
ที่ใช้ร่วมกันในพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก 
การส่งผลกระทบต่อชุมชน

เป้าหมาย

การบริหารจัดการความท้าทาย

ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านน�้า

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านน�้าซึ่งน�าไปสู่การ 
หยดุชะงกัในกระบวนการผลติ หรอืเกดิความขดัแย้ง 
กับชุมชน

2 3 41กลยุทธ์

เอสซีจีจัดตั้ง “คณะท�างานด้านการจัดการน�้า” 
ในปี 2557 ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกกลุ่มธุรกิจ 
ร่วมกันก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อ 
บริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ ด้วยการจัดท�า 
สมดุลน�้าและปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช ้น�้าน ้อยลง เพิ่มสัดส่วน 

การหมนุเวยีนการใช้น�า้มากขึน้ และการน�าแนวทาง 
การประเมินฟุตพริ้นท์น�้ามาประเมินประสิทธิภาพ 
การใช้น�้า รวมทั้งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวาง 
นโยบายและกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
ทั้งระบบร่วมกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
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เตรียมพร้อมพื้นที่ภาคตะวันออก

สภาพพื้นที่ : เอสซีจี เคมิคอลส์ มีโรงงานและหน่วย 
ผลิตในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกที่มี 
ความต้องการใช้น�้าของภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และน�้าเพื่อรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ 
โดยอ่างเก็บน�้าหลัก 3 แห่งในจังหวัดระยอง ได้แก่ 
อ่างเก็บน�้าดอกกราย อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล และ 
อ่างเกบ็น�า้คลองใหญ่ มท่ีอส่งน�า้เชือ่มต่อกนักบัอ่างเกบ็น�า้ 
ประแสร์เป็นระบบอ่างพวง และมีโครงการก่อสร้าง 
เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน�้าในอ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัด 
จันทบุรี เพื่อช่วยทั้งภาวะน�้าแล้งและน�้าหลากที่อาจ 
เกิดขึ้นในอนาคต 

การบริหารความเสี่ยง : 
	 • ร่วมจดัตัง้ “Water War Room” ร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ 
เสียในพื้นที่ ได้แก่ กรมชลประทาน บริษัทจัดการน�้า 
ภาคตะวันออก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล 
การบริหารจัดการน�า้ในพื้นที่

• ประเมนิความเสีย่งเรือ่งการขาดแคลนน�้าในพืน้ที่ 
โดยใช้เครื่องมือ Global Water ToolTM (GWT) 
ของ World Business Council for Sustainable 
Development  พบว่ามีความเสี่ยงอยู ่ในเกณฑ์ต�่า 
ปริมาณน�้ามีมากเพียงพอกับทุกภาคส่วน และไม่ท�าให้ 
การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก
	 • ร่วมจัดประเมินความต้องการใช้น�้าของทุกภาค 
ส่วน และคาดการณ์ความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นร่วมกับ 
คณะท�างานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้าให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะ 
เพิ่มขึ้นใน 5-10 ปีข้างหน้า
	 • จัดประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทุกไตรมาส 
และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร
	 • ร่วมประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้ากับ 
ภาครัฐที่ Smart Water Operation Center (SWOC) 
กรมชลประทาน ท�าให้สามารถเตรียมการรับมือความ 
เสี่ยงก่อนภัยพิบัติจะมาถึง

การด�าเนนิการ : เอสซจี ีเคมคิอลส์ ได้จดัท�าแผนจ�าลอง 
สถานการณ์น�้าเพื่อคาดการณ์ปริมาณน�้าใน 3 อ่างหลัก 
ซึ่งพบว่ามีปริมาณน�้าเพียงพอต่อความต้องการของ 
ทั้งจังหวัดระยองตลอดปี 2560-2561
  เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังได้ประเมินกรณีเลวร้ายที่สุด 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ (Worst Case Scenario) หากเกิด 
ปริมาณน�้าขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
รวมในทกุภาคส่วน ร่วมกบัการประเมนิการบรหิารจดัการ 
ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (BCM) และได้เตรยีมแผนส�ารอง 
การใช้น�้า (BCP) เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดการใน 
ภาวะวิกฤต รวมถึงการจัดหาแหล่งน�้าส�ารองไว้ก่อน 
เหตุการณ์จะเกิดขึ้น เพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบ 
และความเสียหาย

น�้ากลับมาใช้ใหม่ของเอสซีจี

สัดส่วนการน�าน�้ามาใช้
ต่อรายได้จากการขาย
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ล้านลูกบาศก์เมตร %

ลิตร/  บาท

	 	 เอสซีจีถือเป็นหนึ่งในผู้น�า 
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม	และยังเน้นการแบ่งปัน
ประสบการณ	์รวมทั้งการเปิดโรงงาน 
ให้เข้าเยี่ยมชม	โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน	
โดยเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการอื่นๆ	
หรือการท�าโครงการ
ร่วมกับชุมชน	
เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนของ
ภาคอุตสาหกรรม”

พรรรัตน์ เพชรภักดี  
ผู้อ�านวยการอาวุโสสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
และรักษาการผู้อ�านวยการสถาบันน�า้เพื่อความยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
สถาบันน�้าเพื่อความยั่งยืน

ความร่วมมอื : เอสซจีีได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการบรหิาร 
จัดการน�้าในภาพรวมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย โดยในปี 2559 นายสมชาย หวงัวฒันาพาณชิ 
Senior Vice President ของ เอสซีจี เคมิคอลส ์ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย ดแูลส่วนงานสถาบนัสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม 
และสถาบนัน�า้เพือ่ความยัง่ยนื ซึง่เป็นสถาบนัทีจ่ดัตัง้ขึน้ 
เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ 
น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การด�าเนินการ : ปี 2559-2560 เอสซีจีได้สนับสนุน 
บุคลากร ทั้งผู ้แทนระดับผู้บริหาร และทีมงานระดับ 
ปฏิบัติการ เข้าไปร่วมขับเคลื่อนทั้งระดับนโยบาย 
การบรหิารจดัการ การวางแผนงาน กรอบการด�าเนนิงาน 
และการปฏบิตักิารต่างๆ ของสถาบนัน�า้เพือ่ความยัง่ยนื 
รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมของทั้งสอง 
สถาบนั และยงัคงให้การสนบัสนนุการท�างานของสถาบนัฯ 
อย่างต่อเนื่องในปี 2561

การด�าเนินงานปี 2560

น�้าประปา	

2%

น�้าผิวดิน

60%

38%
น�้าใต้ดิน

สัดส่วนการใช้น�า้จากแหล่งน�า้ภายนอก

ปริมาณ %
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การลดการใช้น�้าจากภายนอก

กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และน�าน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้งาน

การด�าเนินการ : เอสซีจีสามารถลดปริมาณการใช้น้�าจากภายนอกลง 3.92 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 3.2% เทียบกับกรณีปกติ (BAU) ปี 2557

เอสซีจี เคมิคอลส์

ตัวอย่างโครงการในปี 2560 มาตรการ ผลการประหยัดน�า้ปี 2560

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)		 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกรองน�า้ 600,000	ลกูบาศก์เมตรต่อปี

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์	จ�ากัด	 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรีเวอร์ส 
ออสโมซิส

90,000	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

บริษัทสยามมิตซุยพีทีเอ	จ�ากัด ติดตั้งอุปกรณ์น�าน�้าทิ้งจากหอหล่อเย็น 
มาใช้ซ�า้

58,000	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

บริษัทระยองโอเลฟินส	์จ�ากัด	และบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส	์จ�ากัด รวบรวมน�า้ฝนที่ตกในพื้นที่โรงงานมาใช้ 760,000	ลูกบาศก์เมตร

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ตัวอย่างโครงการในปี 2560 มาตรการ ผลการประหยัดน�า้ปี 2560

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จ�ากัด		

-	โรงงานวังศาลา ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องผลิต
กระดาษและระบบกรองน�า้

392,000	ลกูบาศก์เมตรต่อปีี

น�าน�้าจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ซ�้า	
เป็นน�้าฉีดล้างเยื่อ

29,400	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

-	โรงงานบ้านโป่ง สร้างถังเก็บน�้าจากกระบวนการผลิต 
เพื่อน�ากลับมาใช้ซ�้า

529,000	ลกูบาศก์เมตรต่อปี

น�าน�้า	Cooling	Water	กลับไปใช้ซ�า้ 
ในกระบวนการผลิต

96,000	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

บริษัทฟินิคซ	พัลพ	แอนด	์เพเพอร์	จ�ากัด	(มหาชน) น�าน�้าทิ้งผ่านการบ�าบัดแล้วใช้เป็นน�า้ล้าง
พื้นภายในโรงงาน

109,500	ลกูบาศก์เมตรต่อปี

ลง 30% จากโถสุขภัณฑ์ปกติที่ใช้น�้า 9 ลิตรต่อการ 
กดชกัโครก 1 ครัง้  ถดัมาในปี 2536 เป็นผูผ้ลติรายแรก 
ที่ใช้ระบบ Dual Flush ในประเทศไทยโดยใช้น�้าลดลง 
เหลือ 3/6 ลิตร  และได้พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
สุขภัณฑ์ COTTO ใช้น�้าเพียง 2.5/4 ลิตร
  สุขภัณฑ์ COTTO ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 
ประเทศออสเตรเลีย Water Mark และ Water 
Efficiency Labeling and Standard (WELS) Scheme 
รวมทั้งเป็นสุขภัณฑ์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานฉลากเขียวฉบับใหม่ปี 2556 ของ 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผลการด�าเนนิการ : ผูใ้ช้สขุภณัฑ์ประหยดัน�้า COTTO 
สามารถประหยดัน�า้ได้รวมกว่า 60 ล้านลติร/ปี (ค�านวณ 
จากมาตรฐานการใช้น�า้เฉลีย่ต่อวนัตามมาตรฐาน LEED) 
เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ทั่วไปที่ใช ้น�้าตามมาตรฐาน 
อุตสาหกรรม

 
ฟุตพริ้นท์น�้า 

กลยทุธ์ : การประเมนิฟตุพริน้ท์น�า้เป็นเครือ่งมอืส�าคญั 
ในการวิเคราะห์และประเมินการใช้น�้าและปริมาณ 
การเกดิน�า้เสือ่มคณุภาพทัง้ทางตรงและทางอ้อม  เอสซจีี 
จึงได้เริ่มประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินฟุตพริ้นท์น�้า 
กบัหลายหน่วยงาน และเตรยีมความพร้อมของบคุลากร 
ให้สามารถใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน 
ธุรกิจ 

การด�าเนินการ :
	 • เอสซีจี จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานการ 
ประยุกต์ใช้การประเมินฟุตพริ้นท์น�้าของหน่วยงาน 
Water Resource Agency (WRA) ในไต้หวัน ซึ่งเป็น 
หน่วยงานที่ผลักดันนโยบายการบริหารจัดการน�้า 
ของภาครัฐ โดยการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม 
มกีารประเมนิฟตุพริน้ท์น�้า และน�าข้อมลูไปบรหิารจดัการ 
น�้าภายในโรงงาน เพื่อลดการสูญเสียน�้าในกระบวนการ 
ผลิต ซึ่งภาครัฐก็จะได้ข ้อมูลปริมาณการใช้น�้าใน 
ภาคอตุสาหกรรมมาใช้วางแผนและก�าหนดแนวทางบรหิาร 
จดัการน�า้ให้เพยีงพอกบัความต้องการใช้น�้าของประเทศ 
นอกจากนี้ยังออกนโยบาย ยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษี 
อนรุกัษ์น�า้ (Conservation Fees) ให้กบัโรงงานทีเ่ข้าร่วม 
การประเมนิฟตุพริน้ท์น�า้ เพือ่เป็นตวัช่วยในการขบัเคลือ่น 
นโยบายการบริหารจัดการน�้าของประเทศ
	 • เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อ 
การจดัการพลงังานและเศรษฐนเิวศ สถาบนัวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าเครื่องมือ 
ประเมินฟุตพริ้นท์น�้ามาศึกษาเป็นโครงการน�าร่องกับ 
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด และบริษัทมาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จ�ากัด เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้น�้าและลดฟุตพริ้นท์น�้า
	 • เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง โดยบริษัทสยามคราฟท์ 
อุตสาหกรรม จ�ากัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ร่วมกับกรมทรัพยากรน�้าบาดาล และสภาอุตสาหกรรม 
เเห่งประเทศไทย เป็นโรงงานน�าร่อง โครงการประเมิน 
ฟุตพริ้นท์น�้าตามมาตรฐาน ISO 14046 ซึ่งจะท�าให้ 
โรงงานสามารถระบุจุดที่มีการใช้น�้าสูง เพื่อพิจารณา 
หาเเนวทางลดการใช้น�า้ได้อย่างมนียัส�าคญั เเละเป็นการ 
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้าได้  โดยระยะสิ้นสุด 
โครงการภายในปี 2561

	 	 บริษัทใส่ใจในการรักษา 
สิ่งแวดล้อม	โดยลดการใช้ทรัพยากร 
และลดผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ	์ 
จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาสุขภัณฑ์ประหยัดน�้า 
เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภค	
ควบคู่กับการรักษามาตรฐาน 
อย่างต่อเนื่อง”

บัณฑูรย์ ปรปักษ์ขาม 
กรรมการผู้จัดการ	

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี	จ�ากัด

 
น�้าเพื่อเกษตรกร

วตัถปุระสงค์ : ลดการใช้น�า้สาธารณะในพืน้ที ่และสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงงาน

การด�าเนนิการ : บรษิทัสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั 
และบรษิทัไทยเคนเปเปอร์ จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิการ 
ส่งน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดแล้วให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ 
ในการเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว อ้อย ยูคาลิปตัส และ 
พืชเกษตรอื่นๆ ตามฤดูกาล รวมปริมาตรน�้ากว่า 
4.6 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
ระบบ Flushing ประหยัดน�า้

วัตถุประสงค์ : การใช้น�้าในครัวเรือนที่สิ้นเปลืองมาก 
จุดหนึ่ง คือโถสุขภัณฑ์ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ 
การใช้งานยาวนาน การพัฒนาระบบชักโครกที่มี 
ประสิทธิภาพจึงมีส่วนช่วยประหยัดการใช้น�้าของภาค 
ครัวเรือนลงได้อย่างมาก

นวัตกรรม : บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด
ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ยี่ห้อ COTTO ได้วิจัยและพัฒนาระบบ 
ชกัโครกทีม่ปีระสทิธภิาพสงูเพือ่ลดการใช้น�า้ของโถสขุภณัฑ์ 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 สามารถลดการใช้น�้า 
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ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�าเนิด

ใช้ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) 
และการบ�ารงุรกัษาทวผีล (TPM) รวมถงึการจดัการ 
ธุรกิจด ้วยหลักการ Integrated Business  
Excellence (IBE) ตั้งแต่การวางแผน การเลือก 
วัตถุดิบและวัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจนการเพิม่ประสทิธภิาพ 
ของกระบวนการผลิต ไม่ให้มีการสูญเสียวัตถุดิบ 
และวัสดุโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อให้เกิดของเสีย 
น้อยที่สุด

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อน�าวัตถุดิบและของเสียกลับมาใช้ใหม่ 

และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย

ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ 
พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถใช้วัตถุดิบ 
หมนุเวยีน วสัดทุีส่ามารถน�ามาใช้ใหม่ และของเสยี 
เป็นวัตถุดิบทดแทน เชื้อเพลิงทดแทน หรือแปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อีย่างจ�ากดัเป็นปัจจยัส�าคญั 
ที่ท�าให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการเข้าถึงและการ 
ได้มาของวัตถุดิบที่น�ามาใช้ และความเสี่ยงที่อาจ 
เกดิภาวะความขาดแคลนในอนาคต  ภายใต้เงือ่นไข 
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

• ตั้งแต่ป ี2555 การน�าของเสียจากกระบวนการผลิต
 ไปฝังกลบเป็นศูนย์
•  ภายในปี 2563 ลดปริมาณของเสียที่ต้องก�าจัดลง 20%
  ของปริมาณของเสียที่ก�าจัดต่อตันการผลิตในปี 2557 
•  น�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เอสซีจีวางแนวทางการจัดการวัตถุดิบและของเสีย 
ตามหลัก 3Rs ด้วยการลดการเกิดของเสีย 
(Reduction) การน�ากลบัมาใช้ซ�า้ (Reuse) การหมนุ 
เวียนใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ/น�ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish) 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน กลับเข้าสู่กระบวนการผลิต 
ใหม่ในรูปแบบวัตถุดิบทดแทน  เชื้อเพลิงทดแทน 

การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
โดยไม่ฝังกลบ

ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลของเสียจากทุกบริษัท 
เพื่อน�ามาจัดประเภทและประเมินปริมาณของเสีย 
เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่นน�าไปใช้ หรือก�าจัดของ 
เสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 
เพื่อให้การฝังกลบของเสียเป็นศูนย์

ลดการก�าจัดของเสียโดยการเผาทิ้ง
อย่างไม่ก่อประโยชน์

พัฒนากระบวนการในโรงงานและการจัดการเพื่อ 
น�าของเสียซึ่งที่ผ่านมาต้องส่งไปก�าจัดภายนอก 
โดยการเผาทิ้งอย่างไม่ก่อประโยชน์ ให้สามารถใช้ 
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้มากที่สุด

การจัดการวัตถุดิบ
และของเสียอุตสาหกรรม

ท�าให้มีปริมาณสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย 
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเพิ่มมาก 
ขึ้นเช่นเดียวกัน จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบ 
การจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มที่เรียกว่า 
Circular Economy โดยการจัดการ การวางแผน 
ผลิต การปรับปรุงเครื่องจักรและวิธีการท�างาน 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ให้เกิดการใช้ 
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
จากปริมาณของเสียและการจัดการของเสีย 
อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

การบริหารจัดการ

กลยุทธ์ 2 3 41กลยุทธ์

ความท้าทาย
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ผลิตฉนวนใยแก้วจากเศษฉนวน

กลยทุธ์ : การวจิยัและพฒันาเพือ่ให้สามารถน�าของเสยี 
จากกระบวนการผลิตฉนวนใยแก้วและจากผลิตภัณฑ์ที่ 
ไม่ได้คณุภาพ ซึง่มทีัง้เศษฉนวนแห้งและเศษฉนวนเปียก 
กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ และลดการก�าจัดของเสียโดยการ 
เผาทิ้งไม่ก่อประโยชน์

การด�าเนนิการ : บรษิทัสยามไฟเบอร์กลาส จ�ากดั ใน 
กลุ่มธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็น 
ผู้ผลิตฉนวนใยแก้วกันความร้อน โดยใช้เศษแก้วรีไซเคิล 
100% ได้ด�าเนินการน�าของเสียมาเป็นวัตถุดิบทดแทน 
อย่างต่อเนื่อง

• ปี 2557 ลงทนุสร้างระบบ Dry Waste Conversion 
เพื่อแปรรูปเศษฉนวนจากเศษเปียก (Reclaim Wool) 
ที่มาจากกระบวนการผลิต เศษแห้งจากการตัดขอบ 
สินค้าคัดทิ้ง (Reject) และเศษฉนวนที่รับคืนจากลูกค้า 
น�ามาย่อยให้มีขนาดเล็กให้สามารถน�าเข้าเตาหลอม 
ใช้เป็นวตัถดุบิทดแทน  ทัง้นีเ้ศษแห้งสามารถทดแทนเศษ 
แก้วได้ 98% และเศษเปียกสามารถทดแทนเศษแก้วได้ 
60%

• ในปี 2560 ลงทุนสร้างระบบ Wet Waste 
Conversion เพิ่มเติมเพื่อท�าให้เศษเปียกแปรรูปกลาย 
เป็นเศษแห้งโดยกระบวนการอบไล่ความชื้นและน�้ายา 
Binder ท�าให้สามารถใช้เศษฉนวนได้มากขึน้  ด้วยระบบ 
ดังกล่าวสามารถใช้เศษฉนวนเป็นวัตถุดิบทดแทนเฉลี่ย 
125 ตันต่อปี

ผลการด�าเนินการ :  
• สามารถน�าเศษฉนวนทัง้แห้งและเปียกกลบัเข้ามา 

ในกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด 95%  ส่วนอีก 5% เป็น 
เศษที่ได้จากการลอกท่อซึ่งก�าลังด�าเนินการศึกษาให้ 
สามารถบริหารจัดการของเสียได้ทั้งหมด 100%  

• ระบบ Dry Waste Conversion และ Wet Waste 
Conversion System ช่วยลดค่าก�าจัดเศษฉนวนเฉลี่ย 
ปีละ 3 ล้านบาท คาดว่าจะคืนทุนในระยะเวลา 2 ปี

 
ผลิตเชื้อเพลิงจากน�า้เสีย
ในกระบวนการผลิต 

กลยทุธ์ : การมุง่ลดปรมิาณของเสยีส่งออกไปก�าจดัและ 
พัฒนาให้สามารถน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ของ บริษัท 
ไทยโพลเิอทลีนี จ�ากดั ซึง่มนี�า้เสยีจากกระบวนการผลติ 
ตัวเร่งปฏิกิริยาปีละกว่า 4,200 ตัน ซึ่งปกติน�าไปผ่าน 
กระบวนการปรับ pH และตกตะกอนด้วยปูนขาว ก่อน 
ส่งไปเผาท�าลายโดยไม่เกิดประโยชน์ 

การด�าเนินการ : จากการศึกษาร่วมกับ บริษัท 
เอสซไีอ อโีค่ เซอร์วสิเซส จ�ากดั (SCIeco) พบว่าน�า้เสยี 
จากกระบวนการผลติตวัเร่งปฏกิริยิามค่ีาความร้อน จงึน�า 
ไปผสมกบัเชือ้เพลงิชนดิอืน่เป็นเชือ้เพลงิผสมทีม่ค่ีาความ
ร้อนตามทีเ่ตาเผาปนูซเีมนต์ต้องการ ท�าให้ลดการส่งไป 
เผาท�าลายโดยไม่เกิดประโยชน์

ผลการด�าเนนิการ :  ปรมิาณการส่งน�า้เสยีไปเผาท�าลาย 
โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อปริมาณน�า้เสียจากกระบวนการ 
ผลติตวัเร่งปฏกิริยิาทีม่สีดัส่วน 81% ในปี 2557 ลดเหลอื 
24% ในปี 2560 หรือลดปริมาณน�้าเสียที่ต้องก�าจัด 
ได้มากกว่า 3,000 ตันต่อปี 

 
ผลิตเยื่อกระดาษด้วยพลังงาน
และสารเคมีจากของเสีย

ความเป็นมา : ในปี 2557 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ 
เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ขยายก�าลังการผลิตเยื่อ 
กระดาษจาก 240,000 ตันต่อปีเป็น 300,000 ตันต่อ 
ปี ท�าให้เกดิของเสยีคอืกากปนูขาว (Lime Mud) เพิม่ขึน้ 
จากกระบวนการผลิต จึงได้ลงทุนติดตั้งเตาเผากากปูน 
ขาว (Lime Kiln) เพือ่ให้ได้สารแคลเซยีมออกไซด์ทีน่�ามา 
ผลิตเป็นสารเคมีใช้ต้มเยื่อกระดาษอีกครั้ง ทั้งนี้ยังมี 
ของเสียอีก 2 ประเภท คือ เศษเส้นใยที่ไม่ผ่านการ 
คัดแยกเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ตันต่อปี และมี 

กากปูนขาวที่เผาไม่สุก (Unburnt Lime) จากเตาเผา 
กากปูนขาวทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต อีกประมาณ 
36,000 ตนัต่อปี ท�าให้มค่ีาใช้จ่ายในการจดัการของเสยี 
เป็นมูลค่าสูงถึง 25.5 ล้านบาทต่อปี

การด�าเนินการ : บริษัทฯ ได้ศึกษาคุณสมบัติของ 
ของเสียแต่ละประเภทและหาแนวทางใช้ประโยชน์อย่าง 
คุ้มค่าที่สุด  

• เศษเส้นใยทีไ่ม่ผ่านการคดัแยกเป็นเส้นใยธรรมชาติ 
จากต้นยูคาลิปตัส ได้น�าเข้าเตาผลิตก๊าซจากชีวมวล 
(Gasifier) เพื่อน�าก๊าซจากชีวมวล (Syngas) ไปใช้ 
เป็นเชื้อเพลิงที่เตาเผากากปูนขาว (Lime Kiln) ทดแทน 
การใช้น�้ามันเตาได้ถึง 98,000 ลิตรต่อปี

• กากปูนขาวที่เผาไม่สุกน�ากลับมาแปรรูปรวมกับ 
ปูนขาวที่เผาสุกแล้ว (Burnt Lime) เพื่อผลิตสารเคมี 
ใช้ในกระบวนการต้มเยื่อ ลดปริมาณการใช้แคลเซียม 
ออกไซด์ (Quick Lime) จากการท�าเหมืองธรรมชาติได้ 
ประมาณ 6,400 ตันต่อปี

ผลการด�าเนนิการ : การจดัการของเสยีทัง้หมดสามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายการจัดการของเสียและการซื้อวัตถุดิบและ 
เชื้อเพลิงเป็นมูลค่าสูงถึง 42.1 ล้านบาทต่อปี และลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,500 ตันต่อปี

การด�าเนินงานปี 2560
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*	 ไม่รวมของเสียที่เก็บไว้ในโรงงานเพื่อรอการจัดการ
**	อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย	KPMG	(หน้า	78)

*	 ไม่รวมของเสียที่เก็บไว้ในโรงงานเพื่อรอการจัดการ
**	อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย	KPMG	(หน้า	79)

ปริมาณการจัดการ*สัดส่วนการจัดการ* สัดส่วนการจัดการ*

ของเสียอันตราย ของเสียไม่อันตราย
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น�าของเสยีไม่อนัตรายไปฝังกลบ	อย่างไรกต็ามในปี	2560	เอสซจีมีกีาร	

ส่งของเสียอันตราย	ประเภทฉนวนกันความร้อน	(Ceramic	Wool)	

และภาชนะปนเปื้อนไปฝังกลบ	0.23%	เนื่องจากไม่สามารถน�าไปเข้าสู่	

กระบวนการใช้ซ�้าหรือน�ากลับมาใช้ใหม่ได้
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	 	 โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของทั้งสองบริษัท
ของ	เอสซีจ	ีเคมิคอลส์	และ	เอสซีจี	แพคเกจจิ้ง		
และส�าเร็จได้เพราะการสนับสนุนของผู้บริหารของทั้งสองบริษัท	
ในต่างประเทศมีการศึกษามานานแล้ว	แต่ไม่มีบริษัทไหน
ด�าเนินการได้ส�าเร็จ	เนื่องจากต้องลงทุนสูง	
และขาดความร่วมมือของธุรกิจที่ต่างกัน
	 โครงการนี้เริ่มจากแนวคิดที่จะลดการบ�าบัดน�้าเสีย
ที่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานสูง	และลดการปล่อยน�้าเสียที่มีเกลือ
ของ	เอสซีจ	ีเคมิคอลส์	เพื่อเปลี่ยนให้เป็นสารที่ใช้ฟอกเยื่อกระดาษ	
ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าคัญของโรงงานกระดาษของ	เอสซีจี	แพคเกจจิ้ง”

 
ผลิตภัณฑ์จากของเสีย

กลยุทธ์ : การวิจัยและพัฒนาเพื่อน�าของเสียกลับมา 
แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ ช่วยลดการใช้พลังงานและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างมูลค่าให้แก่ของเสีย

การด�าเนินการ : ปี 2560 มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ 
น่าสนใจ เช่น
	 • คอนกรีตรักษ์โลก : ผลิตโดย บริษัทผลิตภัณฑ์ 
และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด เป็นคอนกรีตที่มีส่วนผสมของ 
เถ้าลอยถ่านหินในสัดส่วน 10-50% ของปริมาณวัสดุ 
ประสาน มีคุณภาพไม่ต่างจากคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ 
ล้วนตามมาตรฐานการออกแบบคอนกรีต
	 • สขุภณัฑ์และวสัดเุซรามกิยีห้่อ COTTO : ผลติโดย 
บรษิทัสยามซานทิารแีวร์อนิดสัทร ีจ�ากดั ใช้เศษเซรามกิ 

 
ผลิตสารฟอกเยื่อกระดาษ 
จากของเสียโรงงานปิโตรเคมี

ความเป็นมา : ในกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ของ 
บรษิทัระยองโอเลฟินส์ จ�ากดั จะได้โซดาไฟทีใ่ช้งานแล้ว 
(Spent Caustic) ซึ่งต้องใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย 
ในการบ�าบัดในระบบบ�าบัดน�า้เสียสูงมาก  

นวัตกรรม : ทีมวิจัยของ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ค้นหา 
และทดลองใช้เทคโนโลยีที่การลงทุนและการจัดการ 
ของเสียมีความคุ้มค่าสูงสุด จนได้เทคโนโลยีที่สามารถ 
น�าโซดาไฟที่ใช้งานแล้วมาสกัดให้ได้สารประกอบเกลือ 
(Mixed Salt) ซึ่งสามารถใช้เป็นสารฟอกเยื่อกระดาษ 
ได้ส�าเร็จ รวมทั้งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วเรียบร้อย 
ทีมวิจัยด�าเนินการออกแบบและพัฒนากระบวนการเอง 
ทั้งหมด ใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลาในการพัฒนา ต้อง 
สร้างโรงงานขนาดเล็ก (Pilot Plant) เพื่อทดลองผลิต 
มกีารประสานความร่วมมอืกบั เอสซจี ีแพคเกจจิง้ เพือ่ 
ทดลองใช้งาน แล้วด�าเนนิการสร้างกระบวนการผลติจรงิ 

จากสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานการผลิตมาบดย่อยกลับมา 
รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตสินค้า คิดเป็น 
สัดส่วน 5% ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด และลดเศษ 
เซรามิกที่ต้องก�าจัดได้ 24% ของเศษเซรามิกทั้งหมด
	 • สารปรบัปรงุดนิ : บรษิทัผลติภณัฑ์กระดาษไทย 
จ�ากัด น�ากากปูนขาวซึ่งเป็นผลพลอยได้ (by product) 
จากกระบวนการผลิตเยื่อ จ�าหน่ายเป็นวัตถุดิบให้ 
แก่โรงปุ๋ยรอบโรงงาน เนื่องจากกากปูนขาวมีสมบัติเป็น 
ด่างช่วยปรบัสภาพดนิทีเ่ป็นกรดให้เป็นกลางได้  สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดกากปูนขาวด้วยวิธีการเผาปีละ 
17 ล้านบาท รวมปริมาณราว 20,000 ตัน คิดเป็น 
50% ของกากปนูขาวทัง้หมด และยงัช่วยให้เกษตรกรได้ 
ใช้สารปรับปรุงดินในราคาที่ถูกลง

ดร. สุรชา อุดมศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ	Technology	

และผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ากัด

ซึง่ต้องมขีัน้ตอนการพฒันาผลติภณัฑ์ พฒันากระบวนการ 
การตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงจนประสบผลส�าเร็จ 
รวมถึงศึกษาและด�าเนินการเรื่องการขนส่งจากต้นทาง 
ไปยังปลายทาง ใช้เงินลงทุนกว่า 140 ล้านบาท

ผลการด�าเนนิการ : โครงการเปลีย่นของเสยีจากโรงงาน 
ปิโตรเคมีเป็นสารฟอกเยื่อกระดาษ สามารถรับโซดาไฟ 
ที่ใช้งานแล้วปีละ 18,000 ตัน ผลิตเป็นสารฟอก 
เยื่อกระดาษได้ปีละ 6,000 ตัน โดยมีน�้าเสียกลับสู่ 
ระบบบ�าบดัปีละ 12,000 ตนั  นอกจากนีย้งัลดปรมิาณ 
น�้าดิบที่ใช้ปรับคุณภาพน�้าเสียก่อนเข้าระบบบ�าบัดได้ 
ปีละกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร รวมถึงลดการใช้ 
พลังงานและสารเคมีในการปรับสภาพโซดาไฟที่ใช้แล้ว 
และการบ�าบัดน�้าเสีย 
  เอสซจี ีเคมคิอลส์ มแีผนจะขยายผลการน�าเทคโนโลยี 
นี้ไปใช้กับโรงงานอื่นที่มีของเสียลักษณะเดียวกันใน 
อนาคต

17,000,000
บาท

สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการก�าจัดกากปูนขาว
ด้วยวิธีการเผาปีละ
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พัฒนาสินค้าและบริการ
ที่เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

วิเคราะห์และประเมินความต้องการของตลาด 
รวมถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่ 
สังคมผู้สูงวัย โดยให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง 
ที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู ้บริโภคที่หลากหลาย เน้น 
การพฒันาอย่างครบวงจรเป็นระบบโซลชูนัมากกว่า 
การขายเฉพาะผลิตภัณฑ์

สร้างนวัตกรรมสินค้า
และการบริการที่ยั่งยืน

วิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีกว่า 
ผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตร 
ต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อม มคีวามคุม้ค่าเชงิพาณชิย์ 
และเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง 
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้มากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา 
อย่างก้าวกระโดดได้เข้ามามบีทบาทในวถิชีวีติอย่าง 
หลกีเลีย่งไม่ได้ ส่งผลให้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่น 
ไป เกิดความต้องการสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มี 
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ 
ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ขึน้ รวมทัง้กระแสการใส่ใจสขุภาพและสิง่แวดล้อม

• รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก 
 SCG eco value เป็น 1 ใน 3 ของรายได้จากการขายรวม
• รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็น
 50% ของรายได้การขายรวม
• ภายในปี 2561 บริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจด�าเนินการตรวจประเมิน
 ด้านความปลอดภัยของสินค้าครบทุกบริษัท

เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ให้ตรงตาม 
ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ 
โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น 
เครื่องมือในการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมทั้งขยายช่อง 
ทางจ�าหน่ายสินค้าและบริการ ทั้งในประเทศและ 
ภูมิภาคอาเซียน

สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาฉลากสินค้าและบริการที่ เป ็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง และขอ 
รบัรองฉลากมาตรฐานสิง่แวดล้อมจากหน่วยงานอืน่ 
ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื  รวมทัง้เป็นทีป่รกึษาการก่อสร้าง 
“อาคารเขียว” ตามมาตรฐานสากล เช่น LEED 
TREES

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ

ตรวจประเมนิระบบบรหิารงานด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อความปลอดภัยของสินค้าและบริการอย่าง 
ต่อเนื่อง และขยายผลให้ทุกบริษัทสามารถตรวจ 
ประเมินภายในได้เอง เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งมอบ 
สินค้าที่ปลอดภัยต่อการใช้งานให้แก่ลูกค้า

สินค้าและบริการ
ที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการ

เป้าหมาย

2

3 4

1กลยุทธ์

ความท้าทาย

65 บริษัท

จ�านวนบริษัทที่วางระบบและได้รับการตรวจประเมิน
ด้านความปลอดภัยของสินค้า

100%
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อากาศดีเพื่อสุขภาพที่ดี

ความเป็นมา : บ้านในชมุชนเมอืงส่วนใหญ่ขาดการระบาย 
อากาศทีด่ ีเนือ่งจากปิดบ้านไว้เกอืบตลอดทัง้วนั เกดิการ 
สะสมความร้อนและความชืน้ ประกอบกบัการเจอืปนของ 
สารระเหยอินทรีย์ (VOCs) ที่ใช้งานในบ้าน เช่น น�า้ยา 
ท�าความสะอาดต่างๆ สเปรย์ปรับอากาศ ยาฆ่าแมลง 
ฯลฯ ท�าให้บ้านกลายเป็นแหล่งสะสมมลภาวะโดยไม่รูต้วั 
และเกดิความเสีย่งต่อการเป็น Sick Building Syndrome 
ซึ่งอาจท�าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ แสบตา แสบจมูก 
เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและ 
ภูมิแพ้ของผู้อาศัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่    

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

ความเป็นมา : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ 
ทรพัยากรอย่างสิน้เปลอืง และมาตรฐานด้านความสะอาด 
และปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหาร

นวตักรรม : พฒันากระดาษและบรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้ทรพัยากร 
น้อยลงและสามารถรไีซเคลิได้ รวมถงึการพฒันาบรรจภุณัฑ์ 
ทีป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและเพิม่ความสะดวกในการใช้งาน

• Fest : เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
อาหารปลอดภยัเฟสท์ (Fest) จากกระดาษส�าหรบัสมัผสั 
อาหาร (Food Contact Paper) สะอาดและปลอดภัย 
ต่อผู้บริโภค ใช้บรรจุได้ทั้งอาหารร้อนและเย็น พิมพ์ 
ลวดลายสวยงาม สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า 
ให้กบัอาหาร  นอกจากนีเ้ฟสท์ยงัมบีรรจภุณัฑ์ทีผ่ลติจาก 
เยื่อธรรมชาติ (Natural Fiber) ที่สะอาด ปลอดภัยจาก 
สารเคมี มีความแข็งแรง ทนทาน และสะดวกต่อ 
การใช้งาน  ปัจจุบันเฟสท์มีสินค้ามากกว่า 39 รายการ 
โดยจัดจ�าหน่ายผ่านห้างค้าส่งขนาดใหญ่ และร้าน 
ขายปลกีบรรจภุณัฑ์ รวมทัง้ยงัเพิม่ความสะดวกให้ลกูค้า 
ด้วยระบบสั่งซื้อออนไลน์ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุน 
ขยายโรงงานเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

• Merchandising Display : เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า โดยพัฒนา Application 
ของแผ่นกระดาษลูกฟูก น�ามาผลิตเป็นสินค้ากลุ ่ม 
Merchandising Display ได้แก่ เคาน์เตอร์หรือ 
ชั้นวางสินค้า รวมถึงป ้ายส่งเสริมการขายสินค้า 
ณ จุดขาย โดยผลิตจากกระดาษรีไซเคิลที่มีส่วนเสริม 
ของเยื่อกระดาษเก่า 64-100%  มีน�า้หนักเบา แข็งแรง 
ติดตั้งและเคลื่อนย้ายง่าย โดยให้บริการครบวงจรตั้งแต่ 
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การด�าเนินงานปี 2560
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

ปริมาณ %

นวัตกรรม : เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้ 
พัฒนาระบบระบายอากาศในบ้าน ได้แก่  Active 
AIRflowTM System ที่ช่วยในการระบายความอบอ้าว 
ภายในบ้านออกไปทางหลังคา  และระบบ Well AIR 
ที่ ใ ช ้   Sma r t   Log i c  Con t ro l   โดยการวั ดคา 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารระเหยอินทรีย์ (VOCs) 
และความชืน้สมัพทัธ์ (RH) ในห้อง พร้อมสัง่งานให้พดัลม 
ระบายอากาศท�างานอตัโนมตัเิมือ่คณุภาพอากาศต�่ากว่า 
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ เพื่อสร้างสภาพอากาศที่มีคุณภาพดี 
ให้แก่ผู้อยู่อาศัย

่
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เป้าหมาย : คาดว่าในปี 2561 จะผลิตได้ 2,000 ถุง 
คดิเป็น 30% ของจ�านวนถงุคลมุกล้องทีค่ณะแพทยศาสตร์ 
ทั้ง 3 แห่งใช้ในระยะเวลา 1 ปี 

 
SCG Green Building Solution

โอกาสทางธรุกจิ : ปัจจบุนัองค์กรต่างๆ สนใจการพฒันา 
อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้อาคารใหม่ก่อสร้าง 
เป็นอาคารเขียว ท�าให้แนวโน้มตลาดอาคารเขียวเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง 

การด�าเนินการ :  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ได้จัดตั้งหน่วยงาน SCG Green Building Solution 

การออกแบบ ติดตั้งและจัดเก็บเพื่อน�ากลับมารีไซเคิล 
ได้ด้วย
	 • CS SuperFlute : เอสซจี ีแพคเกจจิง้ ผลติกระดาษ 
ท�าลอนลูกฟูก CS SuperFlute ที่มีความแข็งแรงสูง 
ในแกรมที่น้อยลง ช่วยลดการใช้เยื่อกระดาษลง 8% 
เมือ่เทยีบกบักระดาษคณุภาพเท่ากนั  โดยได้ผลติกระดาษ 
110 แกรมที่มีคุณภาพเทียบเท่ากระดาษ 125 แกรม 
จ�าหน่ายมาตั้งแต่ปี 2554 และในปี 2560 ได้เพิ่ม 
การผลิตกระดาษ 125 แกรมที่มีคุณภาพเทียบเท่า 
กระดาษ 150 แกรม  CS SuperFlute ช่วยลดวัตถุดิบ 
ในการผลติ ลดน�า้หนกัโดยรวมของบรรจภุณัฑ์ และต้นทนุ 
ค่าขนส่ง 

 
ถุงคลุมกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม

ความเป็นมา : โรงพยาบาลต้องน�าเข้าถงุคลมุกล้องผ่าตดั 
จุลศัลยกรรมจากต่างประเทศ โดยกล้องแต่ละยี่ห้อต้อง 
ใช้ถงุคลมุกล้องเฉพาะของตนเอง  ถอืเป็นอปุกรณ์ทีต้่อง 
ปลอดเชื้อ จึงใช้ได้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้ง

สินค้าและบริการ
ที่ได้รับรองฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

81
ฉลาก	SCG	eco	value	

ผลิตภัณฑ์

68
ฉลากประสิทธิภาพสูง	

ผลิตภัณฑ์

354
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท	์

ผลิตภัณฑ์

88
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท	์

ผลิตภัณฑ์

37
ฉลากลดคาร์บอน

ผลิตภัณฑ์

ฉลากเขียว

ผลิตภัณฑ์

63

นวัตกรรม : เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมมือกับคณะ 
แพทยศาสตร์ 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
จัดตั้งโครงการ The One เพื่อพัฒนานวัตกรรมเม็ด 
พลาสตกิ Medical Grade ส�าหรบัท�าถงุคลมุกล้องผ่าตดั 
จลุศลัยกรรม มคีวามใส บาง ไม่เกดิไฟฟ้าสถติ สามารถ 
ฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา และใช้ได้กับกล้องผ่าตัดทุกยี่ห้อ 
ช่วยทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ด�าเนินธุรกิจให้ค�าปรึกษาพัฒนาอาคารเขียวที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาตั้งแต่ปี 2555 
และได้ขยายธุรกิจและฐานลูกค้าเพื่อตอบรับแนวโน้ม 
ตลาดโดยให้บรกิารแบบครบวงจร ทัง้การให้บรกิารปรกึษา 
ด้านผลติภณัฑ์ และการขอรบัการประเมนิมาตรฐานอาคาร 
เขียว LEEDS และ TREES  ทั้งนี้เอสซีจีมีผู้เชี่ยวชาญ 
ให้ค�าปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการรับรอง 
ASHRAE ด ้าน Bui ld ing Energy Model ing 
Professional และด้าน High-Performance Building 
Design Professional เป็นคนแรกของประเทศไทย

ผลการด�าเนนิการ : ปี 2560 มจี�านวนอาคารทีเ่อสซจีี 
ให้บรกิารมากกว่า 70 โครงการ และได้การรบัรองระดบั 
Platinum และ Gold มากกว่า 17% คดิเป็นผลประกอบการ 
1,400 ล้านบาท และตั้งเป้าปี 2561 เติบโต 20%
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สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
เพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค

สร้างความร่วมมอืและความไว้วางใจในการพฒันา 
สนิค้าและบรกิารใหม่ๆ ทีต่อบสนองต่อลกูค้ากลุม่ 
ผูบ้รโิภค พร้อมแลกเปลีย่นและแบ่งปันองค์ความรู้ 
ในลกัษณะการสือ่สารแบบสองทาง เช่น การจดังาน 
สัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
กลุ่มผู้บริโภค

สร้างประสบการณ์ตรงกับสินค้าและบริการที่ 
เชื่อมโยงกันถึงทุกช่องทางทั้งในโลกออนไลน์และ 
ร้านค้า หรือจุดให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ 
พึงพอใจสูงสุด เน้นการสื่อสารโดยการพูดตรง 
ตามความจริงและตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับฟัง 
เสียงสะท้อนจากผู้บริโภคเพื่อน�ามาปรับปรุงและ 
พัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

• เอสซีจีเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงก่อนทุกครั้งที่ต้องการสินค้า
 และบริการในกลุ่มเดียวกับที่เอสซีจีด�าเนินธุรกิจอยู่
• เพิ่มรายได้การขายสินค้าและบริการจากความสัมพันธ์ที่ดี
 ระหว่างแบรนด์และลูกค้า

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

เป้าหมาย

ความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย และ 
ต้องการการตอบสนองอย่างครบถ้วนและเหมาะสม 
ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่ลูกค้า 
นยิมใช้สือ่สารและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบั 
สินค้าและบริการ  รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลได้เริ่ม 

มุง่เน้นสูอ่งค์กรทีม่ลีกูค้าเป็นศนูย์กลางอย่างแท้จรงิ 
โดยสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
เพือ่ท�าความเข้าใจความต้องการทีห่ลากหลายของ 
ลูกค้า และพัฒนาความสามารถในการตอบสนอง 
อย่างเหมาะสมต่อลูกค้าซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุม่ลกูค้าองค์กรหรอืหน่วยธรุกจิ และกลุม่ผูบ้รโิภค 
หรอืผูใ้ช้สนิค้าโดยตรง โดยเอสซจีสีร้างแนวคดิการ 

เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�าเนินธุรกิจ ทั้ง 
การให้บริการขนส่ง การท�าการตลาดและการ 
จ�าหน่ายสนิค้าออนไลน์ ซึง่ในระยะยาวจะเป็นความ 
เสี่ยงที่อาจส่งผลต่อรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและ 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบเดิมของเอสซีจี 

ท�าตลาดเพื่อตอบสนองลูกค้าแบบ B2B2C 
เรียกว่า SCG Marketing Way : Building Trust 
Innovation คือการสร้างความเชื่อมั่นของทุก 
ภาคส่วนต่อสินค้าและบริการของเอสซีจีที่มุ่งเน้น 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการ

21กลยุทธ์

ความท้าทาย
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SCG Roof Experience
Thailand Roof Destination 2017

ความเป็นมา : กระเบื้องหลังคาและระบบหลังคาเป็น 
กลุม่สนิค้าทีม่คีวามส�าคญัอนัดบัต้นๆ ของเอสซจี ีโดยมี 
ผลติภณัฑ์หลากหลายทัง้ชนดิวสัด ุแบบ ส ีราคา ซึง่การ 
จ�าหน่ายสินค้าในหน้าร้านค้าตัวแทนจ�าหน่ายมักไม่ 
สามารถจัดแสดงสินค้าตัวอย่างได้ครบถ้วน และยังขาด 
ศูนย์กลางการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครอบคลุมและ 
ครบวงจร ท�าให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงและได้รับทราบ 
คุณค่าและประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเอสซีจี 

การด�าเนินการ : 
  • เอสซจี ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จดัท�าโครงการ 
Thailand Roof Destination 2017 ขึ้นที่บริเวณชั้น 
3 ของอาคาร SCG Experience เพื่อจัดแสดงตัวอย่าง 
สนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัระบบหลงัคาทัง้หมดนบัร้อยรายการ 
ที่มีความหลากหลายทั้งวัสดุ รุ ่น แบบ ราคา  ลูกค้า 
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างรุ่น 
รวมทั้งได้รับบริการค�าปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ ความ 

สวยงาม การก่อสร้างหลังคาด้วยวัสดุรับน�้าหนักแบบ 
ต่างๆ การใช้ฉนวนกนัความร้อน การระบายอากาศ การ 
ปูกระเบื้อง แผ่นฝ้าชายคา รางระบายน�้า รวมทั้งการ 
ค�านวณราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  โดยเอสซีจียังให้บริการ 
ติดตั้งหลังคาใหม่แก่ลูกค้าอีกด้วย  
  • Mobility Roof Assistant เป็นแอปพลิเคชันที่ 
เอสซจีีสร้างขึน้เป็นเครือ่งมอืช่วยส�าหรบัพนกังานขายใน 
ร้านสาขาหรือตัวแทนจ�าหน่ายให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหลังคาได้อย่างรวดเร็ว 
ค้นหาสนิค้าได้ตามความสนใจของลกูค้า ทัง้ประเภทวสัดุ 
แบบ ดีไซน์ สีสัน การค�านวณราคา รวมถึงชมวิดีโอผ่าน 
เว็บไซต์ที่ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ชัดเจน 
ทัง้ขัน้ตอนการตดิตัง้ การระบายอากาศ หรอืการทดสอบ 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ผลการด�าเนนิการ : ผลส�ารวจลกูค้าทัว่ประเทศทีเ่ข้ามา 
รับบริการใน Thailand Roof Destination 2017 
ลกูค้ามคีวามพงึพอใจมากกว่า 80% ต่อการให้บรกิารนี้ 
จากจ�านวนผู้ให้ความคิดเห็นทั้งหมด 22,183 ราย

การด�าเนินงานปี 2560

เอสซีจีมีระบบการจัดการเสียงของลูกค้า (Voice 
of Customer Management) ซึ่งจัดเก็บเสียงสะท้อน 
และข้อร้องเรยีนต่างๆ ของลกูค้าผ่านช่องทางสือ่ออนไลน์ 

และจุดให้บริการทั้งหมดของเอสซีจี แล้วน�ามาวิเคราะห์ 
หาสาเหตุและดูแลการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึง 
น�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการใหม่

 
Chatbot

ความท้าทาย : การให้บริการตอบปัญหาผ่านช่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ SCG LINE Official Account ซึ่ง 
มีผู ้ใช้บริการสอบถามจ�านวนมาก ส่วนใหญ่ต้องการ 
ค�าตอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว และมีค�าถามหลากหลาย 
ต่อสนิค้าและบรกิาร ทัง้ชนดิ คณุสมบตั ิรวมถงึทีต่ัง้ของ 
ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่วย  การให้ค�าตอบที่รวดเร็วและ 
ถูกต้องจึงเป็นโจทย์ส�าคัญ

นวัตกรรม : เอสซีจีพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ตอบค�าถามอัตโนมัติ Chatbot แทนการใช้คนตอบ โดย 
น�าข้อมูลหมวดค�าถามที่ได้จากการพูดคุยผ่าน SCG 
Contact Center มาสร้างเป็นฐานข้อมูลในการตอบ 
ค�าถามได้อย่างถกูต้อง สามารถพมิพ์สอบถามรายละเอยีด 
สินค้า ร้านค้าใกล้บ้าน ซึ่งสามารถระบุต�าแหน่งของ 
ร้านค้าและใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ น�าทางไปยังร้านค้า 
รวมทั้งส่งต่อลูกค้าให้พนักงานบริการดูแลและให้ข้อมูล 
เชิงลึก หรือนัดหมายลูกค้าดูสินค้าที่ต้องการได้อย่าง 
ไร้รอยต่อในการให้บริการ และ Chatbot ซึ่งให้บริการ 

เสียงจากผู้บริโภค

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน จึงตอบสนองความต้องการ 
ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด�าเนินการ : ตั้งแต่เริ่มให้บริการ Chatbot ใน 
เดอืนสงิหาคม 2560 จนถงึปลายเดอืนธนัวาคม 2560 
มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 17,000 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละไม่ต�า่ 
กว่า 3,000 ราย

เจ้าหน้าที่ขัดขอบฝาท่อที่บ้านลูกค้า และเรียกคืนสินค้า
ในสต๊อกทั้งหมดกลับมาขัดขอบจนมน รวมทั้งปรับแก้
แม่พิมพ์การผลิตใหม ่ให้พับขอบท่อให้ขอบมน

เจ้าหน้าที่ขออภัยและชี้แจงสาเหตุต่อลูกค้า 
ซึ่งพบว่าปัญหาเกิดจากวิศวกรของลูกค้าค�านวณปริมาณ
ผิดพลาด และปัญหาคุณภาพจากกระบวนการผสม
คอนกรีตและการเทคอนกรีตที่ไม่เหมาะสม

Response

Response

ขอบฝาปิดท่อกันกลิ่น
มีความคม บาดมือลูกค้า
เลือดไหล

VOC

VOC
การจัดส่งคอนกรีตไม่ครบ 
คุณภาพคอนกรีตไม่ตรงตาม
ที่โฆษณา

VOC	-	Voice	of	Customer
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Pre-professional 
& Academic Community

กลยทุธ์ : สร้างการมส่ีวนร่วมและสร้างความสมัพนัธ์กบั 
สถาบันการศึกษาและนักศึกษาในสายงานสถาปนิก 
ซึ่งในอนาคตเมื่อประกอบอาชีพจะเป็นผู้ออกแบบและ 
เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคารต่างๆ  

การด�าเนนิการ : เอสซจีจีดัท�าโครงการ SCG Product 
Experience with Faculty of Architecture สร้าง 
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าของเอสซีจี โดยร่วมมือ 
กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน 
การเข้าไปให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา ตั้งแต่การเลือกใช้ 
วัสดุในการออกแบบก่อสร้างไปจนถึงการน�าวัสดุมาใช้ 
ก่อสร้างจริง รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่โครงการ 
ของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
เอสซีจีกับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสร้างความรับรู้ในแบรนด์ 
ของเอสซีจี

ผลการด�าเนินการ : ปี 2560 ได้สนับสนุนโครงการ 5 
โครงการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก 4 สถาบัน 
คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี 
โครงการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ เช่น กุฏิพระ 
อาคาร ห้องน�้า เรอืนพกั ห้องสมดุโรงเรยีน อาคารเรยีน 
โรงเรียน บ้านพักคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดย 
เอสซีจีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง 
หลังคา แผ่นพื้น ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ สุขภัณฑ์ ถัง 
บ�าบดัน�า้ ฯลฯ  ผลงานเหล่านีไ้ด้เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เช่นเฟซบุก๊ ซึง่มผีูเ้ข้าชมจ�านวนมาก

  SCG Marketing Way เป็นแนวทางการท�าการตลาด 
ของเอสซีจีที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2557 ประกอบด้วยแนวคิด 
ส�าคัญ 3 ด้าน คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 
การยกระดับคุณภาพชีวิต (Better Living) และการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
  • ความพอประมาณ เป็นการท�าการตลาดบนเส้นทาง
ของความพอเพยีง ไมมุ่ง่เนน้ก�าไรสงูสดุ แตม่คีวามรบัผดิชอบ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุล 
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด
  • ความมเีหตผุลและภมูคิุม้กนั ดว้ยการพฒันานวตักรรม
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นสิ่งใหม่ในตลาด หรือ 
พัฒนาปรับปรุงจากของเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการ 
พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
  SCG Marketing Way ไม่ได้วัดผลลัพธ์จากผลก�าไร 
หรือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า แต่มุ่งสร้างให้เกิดความ 
เชื่อมั่นและไว้วางใจจากทุกภาคส่วนต่อนวัตกรรมในสินค้า 
และบริการของเอสซีจี หรือ Building Trusted Innovation 
ด้วยกลยุทธ ์4 ข้อ ได้แก่ 

SCG Marketing Way

  • Know the Truth : รูล้กึ ศกึษาคน้ควา้วจิยัและจดัการ
องค์ความรู้ทั้งหมด
  • Do the Right : ท�าส่ิงท่ีถูก พัฒนาสินค้าและบริการ
ที่ถูกต้องและตอบโจทย์
  • Say the Fact : พูดจริง สื่อสารไม่เกินจริงและตรง
กลุ่มเป้าหมาย
  • Share for the Better : แบ่งปันสู่สิ่ งที่ดีกว่า
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้
  ผลจากการด�าเนินงานตามแนวทาง SCG Marketing 
Way ที่ได้พัฒนามาต่อเนื่องหลายปี ท�าให้ในปี 2560 
เอสซีจีได้รับรางวัลด้านการตลาดระดับประเทศ คือ รางวัล 
สุดยอดองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการตลาด ถ้วย 
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
จดัโดยสมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย (TMA) และ 
รางวลัในระดบัทวปี คอื รางวลั National Winner Marketing 
Company of  the Year Award ประจ�าปี  2016 
ในงาน 2016 Asia Marketing Conference จัดโดย 
สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (AMF) 
  จากความส�าเรจ็ในประเทศ เอสซจีกี�าลงัขยายการตลาด 
ตามแนวทางนีสู้ร่ะดบัภมูภิาคในประเทศตา่งๆ ทีเ่อสซจีเีขา้ไป 
ด�าเนินธุรกิจ
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คัดเลือกและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ
ที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน 

คดัเลอืกคูธ่รุกจิโดยค�านงึถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัิ 
ตามจรรยาบรรณคูธ่รุกจิ และศกัยภาพในการด�าเนนิ 
ธรุกจิให้เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื  จดัการตรวจประเมนิ 
และให้การรับรองคู่ธุรกิจทุกรายเป็นประจ�าอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

ประเมินความเสี่ยง
และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประเมินความเสี่ยงด้าน 
ธุรกิจ ควบคู่กับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ 
ก�ากับดูแล (ESG) โดยจัดล�าดับความส�าคัญของ 
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของเอสซจี ีและน�าผลมาจดักลุม่คูธ่รุกจิเพือ่ก�าหนด 
กลยุทธ์และวางแผนพัฒนาคู่ธุรกิจให้สอดคล้อง 
กับความเสี่ยง

คู่ธุรกิจเป็นส่วนส�าคัญต่อความยั่งยืนในห่วงโซ่ 
อุปทานของเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยคู่ธุรกิจที่เป็น 
ผูผ้ลติ ผูใ้ห้บรกิาร และผูจ้ดัจ�าหน่าย จงึมคีวามเสีย่ง 
ในการปฏบิตังิานและความเสีย่งด้านชือ่เสยีงทีอ่าจ 

• คู่ธุรกิจ 80% ของมูลค่าการจัดหาแสดงความมุ่งมั่น
 ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีภายในปี 2563
• Focused Supplier เข้าร่วมโครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
 100% ภายในปี 2563 

พัฒนาและยกระดับศักยภาพคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน

จัดท�าแผนพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการ 
ด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัความเสีย่ง และต่อยอด 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของคู่ธุรกิจ 
ให้พร้อมเติบโตไปกับเอสซีจี

สร้างความตระหนัก ความรู้ 
ความสามารถของพนักงาน

จัดให้มีคณะกรรมการดูแลการศึกษาการจัดซื้อ 
(Procurement Sub Academy Steering 
Committee) เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถของ 
พนักงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล วิธี 
ปฏบิตั ิร่วมกบัองค์กรจดัซือ้ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
ทั้งงานจัดหาและการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน 
เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับเป้าหมาย

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
สู่คู่ธุรกิจ

การบริหารจัดการความท้าทาย

เป้าหมาย

คัดเลือกคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างมจีรยิธรรม มคีวามเป็นมอือาชพีในการส่งมอบ 
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยง 
ในการด�าเนินธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสที่เกิดขึ้น 

ส่งผลให้เกิดการชะงักงันในการด�าเนินธุรกิจของ 
เอสซีจี ตั้งแต่เรื่องของจริยธรรม การปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ 
และความปลอดภัย  

ร่วมกันภายใต้ระบบการติดตามและตรวจประเมิน 
อย่างมีประสิทธิภาพของเอสซีจี เพื่อพัฒนาและ 
ยกระดับศักยภาพของคู่ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
ไปด้วยกัน

2 3 41กลยุทธ์
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แผนผังกลุ�มคู�ธุรกิจ 4 กลุ�ม

supply
Critical Non-Tier I 

Supplier

High ESG
Risk

Critical

SCG Suppliers (Tier I)

กล�มคู�ธุรกิจทั่วไปลำดับที่ 1 : Tier 1 Suppliers
กล�มคู�ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด�านความยั่งยืน : High Potential 
Sustainability Risk Suppliers
กล�มคู�ธุรกิจที่มีนัยสำคัญ : Critical Suppliers
กล�มคู�ธุรกิจทางอ�อมรายสำคัญ : Critical Non - tier 1 Suppliers

การด�าเนินงานปี 2560

 
การประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ 

ความเปน็มา : เอสซจีีจดัการประเมนิความเสีย่งในการ 
บริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี โดย 
ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ร่วมกับการ 
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดแบ่งกลุ่มคู่ธุรกิจ 
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคู่ธุรกิจทั่วไป และกลุ่มคู่ธุรกิจที่มี 
นัยส�าคัญ ซึ่งพบว่าหากขยายการพิจารณารายละเอียด
และประเดน็บางส่วนจะท�าให้การวางแผนพฒันาคูธ่รุกจิ 
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก 
ยิ่งขึ้น

การด�าเนินการ : ปรับปรุงกระบวนการจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ 
ให้สอดคล้องกบัความเสีย่งและความส�าคญั โดยใช้กรอบ 
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spend 
Analysis) และเพิ่มความชัดเจนในการพิจารณาความ 
เสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจ เพื่อจ�าแนกคู่ธุรกิจที่มีความส�าคัญ 
อย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจ (Critical Supplier) และ 
รายละเอียดในการพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงด้าน 
สิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูลทีด่ ี(Environmental 
Social and Governance : ESG) เพื่อจ�าแนกคู่ธุรกิจ 
ที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (High Potential 
Sustainability Risk Supplier)  ทั้งนี้เพื่อให้การบริหาร 
จัดการคู่ธุรกิจ (Supplier Management) แต่ละกลุ่ม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ 
การกระจายแหล่งทีม่า (Diversified Source of Supply) 
การตรวจประเมินคู่ธุรกิจ (Supplier Assessment) 
การปรับปรุงการด�าเนินงานร่วมกับคู่ธุรกิจ (Corrective 
Action) เช่น การให้ค�าปรกึษาในการปรบัปรงุกระบวนการ 
ท�างานให้ได้ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว (Go Green 
Together) ตลอดจนการวางแผนพัฒนาคู ่ธุรกิจสู ่ 
ความยัง่ยนื (Supplier Development for Sustainability 
Program) ร่วมกบัคูธ่รุกจิทีม่ศีกัยภาพและความมุง่มัน่ที่ 
จะร่วมงานและเตบิโตไปกบัเอสซจี ี(Focused Supplier) 
โดยสามารถจัดกลุ่มคู่ธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

สัดส่วนมูลค่าการจัดหา*สินค้า
และบริการแบ่งตามประเภท ปี 2560

สัดส่วนมูลค่าการจัดหา*สินค้า
และบริการจากคู่ธุรกิจ ปี 2560

สัดส่วนมูลค่าการจัดหา*ของคู่ธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ปี 2560

คู่ธุรกิจ
ที่มีนัยส�าคัญ

	26%

คู่ธุรกิจทั่วไป

	74%

	 • กลุ่มคู่ธุรกิจทั่วไปล�าดับที่ 1 (General Tier 1 
Supplier) : คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าและ 
บริการให้เอสซีจีโดยตรง
	 • กลุม่คูธ่รุกจิทีม่นียัส�าคญั (Critical Supplier) : คู่ 
ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการที่มีความ 
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น มี 
ยอดซือ้สงู เป็นส่วนประกอบส�าคญัของสนิค้า หรอืไม่อาจ 
หาวัสดุ/ผู้ขายรายอื่นมาทดแทนได้ 
	 • กลุ่มคู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน [High 
Potential Sustainability (ESG) Risk Supplier] : 
คูธ่รุกจิผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายทีม่แีนวโน้มสงูว่าอาจจะก่อ 
ให้เกิดผลกระทบในทางลบจากการด�าเนินการที่ไม่ 
เหมาะสมในเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ากับดูแล
	 • กลุ ่มคู ่ธุรกิจทางอ้อมรายส�าคัญ (Crit ical 
Non-tier 1 Supplier) : คูธ่รุกจิทีไ่ม่ได้ผลติและจดัจ�าหน่าย 
สินค้าและบริการแก่เอสซีจีโดยตรง แต่ติดต่อซื้อขาย 
สินค้าและบริการที่มีความส�าคัญต่อคู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ 
ของเอสซีจี

ผลการด�าเนนิการ : ประเมนิความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) ของคู่ธุรกิจ คิดเป็น 
98% ของมูลค่าการจัดหา

เชื้อเพลิง
และวัตถุดิบ

	81%

สินค้า	
และบริการทั่วไป

	19%

Non-high	
Potential	ESG

	99%

High
Potential	ESG

	1%

*ไม่รวมบริษัทของเอสซีจีในต่างประเทศ
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การก�ากับดูแลและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ

 
ยกระดับความปลอดภัย

ความท้าทาย : ความปลอดภยัในการท�างานของคูธ่รุกจิ 
เป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญ การลดการเกิดอุบัติเหตุ การ 
บาดเจบ็และการสญูเสยีชวีติจากการปฏบิตังิานของคูธ่รุกจิ 
จึงเป็นเป้าหมายที่เอสซีจีต้องด�าเนินการให้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

การด�าเนินการ : เอสซีจีจัดท�าโครงการ Contractor 
Safety Management (CSM) ร่วมกับคู่ธุรกิจ 
	 • จดัให้มมีาตรฐานในการท�างาน การฝึกอบรมทีเ่น้น 
ทักษะการท�างานอย่างปลอดภัย และการตรวจติดตาม 
ระบบการบรหิารจัดการด้านความปลอดภัยคู่ธุรกจิ เพือ่ 
ส่งเสรมิ ให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าแก่คูธ่รุกจิ ให้เกดิความ 
ปลอดภัยในการท�างานอย่างต่อเนื่อง
	 • เอสซจี ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง บรหิารความ 
ปลอดภัยงานโครงการก่อสร้างซึ่งมีลักษณะการท�างาน 
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ผ่านแนวทางของ 
CSI Contractor Safety Management โดยเริ่มตั้งแต่ 
กระบวนการการคดัเลอืกคูธ่รุกจิ การจดัท�าข้อตกลงตาม 
สญัญา โดยประกอบไปด้วยคูม่อืความปลอดภยัและไซต์ 
งานมอือาชพี บทลงโทษ  ในระหว่างการก่อสร้างนอกจาก 
การควบคุมก�ากับดูแลเป็นไปอย่างถูกต้อง (Operation 

Control) แล้วยังจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 
ด้านความปลอดภัยให้คู่ธุรกิจ ตลอดจนให้ Reward 
and Recognition เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจและจงูใจให้เกดิ 
การปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั และสร้างบรรยากาศสนบัสนนุ 
ให้เกดิการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัได้อกีทางหนึง่โดยก�าหนด 
เป็นเป้าหมายความปลอดภยั (Quick Win) ส�าหรบัคูธ่รุกจิ 
ที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยได้ดี ไม่มีอุบัติเหตุจาก 
การด�าเนินงาน 
	 • เอสซจี ีเคมคิอลส์ คดัเลอืกคูธ่รุกจิเข้าร่วมโครงการ 
CSM จากคู่ธุรกิจที่ให้บริการงานที่มีนัยส�าคัญและมี 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท�างานสูง เช่น 
งานเชื่อม งานท�าความสะอาดด้วยน�้าแรงดันสูงและ 
งานนั่งร้าน โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดตั้งแต่ 
ในสญัญาจดัจ้างเพือ่สร้างแรงจงูใจ และด�าเนนิการตดิตาม 
และประเมินดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัยทั้งรายบุคคล
และภาพรวมของโครงการ
	 • เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จัดท�าคู่มือแนวปฏิบัติในการ 
บริหารจัดการคู่ธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การ 
ควบคมุการปฏบิตั ิและการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 
คูธ่รุกจิ ให้แต่ละโรงงานใช้ในการจดัการด้านความปลอดภยั 
ของคู่ธุรกิจ

ผลการด�าเนนิการ : ปี 2560 มคีูธ่รุกจิเข้าร่วมโครงการ 
CSM กับเอสจีซี จ�านวน 64 ราย

ผลการด�าเนินการ :
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2556 2557 2558 2559 2560

คู่ธุรกิจลงนามปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

จัดท�า
“จรรยาบรรณ
คูธ่รุกจิ	เอสซีจี” •	คู่ธุรกิจรายใหม่ลงนาม

•	คู่ธุรกิจหลักลงนาม

48%	ของมูลค่า
การจัดหา

ประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับ
ดูแล	(ESG)	ของคู่ธุรกิจ ประเมินและจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ

55%	ของมูลค่า
การจัดหา

89%	ของมูลค่า
การจัดหา

98%	ของมูลค่า
การจัดหา

คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิต
ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย

100% 100% 100% 100% 89%

คู่ธุรกิจขนส่งประจ�า
ที่ผ่านการรับรอง

100% 100% 100%

ก
าร
พ
ัฒ
น
า

สร้างความตระหนัก	ความรู้	
ความสามารถของพนักงาน

ฝึกอบรมและกิจกรรมสร้างความ
ตระหนัก	ความรู้	ความสามารถ

พัฒนากลุ่มการเรียนรู้ หลักสูตร	
การเรียนรู้

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์

อบรมและพัฒนาทักษะคนขับรถบรรทุก	เพื่อการท�างานอย่างมืออาชีพและมีความปลอดภัย

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว	
ระดับที	่5	เครือข่ายสีเขียว

2	บริษัท 7	บริษัท

ขยายความร่วมมือ

3	บริษัท

กฎพิทักษ์ชีวิต ก�าหนดกฎพิทักษ์
ชีวิต

การบริหารความปลอดภัย	
คู่ธุรกิจ

บริหารความปลอดภัยคู่ธุรกิจผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ

จัดท�าระบบการ
บริหารความ
ปลอดภัยคู่ธุรกิจ

	 	 ความปลอดภยัในการท�างานเป็นสิง่ส�าคญัล�าดบัแรก		
เราดูแลลูกน้องและสร้างความมั่นใจให้เขา	โดยมีระบบ
การท�างานที่ดี	ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นความยั่งยืนในทางธุรกิจ		
ถ้าเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก	คุณภาพก็จะตามมา	
เพราะเป็นของคู่กัน
	 การที	่บริษัทบ้านฉางเมนเทนแน้นซ์	2004	จ�ากัด	
ได้เข้าร่วมโครงการ	CSM	กับ	เอสซีจี	เคมิคอลส์		
เราได้ใช้จริงและได้เสริมสร้างกระบวนการเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม	ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ	
ประสิทธิผล	และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย
ให้กับคู่ธุรกิจของเราอย่างยั่งยืน		
ผมเชื่อว่าบริษัทอื่น ๆ	ถ้าน�าโปรแกรม	CSM	
มาใช้ก็จะเกิดความปลอดภัยที่เสริมสร้าง
ประสิทธิผลเช่นกัน	โครงการ	CSM	
จึงถือเป็นโครงการที่ดี”

520 ราย 
คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตทั้งหมด

463 ราย 
คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย
>	ปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
ควบคุมความเสี่ยงด้านอุบัติเหต	ุฯลฯ	โดยอยู่ในระหว่าง
พัฒนาการด�าเนินการของคู่ธุรกิจที่ไม่ผ่านการประเมิน

343 ราย 
คู่ธุรกิจขนส่งทั้งหมด

120 ราย 
คู่ธุรกิจขนส่งที่ผ่านการรับรองเป็นคู่ธุรกิจขนส่งประจ�า
>	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการด้านต่าง	ๆ	ของเอสซีจี	
ได้แก่	Driver,	Safety,	Vehicle,	Journey,	
Organization	และ	Customer	Service

8,502 ราย 
คู่ธุรกิจ*ทั้งหมด

5,902 ราย 
คู่ธุรกิจ*ที่ลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
>	ด�าเนินกิจการอย่างมีจริยธรรม	โปร่งใส	ดูแลแรงงาน	
สิทธิมนุษยชน	และความปลอดภัย	ปฏิบัติตามกฎหมาย	
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บรรจง อ�าไพวิกรัย 
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทบ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 จ�ากัด (BMC)

*	คู่ธุรกิจที่มีการด�าเนินการทางธุรกิจในป	ี2560



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
100

เอสซีจี
101

 
Go Green Together

ความเป็นมา : เอสซจีมีุง่มัน่สูก่ารเป็นผูน้�าด้านการพฒันา 
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างเครือข่ายสีเขียวตลอดทั้งห่วงโซ่ 
อปุทาน ซึง่มมีาตรฐานทีเ่ป็นตวัชีว้ดัอย่างหนึง่คอืการตรวจ 
ประเมินรับรองระดับอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวง 
อุตสาหกรรม 5 ระดับ โดยเอสซีจีมีเป้าหมายให้ได้รับ 
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 : เครือข่าย 
สเีขยีว พร้อมกบัส่งเสรมิให้คูธ่รุกจิในห่วงโซ่อปุทานได้รบั 
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่างๆ ด้วย

การด�าเนนิการ : จดัประเมนิความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม 
และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจตามระดับความเสี่ยง เพื่อก�าหนด 
เป้าหมายแผนการด�าเนินการส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทาน 
มุง่สูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว และจดักจิกรรมสมัมนาให้ความ 
รู้ประจ�าปี Go Green Together แก่คู่ธุรกิจ และเข้า 
เยี่ยมสถานประกอบการของคู่ธุรกิจเพื่อให้ค�าปรึกษา 
ในการปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ได้ตามมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมสีเขียว 
  ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทของเอสซีจีได้รับการรับรอง 
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 จ�านวน 12 บริษัท คือ 
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด โรงงาน 
ท่าหลวง
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด โรงงาน 
เขาวง
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด เหมือง 
หินปูนและหินดินดาน
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด เหมือง 
หินปูนและหินดินดาน
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ ่งสง) จ�ากัด เหมือง 
หินปูนและหินดินดาน
  • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด
  • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด 
  • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด โรงงาน 
กาญจนบุรี
  • บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด โรงงาน 
กาญจนบุรี

ผลการด�าเนินการ : ปี 2560 เอสซีจีมีส่วนสนับสนุน 
ให้คู ่ธุรกิจได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 
ที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว จ�านวน 777 ราย

 
ความก้าวหน้าอื่น ๆ

	 • SCG People Competency ที่ผ่านมาได้จัดฝึก 
อบรมและกิจกรรมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความ 
สามารถของพนักงาน ให้ได ้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2557 ได้เริม่แผนการพฒันารปูแบบการเรยีนรูแ้ละพฒันา 
พนกังานตามระบบ SCG Academy Structure  ต่อมา 
ในปี 2560 ได้จัดท�า Learning Journey ซึ่งเป็น 
แผนการพัฒนาส่วนหนึ่งของระบบ LMS : Learning 
Management System  ทั้งนี้ในส่วนของ Supply 
Chain ประกอบด้วย Supply Chain Management, 
Procurement และ Logistics เพือ่ให้พนกังานมคีวามรู้ 
ความสามารถในการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานและการ 
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน 
น�าแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืมาปรบัใช้ในกระบวนการ 
ท�างาน
	 • Life Saving Rules เอสซจีตีระหนกัถงึความส�าคญั 
สูงสุดกับความปลอดภัยในการท�างาน จึงได้ก�าหนด 
กฎพิทักษ์ชีวิตขึ้นมา 9 ข้อ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงคู่ 
ธุรกิจได้น�าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ 
ท�างานขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 
เป็นต้นมา และได้สือ่สารให้คูธ่รุกจิทกุคนรบัทราบถงึแนว 
การปฏิบัติในการท�างานที่ถูกต้อง และก�าหนดเป็นข้อ 
ตกลงในการท�างานเบื้องต้นและเป็นส่วนหนึ่งในสัญญา 
จ้างงาน

มูลค่าการจัดหาและผลิตภัณฑ์ในรายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560

194 ราย 
คูธ่รุกจิในทะเบยีนการจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
>	ผ่านเกณฑ์ควบคุมกระบวนการผลิตอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การจัดการน�า้	พลังงาน	
ของเสีย	และส่งเสริมการใช้วัสดุหมุนเวียน

10,909 ล้านบาท  
มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

80 ผลิตภัณฑ์ 
จ�านวนสินค้าในรายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

82%  
สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้าและบริการ
จากธุรกิจในท้องถิ่นเทียบกับสินค้าและบริการทั่วไปทั้งหมด

การจัดหาสินค้าและบริการจากธุรกิจในท้องถิ่น ปี 2560

เอสซีจีตระหนักถึงความส�าคัญของการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง
จึงสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการของท้องถิ่นภายในประเทศไทย
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บริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ติดตามและศึกษาข้อก�าหนดหรือกฎหมายด้าน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทั้งในระดับประเทศ 
และระดบัสากลอย่างต่อเนือ่ง เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ 
ในการบรหิารจดัการ โดยมตีวัชีว้ดัความหลากหลาย 
ทางชวีภาพทีช่ดัเจนเพือ่น�าผลกลบัมาปรบัปรงุแก้ไข 
และพัฒนาการด�าเนินงานให้มีความยั่งยืน

เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ด�าเนินการศึกษา ส�ารวจ วิจัย สภาพพื้นที่ทั้งทาง 
กายภาพและชีวภาพ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 
ประเมินผลกระทบ และก�าหนดแนวทาง รูปแบบ 
การฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 
จนเกิดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นแบบและศูนย์การ 
เรียนรู้เพื่อขยายผลสู่การอนุรักษ์ในพื้นที่อื่นๆ ทั้ง 
ของเอสซีจีและคู่ธุรกิจ

ปัจจุบันผู ้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังต่อการ 
ด�าเนนิการด้านสิง่แวดล้อมสงูขึน้ รวมถงึข้อกฎหมาย 
ในด้านการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละทรพัยากรชวีภาพ 
ที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและสากล 

• เหมืองหินปูนทุกแห่งของเอสซีจีในประเทศไทยจัดท�าแผนแม่บท
 การฟื้นฟูเหมือง และแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 (Biodiversity Management Plan) ครบ 100% ภายในปี 2562
• ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองต้องใกล้เคียง
 กับในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่เป็นป่ากันชน (Similarity Index) ที่ระดับ 
 มากกว่า 60% ภายในปี 2565
• มีพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งผ่านการรับรอง 
 ตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC เป็น 10% ของพื้นที่
 สวนป่า 2 แห่ง (กาญจนบุรีและก�าแพงเพชร) ประมาณ 25,000 ไร่
 ภายในปี 2561

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในการอนุรักษ์ 

สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่าง 
สม�่าเสมอ เพื่อน�าไปสู่ความร่วมมือในการฟื้นฟู 
อนรุกัษ์ และได้รบัประโยชน์จากความอดุมสมบรูณ์ 
และความหลากหลายทางชวีภาพทีร่่วมกนัดแูลรกัษา 
ร่วมมอืกบัผูเ้ชีย่วชาญเพือ่สร้างรปูแบบงานอนรุกัษ์ 
ที่สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีวิถีชีวิตของชุมชน 
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพที่ 
แตกต่างกันไป

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ

การบริหารจัดการความท้าทาย

เป้าหมาย

เอสซีจีจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (SCG Biodiversity Committee) 
ขึ้นในปี 2560 เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการจัดการ 
ทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความร่วมมือกับผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจ ชุมชน 

ซึง่หากไม่มกีารบรหิารจดัการความหลากหลายทาง 
ชีวภาพที่ดีก็อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของเอสซีจีในอนาคต

และสิ่งแวดล้อม” อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ตลอด 
จนการสร้าง “ความสมดุลนิเวศในเชิงบวก” (Net 
Positive Impact) ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและ 
หน่วยงานภายนอกได้รบัรูแ้ละเข้าใจ เพือ่เสรมิสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทได้อย่างยั่งยืน

2 31กลยุทธ์
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การประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่องการฟื้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

SCG Biodiversity Focus Group Meeting

คณะท�างานฟื ้นฟูเหมืองและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เอสซีจี ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยน 
องค์ความรูร้ะหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น กรมป่าไม้ 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ปรึกษางานฟื้นฟูเหมือง 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุ 
แห่งชาติ (MTEC) และส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการฟื้นฟูเหมือง 
การปิดเหมือง (Mine Closure Plan) และการก�าหนด 
การใช้ประโยชน์ทีด่นิภายหลงัการปิดเหมอืง (Final Land 
Use) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าแนวทางและเทคนิค 
วิธีการที่เอสซีจีด�าเนินการมาเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม และ 
ควรขยายผลให้แก่กลุ ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่อื่นๆ 
โดยใช้ศูนย์เรียนรู ้ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
งานฟื้นฟูเหมืองซึ่งตั้งอยู ่ในพื้นที่เหมืองทุกแห่งเป็น 
ต้นแบบ

 
จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เอสซีจี

กลยุทธ์ : เพื่อให้การบริหารจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเกิดความยั่งยืน จึงต้องยกระดับการบริหาร 
จดัการความหลากหลายทางชวีภาพในทกุกลุม่ธรุกจิของ 
เอสซจี ีให้ด�าเนนิการตามหลกัวชิาการและตามมาตรฐาน 
สากล และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละ 
กลุ่มธุรกิจ

การด�าเนินการ : เอสซีจีจัดตั้งคณะกรรมการความ 
หลากหลายทางชีวภาพขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 
โดยกรรมการมาจากตัวแทนคณะท�างานด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนในแต่ละกลุ่มธุรกิจและส่วนกลาง รวมทั้ง 
หน่วยงานที่ดูแลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
ตวัแทนจากคณะท�างานฟ้ืนฟเูหมอืงและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ตัวแทนจากบริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ากัด 
ตวัแทนจากฝ่ายกจิกรรมเพือ่สงัคมของ เอสซจี ีเคมคิอลส์ 
เป็นต้น
  คณะกรรมการมีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทาง 
ชีวภาพของเอสซีจี ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล 
เช่น WBCSD, CSI, FSC, GRI สร้างเครือข่ายกับ 
หน่วยงานภายนอกทีม่คีวามรูแ้ละศกัยภาพในการบรหิาร 
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศ 
และระดับสากล  รวมทั้งสื่อสารและส่งเสริมให้ผู ้มี 
ส่วนได้เสีย พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้

ผลการด�าเนินการ : ปี 2560 คณะกรรมการได้จัด 
ประชุมเพื่อบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป็นจ�านวน 2 ครั้ง

 
อัตราการรอดตายของต้นไม้
ในการฟื้นฟูเหมือง

เป้าหมาย : อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่เพาะปลูก 
ในพื้นที่อย่างน้อย 80%

ผลการด�าเนินการ : การด�าเนินการในทุกพื้นที่เหมือง 
หินปูน สามารถเพาะขยายและปลูกไม้ท้องถิ่นได้อย่างดี 
มีอัตราการรอดอยู่ที่ 80-90%

>	ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อศึกษาได้จาก

 
จัดท�าหนังสือการฟื้นฟูเหมืองหินปูน

ความเป็นมา : คณะท�างานฟื้นฟูเหมืองและความ 
หลากหลายทางชวีภาพ เอสซจี ีได้ท�างานด้านการฟ้ืนฟู 
เหมอืงและความหลากหลายทางชวีภาพมาอย่างยาวนาน 
เกอืบ 20 ปี โดยการศกึษาวจิยัและทดลองเทคนคิวธิกีาร 
ต่างๆ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิชาการหลาย 
องค์กร เพื่อฟื้นฟูเหมืองอย่างเป็นระบบ พร้อมกับฟื้นฟู 
ระบบนเิวศและความหลากหลายทางชวีภาพทีส่ญูเสยีไป 
กลับมาให้ได้มากที่สุด  จนถึงปัจจุบันการฟื้นฟูเหมือง 
ของ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้รับผลส�าเร็จ 
เป็นทีน่่าพอใจในพืน้ทีเ่หมอืงทัง้ 4 แห่ง คอื เหมอืงแก่งคอย 
และเหมืองท่าหลวงในจังหวัดสระบุรี เหมืองล�าปาง 
จงัหวดัล�าปาง และเหมอืงทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
การสรุปองค์ความรู้ในการฟื้นฟูเหมืองเพื่อเผยแพร่ต่อ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและผูส้นใจจงึมส่ีวนช่วยส่งเสรมิงาน 
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน 
ต่อไป

การด�าเนินการ : คณะท�างานฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้ 
ด้านการฟื้นฟูเหมืองจัดท�าเป็นหนังสือชื่อการฟื้นฟู 
เหมอืงหนิปนู จดัพมิพ์ส�าเรจ็ในปลายปี 2560 มคีวามหนา 
256 หน้า โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สรปุองค์ความรูข้องงาน 
ฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง 
ปัจจัยของความส�าเร็จและจุดเรียนรู้ส�าคัญ เพื่อเผยแพร่ 
แก่ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

การด�าเนินงานปี 2560
 

ผลส�าเร็จงานฟื้นฟูเหมือง 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

การด�าเนินการ : เอสซีจีได้ด�าเนินการฟื้นฟูเหมือง 
มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และได้ 
ยกระดบัการด�าเนนิงานฟ้ืนฟเูหมอืงควบคูไ่ปกบัการอนรุกัษ์ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ จนเกดิผลส�าเรจ็ด้านการฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่เหมืองหินปูนอย่างน่าพอใจ 
ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนชนดิพนัธุไ์ม้และสตัว์ป่าทีเ่พิม่มากขึน้ 
การกลับมาตามธรรมชาติของชนิดพันธุ ์ไม้ รวมทั้ง 
ความสมบูรณ์ในระบบนิเวศเขาหินปูนที่เพิ่มมากขึ้น
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
จากโครงการบ้านปลา

กลยทุธ์ : สร้างการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์

ความเป็นมา : จากการได้รับรู้ปัญหาของกลุ่มประมง 
พื้นบ้านในจังหวัดระยองว่า ปริมาณปลาและสัตว์น�้า 
มีจ�านวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก เอสซีจีได้ร่วมกับ 
ส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ที่ 1 (ระยอง) และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ด�าเนินโครงการ 
“บ้านปลา” ในจงัหวดัระยองมาตัง้แต่ปี 2555 โดยคดิค้น 
และพฒันา “นวตักรรมบ้านปลาจากท่อ PE100” ซึ่งเป็น 
การน�าท่อที่เป็นของเหลือจากกระบวนการทดสอบ 
ขึ้นรูปมาสร้างมูลค่าเพิ่ม (Waste to Value) ออกแบบ 
ให้เป็นที่อยู่อาศัยจ�าลองของสิ่งมีชีวิตในทะเล ปัจจุบัน 
บ้านปลาได้ถูกจัดวางในทะเลจังหวัดระยองและชลบุรี 
จ�านวนกว่า 1,200 หลัง 
  ตลอดระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา ความร่วมมอืในการ 
ด�าเนินโครงการบ้านปลาระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ 
ชุมชน และจิตอาสากว่า 8,000 คนจากทั่วประเทศ 

ช่วยสร้างความสมบรูณ์ให้แก่ระบบนเิวศใต้ทะเลและเพิม่ 
รายได้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน 29 กลุ่ม  เพิ่มพื้นที่ 
อนุรักษ์ในทะเลกว่า 30 ตารางกิโลเมตร จากการที่ 
กลุ่มประมงพื้นบ้านรวมตัวกันปกป้องพื้นที่วางบ้านปลา 
ให้เป็นเขตอนุรักษ์ ไม่ท�าการประมงที่ส่งผลเสียต่อ 
ระบบนเิวศ ก่อให้เกดิคลงัทรพัยากรในทะเลทีช่าวประมง 
สามารถท�ามาหากนิได้ชัว่ลกูชัว่หลาน และช่วยสร้างความ 
ยัง่ยนืให้กบัอาชพีประมงพืน้บ้านไทย และจากความส�าเรจ็ 
ของโครงการฯ เอสซีจีมีแผนงานขยายโครงการบ้านปลา 
ไปสู่จังหวัดจันทบุรีและตราดจ�านวนอีก 1,000 หลัง 
เพื่อให้ครอบคลุมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้งหมด

การด�าเนินการ : ในปี 2560 นอกจากการสร้าง 
และจัดวางบ้านปลาในทะเลจังหวัดระยองและชลบุรี 
กว่า 370 หลังแล้ว โครงการบ้านปลาได้ท�าการส�ารวจ 
ความหลากหลายทางชวีภาพซึง่ด�าเนนิการโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ทางทะเล ติดตามผลและเก็บข้อมูลทุกๆ 3 เดือน 
และยังส่งเสริมความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ด้วย 
การจัดงาน “จิตอาสาสร้างบ้านปลา” ณ สวนสาธารณะ 
แหลมเจริญ จังหวัดระยอง โดยมีจิตอาสาร่วมสร้าง 
บ้านปลากว่า 500 คน ซึง่บ้านปลาทัง้หมดได้ถกูส่งมอบ 
ให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านน�าไปจัดวางในทะเล

การด�าเนินการ : จากการส�ารวจความหลากหลายทาง 
ชีวภาพในปี 2556 พบว่าป่าชุมชนแห่งนี้เป็นป่าผสม 
ผลัดใบ มีชนิดพันธุ์ไม้ไม่ต�่ากว่า 24 ชนิด มีไม้เด่น เช่น 
โมกมัน มะค่าแต้ เป็นต้น  ต่อมาในปี 2557-2560 ได้ 
จัดท�าโครงการก�าจัดพืชรุกรานต่างถิ่น (Invasive Alien 
Species) ซึง่ได้ขยายจ�านวนอย่างรวดเรว็และแย่งชงิพืน้ที่ 
จนอาจท�าให้พืชท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ 
ทั้งนี้พบวัชพืช 2 ชนิดที่ต ้องก�าจัด คือ ผกากรอง 
(Lantana camara  ) และสาบเสือ (Chromolaena 
odorata ) อ้างอิงตามทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่ 
ควรป้องกัน ควบคุมและก�าจัดของประเทศไทย โดย 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (สผ.)

ผลการด�าเนินการ :
	 • ปี 2557-2560 ก�าจัดพืชรุกรานต่างถิ่นในพื้นที่ 
อนรุกัษ์รวม 220 ไร่ และจดัท�าแผนร่วมกบัชมุชนในการ 
ก�าจัดพืชรุกรานต่างถิ่นปีละ 50 ไร่
	 • จัดกิจกรรมฝึกอบรมการรักษาป่าให้กับเยาวชน 
ในพื้นที่รอบป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีจ�านวน 
60 คน
	 • น�าคณะกรรมการป่าชุมชนไปดูงานเรื่องการเก็บ 
และเพาะพันธุ ์ไม้ป่าที่จังหวัดขอนแก่น และร่วมกับ 
คณะกรรมการป่าชุมชน อบต. ชาวบ้าน นักเรียน และ 
ทหารในพื้นที่ ปลูกต้นไม้รวม 300 ต้นด้วยพันธุ์ไม้ 
ท้องถิน่ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ แคนา มะขามป้อม เพกา 
เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณบ้านปลา

ผลการด�าเนินการ : ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในบริเวณบ้านปลา
	 • จ�านวนชนดิของปลาในบรเิวณบ้านปลาพบ 18 วงศ์ 
35 ชนิด (เปรียบเทียบกับปลาในแนวปะการังบริเวณ 
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มี 22 วงศ์ 65 ชนิด) พบ 
ปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลาสละ 
ปลากุแล ปลากะพง หรือปลาสวยงาม เช่น ปลาหูช้าง 
ปลาผีเสื้อปากยาว เป็นต้น
	 • พบแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ เช่น กุ้งเคย  
ตัวอ่อนกุ ้ง ลูกปลาวัยอ่อน แมงกะพรุน ฯลฯ สัตว์ 
เกาะติดจ�าพวกเพรียงหิน หอยสองฝา ฟองน�้า รวมถึง 
สัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ รวมแล้วกว่า 120 ชนิด

 
ก�าจัดพืชรุกรานต่างถิ่น
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ความเป็นมา : เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ส่งเสริมการปลูก 
สวนป่าเพื่อน�ามาผลิตเยื่อกระดาษ โดยยึดหลักปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของ Forest 
Stewardship CouncilTM หรือ FSCTM ซึ่งต ้องมี 
พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างน้อย 
10% ของพื้นที่สวนปา ทั้งนี้จากการด�าเนินการ 
ปลูกสวนป่ามาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันรวม 10 ปี 
ของบริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ากัด ท�าให้มีพื้นที่สวนป่า 
ของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการจดัการสวนป่าอย่างยัง่ยนื 
เฉพาะที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีรวม 
12,438 ไร่ และมีพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ 2,253 ไร่ 
คิดเป็น 18% ของพื้นที่ทั้งหมด (สูงกว่ามาตรฐาน 
10%) พื้นที่ปาอนุรักษ ์แห ่งนี้มีชื่อว ่า “ปาชุมชน 
บ้านห้วยสะพานสามคัค”ี ตัง้อยูท่ีต่�าบลหนองโรง อ�าเภอ 
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับ 
ชุมชนและกรมป่าไม้ในการก�าหนดกติกาในการจัดการ 
และอนรุกัษ์ป่าเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื  อย่างไรกต็ามจาก 
การส�ารวจพบว่ามีการรุกรานของพืชต่างถิ่นขึ้นปกคลุม 
พื้นที่ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
จึงได้จัดท�าโครงการร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา

่

่ ่
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พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน และขยายผลจาก 
ชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนเครือข่าย

พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การบรหิารจดัการ และแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหา 
ให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้ และขยายผลเป็น 
แบบอย่างความส�าเรจ็สูช่มุชนเครอืข่ายอืน่ๆ อย่าง 
เป็นรูปธรรม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม

ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถขององค์กร 
สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
พัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยความร่วมมือของ 
เครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ภาคเอกชน 
ภาคราชการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

เอสซีจีเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้จะต้อง 
พัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน 
อีกทั้งต้องได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ และ 
ความเชือ่มัน่จากชมุชนและสงัคมในการด�าเนนิธรุกจิ 

• ชุมชนและสังคมสามารถเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
 และพึ่งพาตนเองได้ จนพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 
 พร้อมเป็นต้นแบบขยายผลของความส�าเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ

การดูแลสังคมและชุมชน

การบริหารจัดการความท้าทาย

เป้าหมาย

เอสซจีมี ี“คณะกรรมการกจิการสงัคมเพือ่การพฒันา 
อย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ 
ผู ้บริหารเอสซีจี ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและ 
แนวทางการด�าเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน 
สังคม เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาส�าคัญของสังคม 
อย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตคน 
ในสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านต่างๆ 
และม ี“มลูนธิเิอสซจี”ี ด�าเนนิภารกจิหลกัด้านพฒันา 

ประเภทโครงการ
  ด้วยกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง 
ของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของพนกังานและผูเ้กีย่วข้องทกุภาคส่วน เอสซจีไีด้ 
ก�าหนดประเภทของกจิกรรมเพือ่สงัคมเป็น 4 กลุม่ 
ดังนี้

1.  ต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
2.  เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ 
  คุณภาพชีวิต โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3.  เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ
  คุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน
4. การช่วยเหลือสังคม

รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อ 
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมิภาค

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนเก่งและดี 
มีความรู้เพื่อพร้อมเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา 
ประเทศ  นอกจากนีย้งัม ี“หน่วยงานชมุชนสมัพนัธ์” 
บริเวณโดยรอบสถานประกอบการของเอสซีจี 
ด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้คนในชุมชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเติบโตก้าวหน้าไป 
พร้อมกับธุรกิจ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของเอสซีจี

เสริมสร้างศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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1. ต้นแบบด้านการพัฒนาสังคม 
อย่างยั่งยืน

  โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาส�าคญัของประเทศ 
ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถขยายผลเป็นแบบ 
อย่างให้กบัองค์กรอืน่ๆ โดยเอสซจีมีส่ีวนร่วมด�าเนนิงาน 
จนประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

รักษ์น�้าเพื่ออนาคต การบริหารจัดการน�า้ชุมชน
เพื่อความยั่งยืน

ความเป็นมา : น�้ามีความจ�าเป็นต่อทุกชีวิต ทั้งการใช้ 
เพือ่อปุโภคบรโิภค และการเกษตร  ทว่าสภาพภมูอิากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วมในทั่ว 
ทกุภมูภิาคของประเทศ การส่งเสรมิให้ชมุชนเข้าใจอย่าง 
ถ่องแท้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าถึงวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม 
อย่างสร้างสรรค์ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ จะส่งผล 
ให้ชุมชนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

การด�าเนินการ :
โครงการ “รักษ์น�้าเพื่ออนาคต” 
  เอสซจีน้ีอมน�าแนวพระราชด�ารกิารบรหิารจดัการน�า้ 
อย่างยัง่ยนืของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
กว่า 10 ปี โดยมุ่งพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่อยู่ 
รอบโรงงาน ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้าในพื้นที่ต้นน�้า 
รวมแล้วกว่า 75,500 ฝาย ต่อยอดสู่การน�าน�้าจากฝาย 
ชะลอน�า้ไปกักเก็บไว้ที่สระพวงเพื่อใช้ท�าการเกษตร
	 • ชุมชนบ้านสาแพะ อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง 
สร้างสระพวง 7 สระ กักเก็บน�้าจากฝายชะลอน�้าได้ 
30,400 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 
500 ไร่ เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งความเป็นอยู่ รายได้ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถท�าเกษตรประณีตแบบ 
ใช้น�้าน้อย เพาะปลูกได้มากถึง 7 ครั้งต่อปี สร้างรายได้ 
เฉลี่ย 100,000 บาทต่อรายต่อปี และรายได้รวมของ 
ชุมชนมากถึง 18 ล้านบาท พร้อมเป็นต้นแบบถ่ายทอด 
แนวคดิอนรุกัษ์น�า้ทีเ่หน็ผลได้จรงิไปสูช่มุชนทีส่นใจต่อไป

กิจกรรม “รักษ์น�้า The Journey สานต่อที่พ่อท�า 
สร้างฝายทั่วไทย” 
  กจิกรรมขยายผลการบรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนืไป 
สู ่ชุมชนเครือข่ายและส่งต่อให้เยาวชนคนรุ ่นใหม่ได้ 
ร่วมสืบสานการบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริ 
ในพื้นที่ตนเอง ท�าให้เกิดการสร้างฝายชะลอน�้าเพิ่มกว่า 
300 ฝายในชุมชนบ้านเขามุสิ จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชน 
บ้านน�้าพุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนบ้าน 
ม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น และแกนน�าชุมชนได้น�า 
แนวคดิไปปรบัใช้แก้ปัญหาน�า้ในพืน้ทีข่องตนเอง รวมทัง้ 
เยาวชนเกดิความเข้าใจและเผยแพร่การบรหิารจดัการน�้า 
ตามแนวพระราชด�าริไปสู่กลุ่มเพื่อนเยาวชน

ศูนย์การเรียนรู ้ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน�้า
ชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ”
  เอสซจีร่ีวมกบัมลูนธิอิทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ขยายผลองค์ความรู ้การบริหารจัดการน�้าชุมชนตาม 
แนวพระราชด�าร ิด้วยกระบวนการเรยีนรูแ้ละลงมอืท�างาน 
ร่วมกับชุมชน ให้ชุมชนเป็นเจ้าของ สนับสนุนชุมชน 
แกนน�าพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นตัวอย่างความส�าเร็จ 
ในการแก้ไขปัญหาน�้า และเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดขยายผล 
ให้แก่ชมุชนเครอืข่ายให้มคีณุภาพชวีติดขีึน้และเพือ่อนาคต 
ทีย่ัง่ยนื โดยในปี 2560 ได้สร้างศนูย์การเรยีนรูเ้พือ่เป็นต้น 
แบบความส�าเรจ็ของการแก้ปัญหาน�า้ของชมุชนทีแ่ตกต่าง 
กันไปตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิสังคม บนพื้นฐาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
	 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ชุมชนป่าภูถ�้า ภูกระแต 
จงัหวดัขอนแก่น แก้ปัญหาน�า้แล้งน�า้หลากซ�า้ซากมานาน 
กว่า 40 ปี ด้วยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสาน 
ภมูปัิญญาชาวบ้านมาบรหิารจดัการน�า้บนพืน้ทีส่งูลอนคลืน่ 
โดยท�าคลองดักน�้าหลากและขุดคลองซอยเพื่อกระจาย 
น�า้เข้ากกัเกบ็ในแก้มลงิ ชมุชนมปีรมิาณน�า้เพิม่ 417,493 
ลกูบาศก์เมตร สามารถใช้น�า้ซ�า้หลายรอบโดยไม่มต้ีนทนุ 
การน�าน�้ามาใช้ ส่งผลให้มีรายได้จากผลผลิตปีละกว่า 
12 ล้านบาท
	 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัด 
ตราด  ตัวอย่างความส�าเร็จของการจัดการป่าชายเลน 
ควบคูก่บัการบรหิารจดัการน�า้จดืแห่งเดยีวของประเทศไทย 
โดยการบริหารจัดการ 4 น�้า ทั้งน�้าเค็ม น�้าจืด น�้ากร่อย 
และน�า้เสีย ตามแนวคิด “น�้าจืดดันน�้าเค็ม” ช่วยบรรเทา 
ปัญหาน�้ากร่อยและน�้าเค็มรุกพื้นที่เกษตร โดยใช้นากุ้ง 

เก่าเป็นแหล่งกกัเกบ็น�า้จดื ส่งผลให้เพิม่พืน้ทีก่กัเกบ็น�า้จดื 
ได้รวม 1,776,505 ลูกบาศก์เมตร และมีน�้าจืดส�ารอง 
ไว้ใช้ได้ตลอดทัง้ปี สร้างรายได้ให้ชมุชนปีละกว่า 30,000 
บาทต่อครัวเรือน

ยูคาฯ แก้ดินเค็ม นวัตกรรมการผสมผสาน
ภูมิปัญญาเพื่อชุมชนชาวอีสาน

ความเป็นมา : ชุมชนชาวอีสานต้องประสบกับปัญหา 
การท�าการเกษตรมาเนิ่นนาน เพราะพื้นที่ประมาณ 
19% ของพืน้ทีก่ารเกษตรเป็นดนิเคม็ ส่งผลให้บางพืน้ที่ 
ท�าการเกษตรไม่ได้หรือท�าได้แต่ผลผลิตต�่า รายได้น้อย 
เกิดปัญหาความยากจน พื้นที่การเกษตรถูกทิ้งร้าง
เกษตรกรละทิง้ถิน่ฐานบ้านเกดิ กลายเป็นปัญหาเศรษฐกจิ 
และสังคม

การด�าเนนิการ : เอสซจี ีแพคเกจจิง้ ร่วมมอืกบัส�านกังาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท�าการวิจัย 
สายพันธุ์ต้นยูคาลิปตัสที่สามารถปลูกบนพื้นที่ดินเค็ม 
ได้ผลผลิตสูง มีรากที่ช่วยดูดซับความเค็มของดินและ 
ควบคุมระดับน�้าใต้ดินให้อยู่ในระดับความลึกที่ไม่ส่ง 
ผลกระทบกับผิวดิน  ท�าให้คราบเกลือบนผิวดินลดลง 
และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินหาพื้นที่น�าร่องใช้นวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยีการปลูกควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
การใช้กิ่งและใบยูคาลิปตัส เป็นอินทรียวัตถุ เพิ่มความ 
อดุมสมบรูณ์ให้ดนิ เมือ่ความเคม็ลดลงและมอีนิทรยีวตัถุ 
ปรบัปรงุคณุภาพดนิ ท�าให้เพาะปลกูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเป็นมิตรกับข้าวในนา เกิดการส่งเสริมให้ปลูก 
ต้นยูคาลิปตัสบนคันนาและปลูกผักผลไม้ทนเค็มเป็น 
รายได้เสริม

ผลการด�าเนินการ : จากการด�าเนินโครงการมาตั้งแต่ 
ปี 2553 ส่งผลให้
  • แก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มได้แล้วไม่ต�่ากว่า 
300,000 ไร่
  • ชุมชนสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลูก 
บนพื้นที่ดินเค็มได้จากเฉลี่ย 150-225 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพิ่มเป็น 450-750 กิโลกรัมต่อไร่
  • ชมุชนมรีายได้เพิม่จากการขายไม้ยคูาลปิตสัเฉลีย่ 
อีก 14,000 บาทต่อไร่ต่อ 4 ปี ท�าให้มีคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ดีขึ้น

บ้านปลา เพื่ออาชีพประมงที่ยั่งยืน 

ความเป็นมา : ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง 
ทะเล ส่งผลกระทบโดยตรงกับการท�าประมงชายฝั่ง 
โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านต้องละทิ้งอาชีพ 
เพราะหาปลา สัตว์ทะเลต่างๆ ได้ยากมากขึ้น

การด�าเนินการ : เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับส�านักงาน 
บรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังที ่1 (ระยอง) 
และกลุ่มประมงพื้นบ้านในจังหวัดระยองและชลบุรี 
จัดสร้าง “บ้านปลา” จากท่อ PE100 ไปวางในทะเล 
ให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็กและก�าหนด 
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล

ผลการด�าเนินการ :
  • ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาได้วางบ้านปลาไปแล้วกว่า 
1,200 หลงั ใน 29 กลุม่ประมง ครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดั 
ระยองและจังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพทางทะเล มีสัตว์ทะเลมากกว่า 120 ชนิด 
พบปลาเศรษฐกิจหลายชนิดและสัตว์ทะเลที่ไม่เคยเห็น 
มานาน เช่น ปลาข้างเหลอืง ปลาเก๋า ปลาสละ ปลากแุล 
ปลาสลิดหินแขก ปลากะพง เป็นต้น
  • ชาวประมงชายฝั่งสามารถจับปลาได้มากขึ้นกว่า 
10% ทุกปี  มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องออกเรือไปจับ 
สัตว์น�้าในระยะไกล
  • ปี 2560 ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ 
จดัจ�าหน่ายสตัว์ทะเลให้ร้านอาหารทะเลทีต่ัง้อยูใ่นแหล่ง 
ท่องเทีย่วของจงัหวดัระยอง สร้างมาตรฐานอาหารทะเล 
ที่สด สะอาด จนผู้บริโภคอาหารมั่นใจมากขึ้น ส่งผลให้ 
เกิดความตระหนักในการช่วยดูแล “บ้านปลา” อันเป็น 
เขตอนรุกัษ์และอนบุาลสตัว์ทะเล เพือ่ส่งต่อให้ลกูหลาน 
ได้หากินอย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานปี 2560
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สุขาเพื่อประชาชน 
รวมพลังนวัตกรรมสินค้าเพื่อปวงชน

อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ 
ก�าลังส�าคัญของประเทศ

ความเป็นมา : การผลิตแรงงานฝีมือเพื่อส่งต่อให้ 
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการในประเทศไทย ยังมี 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น และอาจส่ง 
ผลกระทบต่อการพฒันาประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ “ไทยแลนด์ 4.0” 
การเตรยีมความพร้อมก่อนก้าวสูก่ารท�างานอย่างมอือาชพี 
จึงมีความส�าคัญและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศด้วยนวตักรรมทีต้่องการผูเ้รยีนจบสายอาชพี 
มาเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในอนาคต

การด�าเนินการ : มูลนิธิเอสซีจีส่งเสริมการยกระดับ 
การเรียนอาชีวศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ในสาขาช่างอุตสาหกรรมและสาขาบริการให้แก่นักเรียน 
ตลอดเวลา 5 ปี ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จนส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 
ชัน้สงู (ปวส.) แบบทนุให้เปล่า ไม่มภีาระผกูพนัต้องใช้คนื 
ทั้งยังมุ ่งพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน 
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เป็นอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ 
ที่ “เก่งและดี”

ผลการด�าเนินการ : ปี 2560 มีนักเรียนทุนอาชีวะ 
ฝีมอืชน คนสร้างชาต ิเพิม่อกี 400 คน  รวมแล้วมนีกัเรยีน 
ทุนกว่า 1,500 คน

เอสซีจีร ่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวง 
อุตสาหกรรมจัดสร้าง “สุขาเพื่อประชาชน” ด้วยการ 
ผสานนวัตกรรมสินค้าของเอสซีจีและคู่ธุรกิจ 12 บริษัท 
จัดสร้างห้องสุขาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
หลากหลาย ทั้งห้องสุขาชาย-หญิง ห้องน�้าผู้พิการและ 
ผูส้งูอาย ุโดยใช้โครงสร้างระบบโมดลูาร์ของ SCG Heim 
เป็นโครงสร้างหลัก ใช้ระบบหลังคา ผนัง สมาร์ทบอร์ด 
และวัสดุก่อสร้างของเอสซีจี กระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์
และระบบห้องน�้าของ COTTO  และผนังกั้นห้องน�้า 
ส�าเร็จรูป Willy รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล 
อย่างครบถ้วน เปิดให้บรกิาร 5 จดุ บรเิวณโดยรอบพืน้ที่ 
ท้องสนามหลวง เพือ่ให้บรกิารแก่ผูท้ีม่าร่วมถวายสกัการะ 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 
จนกระทัง่เสรจ็สิน้พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 
หลังจากนั้นได้รื้อถอนไปติดตั้งที่สวนนคราภิรมย์ ตลาด 
พงษ์พระราม สยามไนท์พลาซ่า มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต สวนสาธารณะปทุมวนานุรักษ์ และสวน 
สาธารณะจตุจักร เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน 
ในแต่ละสถานที่ต่อไป

2. เสริมสร้างศักยภาพ 
และยกระดับคุณภาพชีวิต 
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การเสริมสร้างศักยภาพของสังคมที่ต้องใช้ความ 
เชีย่วชาญและประสบการณ์เฉพาะทางในการแก้ไขปัญหา 
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมในวงกว้าง โดย 
เอสซีจีสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขยายผลหรือ 
ต่อยอด
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ความเป็นมา : โรคต้อกระจก เกิดจากเลนส์แก้วตา 
เสื่อม ท�าให้เลนส์แก้วตาขุ่นมัว ตาจะค่อยๆ มัวลงอย่าง 
ช้าๆ  หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจมองไม่เห็น 
ในที่สุด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็น 
อย่างมาก อกีทัง้การรกัษาต้องใช้เครือ่งมอืทางการแพทย์ 
เฉพาะทาง ซึง่ส่วนใหญ่อยูใ่นโรงพยาบาลในตวัเมอืง ท�าให้ 
ผู้ป่วยโรคต้อกระจกต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน

การด�าเนนิการ : เอสซจีร่ีวมกบัส�านกังานทรพัย์สนิส่วน 
พระมหากษัตริย์ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ 
มหาชน) จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก Sharing a 
Brighter Vision ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่โรงพยาบาล 
Mawlamyine General Hospital ประเทศเมียนมา 
เพือ่ให้ผูป่้วยกลบัมามภีาวะการมองเหน็ดขีึน้เทยีบเท่ากบั 
คนปกติ และสามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันร่วมกับ 
ครอบครวัและสงัคมได้เช่นเดมิ โดยในปี 2560 สามารถ 
ท�าการผ่าตัดผู้ป่วยได้ 209 คน

นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของโรคต้อกระจกและปัญหาสขุภาพตา รวมทัง้ให้ข้อมลู 
การป้องกันโรคต้อกระจกและการดูแลรักษาดวงตา 
อย่างถกูวธิใีนประเทศเมยีนมา ผ่านทางสือ่โทรทศัน์และ 
อนิเทอร์เนต็ รวมถงึเชญิชวนให้ประชาชนร่วมแชร์ความรู้ 
ดังกล่าวและดูแลคนใกล้ตัวผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อให้ 
ครอบคลมุไปถงึประชาชนชาวเมยีนมาในพืน้ทีอ่ืน่อกีด้วย

ปั้นเด็ก @ SCG Badminton Academy

ความเป็นมา : เอสซีจีร่วมกับส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์ ปั ้นนักแบดมินตันเยาวชนรุ่นจิ๋ว ปู 
พื้นฐานสู่การเป็นนักกีฬาแบดมินตันมืออาชีพ ด้วยการ 
น�าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นพื้นฐานการพัฒนา 
ศักยภาพร่างกาย การเคลื่อนไหว และความพร้อมด้าน 
จิตใจให้แก่เยาวชน  ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการ 
เป็นนกักฬีาอาชพีในอนาคต รวมทัง้การสร้างความเข้าใจ 
ที่ส�าคัญให้ผู้ปกครองในเรื่องโภชนาการส�าหรับเด็ก และ 
การวางแผนอนาคตนักกีฬา

การด�าเนนิการ : ปี 2560 คดัเลอืกเยาวชนอายรุะหว่าง 
6-11 ปี เข้าร่วมโครงการจ�านวนรวม 40 คน พร้อม 
ผูป้กครองอกี 40 คน รวม 80 คน เข้าฝึกฝนอย่างเข้มข้น 
2 วัน ณ SCG Badminton Academy ถนนนางลิ้นจี่ 
เพือ่ให้เข้าใจหลกัวทิยาศาสตร์การกฬีาทีถ่กูต้อง สามารถ 
เสริมพื้นฐานการฝึกร่างกายให้แข็งแกร่ง และเกิด 
แรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาส�าหรับเยาวชนที่มุ่งหวังจะ 
เป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต

	 	 โครงการผ่าตัดต้อกระจก	 
Sharing	a	Brighter	Vision	ครั้งที่	3	 
ด�าเนินการได้อย่างราบรื่น		การมารักษา 
คนไข้ที่นี่ก็รู้สึกประทับใจทุกครั้ง	เพราะเรา 
ได้เห็นคนไข้ที่ตามองไม่เห็น	ได้กลับมา 
มองเห็นอีกครั้ง	ได้เห็นรอยยิ้มของเขา 
เราก็มีความสุข		หมอเชื่อว่าการให้แสงสว่าง 
เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มาก”

พญ. พัทธศรัณย์ ธนะสุพรรณ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
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3. เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วม 
ของพนักงาน

  การมีส่วนร่วมของพนักงานและองค์กรในการ 
ขับเคลื่อนโครงการจนประสบผลส�าเร็จ เพื่อยกระดับ 
คุณภาพชีวิตหรือเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับ 
สงัคม เช่น การพฒันาชมุชน การสร้างอาชพี การสนบัสนนุ 
การศึกษาให้กับเยาวชน

ปันโอกาส วาดอนาคต

ความเป็นมา : ด้วยความเชื่อมั่นว่าสังคมที่น่าอยู่ย่อม 
ประกอบด้วย “คนเก่งและคนดี” ที่มีจิตส�านึกสาธารณะ 
มลูนธิเิอสซจีจีงึเริม่โครงการ “ปันโอกาส วาดอนาคต” ขึน้ 
และด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อ 
กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานได้ท�าความดีเพื่อสังคม 
อย่างไม่มีเงื่อนไข

การด�าเนนิการ : ในปี 2560 จดัโครงการภายใต้แนวคดิ 
“ดีไม่ทิ้งแถว”
  • มีพนักงานเสนอโครงการเข้ามายังมูลนิธิเอสซีจี 
จ�านวน 358 โครงการ และผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
ให้ด�าเนินการจ�านวน 207 โครงการ
  • มีพนักงานเอสซีจีกว่า 2,000 คนร่วมสร้างสรรค์ 
โครงการเพือ่สงัคมร่วมกบัชมุชน สร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

Paper Band ถักทอสายใย สานใจชุมชน

ความเป็นมา : งานหตัถกรรมจกัสานหลากหลายรปูแบบ 
จากภูมิปัญญาของชุมชนท่าตะคร้อ อ�าเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบรุ ีมมีาอย่างยาวนานและเกดิการถ่ายทอด 
สู่คนรุ่นหลัง โดยมี กศน. ท่าตะคร้อ เป็นศูนย์กลาง 
การเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง แต่ต่อมาประสบ 
ปัญหาวัตถุดิบตามธรรมชาติลดน้อยลงจนไม่สามารถ 
จัดหามาด�าเนินการต่อได้

การด�าเนินการ : เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เห็นถึงความภาค 
ภูมิใจของคนในชุมชนที่ต้องการให้หัตถกรรมจักสาน 
เป็นอตัลกัษณ์ของชมุชนท่าตะคร้อ และเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
เพือ่ถ่ายทอดให้คนรุน่หลงัได้สบืทอดภมูปัิญญาต่อไปอย่าง 
ยัง่ยนื จงึสนบัสนนุเส้นเทปกระดาษ (Paper Band) วสัดุ 
เหลอืใช้จากกระบวนการผลติ ซึง่มรีปูทรงและคณุสมบตัิ 
เหมาะสมส�าหรบังานหตัถกรรม ให้ชมุชนน�าไปสร้างสรรค์ 
งานหัตถกรรมจักสานทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลน 
พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนและกลุ่มแม่บ้านจากชุมชน 
รอบโรงงานที่สนใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มารับ 
การถ่ายทอดและสร้างสรรค์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตนเอง

ผลการด�าเนินการ : ปัจจุบันชุมชนท่าตะคร้อมีรายได้ 
จากการจ�าหน่ายงานหตัถกรรมจกัสานปีละกว่า 676,000 
บาท มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน และมีสินค้า 
หลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ตั้งแต่สินค้าในครัวเรือน 
เช่น ตะกร้า ถาด ที่รองแก้ว สินค้าสุขภาพ เช่น ที่ดึง 
นิว้ลอ็ก การบรูหอม สนิค้าแฟชัน่ เช่น กระเป๋าถอื กระเป๋า 
สะพาย ถุงตาข่าย และสินค้าตามฤดูกาล เช่น กระเช้า 
ดอกไม้ กล่องของขวัญ

ทุ่งทานตะวัน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อชุมชน

การด�าเนินการ : การใช ้ทรัพยากรธรรมชาติให ้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อประโยชน์แก่ชุมชนไป 
พร้อมกันเป็นแนวทางที่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดย 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ ปราจีนบุรี ด�าเนินงานร่วมกับ 
ชมุชนต�าบลบ่อทอง อ�าเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี 
ด้วยการจดัท�าพืน้ทีเ่พาะปลกูดอกทานตะวนัเพือ่ส่งเสรมิ 
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วของต�าบลบ่อทอง บนพืน้ทีว่่างเปล่า 
16 ไร่ ที่ เจ ้าของที่ดินในเขตอุตสาหกรรมบ่อทอง 
ไม่ได้ใช้งานโดยบริษัทไทยเคนเปเปอร์ ปราจีนบุรี 
จัดส่งสารปรับปรุงดินและน�้าที่ผ ่านการบ�าบัดแล้ว 
พร้อมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด�าเนินการ

ผลการด�าเนินการ :
  • ในปี 2560 แปลงปลูกดอกทานตะวันกลายเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของต�าบลบ่อทอง มีนักท่องเที่ยว 
มาเทีย่วชมกว่า 8,000 คน สร้างรายได้ให้ชมุชนจากการ 
ตั้งร้านค้าจ�าหน่ายสินค้ากว่า 21,000 บาทต่อร้านค้า
  • ช่วงกลางปี 2560 ภาครัฐส่งเสริมให้ปลูกต้น 
ดาวเรอืงเพือ่น้อมร�าลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้ปรับเปลี่ยน 
พื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี 
ผู้นิยมมาชื่นชมความงดงามและสร้างรายได้ให้ร้านค้า 
ชุมชน โดยต้นและดอกดาวเรืองบางส่วนได้น�าไปใช้ 
ประดับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
ในพื้นที่จังหวัด อีกทั้งยังบริจาคดอกดาวเรืองให้วัด 
ใกล้เคยีงช่วงทอดกฐนิจ�านวน 10 วดั ประมาณ 100,000 
ดอก

Sharing the Dream Scholarships

ความเป็นมา : โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับ 
ภูมิภาคให้แก่เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 
7 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และไทย ที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง 
มีผลการเรียนดีและมีความกตัญญูต ่อครอบครัว 
โดยเอสซีจีเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นผู ้สรรหาและ 
ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งให้ 
ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด 
ให้ความช่วยเหลือ แนะน�า ให้ค�าปรึกษาทางการศึกษา 
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับเยาวชน

แท็งก์น�้าแอดเวนเจอร์เพื่อน้อง
โครงการ “ปันโอกาส วาดอนาคต”

การดัดแปลงแท็งก์น�้าเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้เป็น 
สนามเด็กเล่นส�าหรับกลุ่มเด็กที่มีความจ�าเป็นพิเศษ 
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัด 
นครราชสีมา หน่วยบริการสีคิ้ว เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และศักยภาพของเด็กควบคู ่กับการให้ความรู ้ทาง 
วิชาการที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละคน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางสติปัญญาและอารมณ์ 
ของเด็ก ทั้งนี้สิ่งต่างๆ ที่พนักงานได้ร่วมกันลงมือท�า 
ร่วมกับชุมชนล้วนมาจากความต้องการอย่างแท้จริง 
ของชุมชน จึงส่งผลให้เกิดความยั่งยืน และชุมชนพร้อม 
ที่จะช่วยกันรักษาดูแลให้เป็นสาธารณสมบัติที่จะ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปในอนาคต
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ผลการด�าเนินการ :
  • ปี 2560 นักเรียนที่ได้รับทุนตั้งแต่ระดับประถม 
ศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ประมาณ 
4,000 ทนุ ใช้งบประมาณปีละกว่า 74 ล้านบาท ส่วนใน 
ประเทศอาเซยีนมอบทนุการศกึษาไปแล้ว 1,680 ทนุ รวม 
เป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 27.5 ล้านบาท
  • นบัตัง้แต่เริม่โครงการเมือ่ปี 2524 จนถงึปัจจบุนั 
ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 80,000 ทุน รวมเป็น 
ทุนการศึกษาทั้งสิ้นกว่า 800 ล้านบาท  

ทุนการศึกษา เพื่อบุตรผู้พิทักษ์ป่า

ความเป็นมา : การลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่าและล่าสตัว์ป่า 
ตามใบสั่งในบริเวณผืนป่าอนุรักษ์กว่า 102 ล้านไร่ 
ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 31.5% ของพื้นที่ประเทศไทย 
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยผู้คอยดูแลพิทักษ์ป่าจาก 
ผู้บุกรุกคือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าจ�านวน 20,000 คน 
ที่ท�าหน้าที่แทนคนไทยในการปกป้องรักษาผืนป่าไว้ให้ 
คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

การด�าเนินการ : มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคน 
และมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเกิดขวัญและก�าลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จึงเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้
แก่บุตรของผู้พิทักษ์ป่า ด้วยการให้ทุนการศึกษาแบบ 
ทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุน 
การศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นหลัก 
ประกันด้านการศึกษาว่าจะสามารถเรียนจนจบตามที่ 
ครอบครัวของผู้พิทักษ์ป่าใฝ่ฝันไว้

ผลการด�าเนนิการ : ปัจจบุนัมนีกัเรยีนได้รบัทนุจ�านวน 
205 คน เป็นบตุรของเจ้าหน้าทีผู่พ้ทิกัษ์ป่าจาก 54 พืน้ที่

Excellent Model School

ความเป็นมา : เพื่อต่อยอดความต้องการแรงงานฝีมือ 
ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศไทย 
ในสาขางานติดตั้งและบ�ารุงรักษา แมกคาทรอนิกส์ 
เครือ่งกลไฟฟ้า อตุสาหกรรมการผลติ การก่อสร้าง ไฟฟ้า 
ควบคมุ ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า ทีข่าดแคลน 
ในประเทศไทย

4. การช่วยเหลือสังคม

  การช่วยเหลือเพื่อลดปัญหาและบรรเทาความ 
เดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนในสังคม

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ 
น�้าท่วมภาคใต้

ความเป็นมา : จากเหตุการณ์น�้าท่วมภาคใต้ในช่วง 
ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 เอสซีจีได้ให้การ 
ช่วยเหลือโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 
ระยะฟื้นฟู และการช่วยเหลือเพื่อความยั่งยืน

การด�าเนินการ :
ระยะเร่งด่วน 
  • มอบถงุยงัชพีจ�านวน 15,800 ถงุ และสขุากระดาษ 
จ�านวน 12,000 ชุด รวมทั้งสนับสนุนน�า้ดื่ม ข้าวกล่อง 
และอปุกรณ์ในการลงพืน้ทีช่่วยผูป้ระสบภยั เช่น เรอืพาย 
เสือ้ชชูพี ห่วงชชูพี ให้แก่จติอาสาทีเ่ข้าช่วยเหลอืผูป้ระสบ 
ภัยอย่างเร่งด่วน
  • พนกังานเอสซจีร่ีวมท�าความสะอาดหลงัน�้าลดให้ 
กบัโรงเรยีนบ้านชายคลอง ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ต�าบลทีว่งั 
อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ทีมพนักงานจิตอาสา SCG Packaging 
Emergency Response Team (S.E.R.T.) รวม 63 คน 
ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ 
ผู้ป่วย เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่รวม 44 แห่ง

ระยะฟื้นฟู
  • เอสซีจีสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่าง 
บ้าน วัด และโรงเรียน จัดกิจกรรม “รวมพลังคืนสุข 
ชาวใต้” ณ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร อ�าเภอเมอืง จงัหวดั 
นครศรีธรรมราช โดยเครือข่ายจิตอาสาจากกรุงเทพ 
มหานครและคนในพืน้ทีร่วม 415 คนร่วมกจิกรรมฟ้ืนฟู 
พื้นที่น�้าท่วม เช่น ฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 
บรูณะลานวดัมหาธาตวุรมหาวหิาร และท�าความสะอาด 
โรงเรียนกัลยาณมิตร รวมถึงจัดคาราวานรวมพลังซ่อม 
บ้านสร้างสุข
  • มูลนิธิเอสซีจีมอบครุภัณฑ์และซ่อมแซมอาคาร 
เรียนแก่โรงเรียนบ้านปากบางกลม สร้างห้องน�้าศูนย์ 
การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี อ�าเภอชะอวด จังหวัด 
นครศรีธรรมราช และสร้างศูนย์พักพิงผู ้ประสบภัย 
ณ วัดโคกแสง อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การช่วยเหลือเพื่อความยั่งยืน 
  • มูลนิธิเอสซีจีจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟู 
อาชีพในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา 
	 • เอสซีจีร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม- 
ราชูปถัมภ์ ปรับแผนงานและเชื่อมโยงการบริหารจัดการ 
น�้าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน�า้ท่วมอย่าง 
ยั่งยืน

การด�าเนินการ : เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
รว่มกับวทิยาลัยอาชวีศกึษาทั่วประเทศ จดัโครงการเพือ่ 
ยกระดับการพัฒนานักเรียนอาชีวะจากระบบเดิมให้มี 
ความเป็นเลิศและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและความรู้ 
ความสามารถ พร้อมต่อการปฏบิตังิานในภาคอตุสาหกรรม 
ผ่านระบบทวภิาค ีเรยีนภาคทฤษฎทีีว่ทิยาลยั 1 ปี เรยีน 
และฝึกงานทีบ่รษิทั 1 ปี โดยออกแบบแผนการเรยีนและ 
การฝึกงานจากสถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ เพือ่พฒันาให้พร้อม 
ต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และเป็นก�าลัง 
ส�าคัญที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

ผลการด�าเนนิการ : มนีกัเรยีนอาชวีะในสาขาต่างๆ ผ่าน 
โครงการแล้ว 247 คน

School Partner

ความเป็นมา : การวางแผนด้านการศึกษาเป็นหัวใจ 
ส�าคัญของการขับเคลื่อนระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
ประเทศไทย เอสซีจีจึงร่วมกับภาคเอกชนจ�านวน 12 
บรษิทั ในโครงการประชารฐั กลุม่การศกึษาพืน้ฐานและ 
การพัฒนาผู้น�า โดยเอสซีจีเฟ้นหาพนักงานจิตอาสา 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นเพื่อนร่วมคิด ร่วมวางแผน 
กับผู ้บริหารการศึกษา ผลักดันให้เกิดแผนงานหรือ 
โครงการตามยุทธศาสตร์โรงเรียน กระตุ้นและสร้างให้ 
เกิดกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นคนเก่งและ 
มีคุณธรรม

การด�าเนินการ : โครงการด�าเนินการในโรงเรียน 40 
แห่งในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี 
ชลบุรี สระบุรี นครศรีธรรมราช และล�าปาง โดยมี 
พนักงานจิตอาสาของเอสซีจีจ�านวน 69 คน เข้าไปร่วม 
วางแผนกับผู ้อ�านวยการโรงเรียนและครู เพื่อสร้าง 
กระบวนการเรียนรู ้ผ่าน Action-based Learning 
และ Facilitative Approach  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
แบบ Constructionism ซึ่งเอสซีจีมีประสบการณ์ ผสม 
ผสานกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารพฒันา 
ที่ยั่งยืนของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
เพื่อสร้างให้เด็กเป็นคนเก่งและมีคุณธรรม รวมทั้ง 
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ การใช้ชีวิต 
ที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับสาระวิชาต่างๆ 
ซึ่งจะท�าให้เยาวชนมีองค์ความรู้ มีวิธีคิด วิธีการท�างาน 
และน�าประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง 
และประเทศชาติได้
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อินโดนีเซีย

 12.4%

อินโดนีเซีย

12.5%

เวียดนาม

15.4%

เวียดนาม

15.6%

ฟิลิปปินส ์2.0% ฟิลิปปินส ์2.0%

ไทย 
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ไทย 

66.2%

53,670 53,670

เมียนมา 1.3% เมียนมา 1.4%

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามสัญชาติ

อื่นๆ 0.29%
มาเลเซีย 0.01%

สิงคโปร์ 0.2%

อื่นๆ 0.39%
มาเลเซีย 0.01%

สิงคโปร์ 0.2%

กัมพูชา 1.1% กัมพูชา 1.2%

2.6%

0.8%

3.8%

1.1%

1,285

1,880

374

0 2,0001,000

557

จ�านวนพนักงานจ้างใหม่
และพนักงานพ้นสภาพ*

มากกว่า 50 ปี

 6.7%

ต�่ากว่า 30 ปี

 24.4%

30-50 ปี

 68.9%

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามช่วงอายุ

53,670

รายได้จากการขาย
แยกประเทศ

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

2556 2557 2558 2559 2560 G4

รายได้จากการขาย (พันล้านบาท) 434.3 487.5 439.6 423.4 450.9 EC1

ก�าไรส�าหรับปี (พันล้านบาท) 36.5 33.6 45.4 56.1 55.0 EC1

EBITDA (พันล้านบาท) 61.3 66.5 82.7 97.8 102.1 EC1

ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงิน 
และโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ (ล้านบาท)

32,417 35,356 40,172 42,458 43,676 EC1

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) (ล้านบาท) 

18,600 15,000 19,200 22,800 22,800 EC1

ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน (ล้านบาท) 8,193 7,266 9,076 7,572 7,112 EC1

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น อาทิ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบ�ารุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ล้านบาท)

5,792 5,362 5,430 6,938 6,959 EC1

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ  จากการส่งเสริมการลงทุน 
และการวิจัยและพัฒนา (ล้านบาท)

1,156 1,294 3,599 4,827 4,300 EC4

ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคม 
และชุมชน (ล้านบาท)

525 555 591 710 689 EC1

ค่าใช้จ่ายลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 2,687 2,542 3,016 2,686 2,154 EN31

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

2556 2557 2558 2559 2560 G4

ข้อมูลพนักงาน

จ�านวนพนักงาน 49,287 51,100 53,096 53,728 53,670 G4-10

สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน G4-10

  • พนักงานจัดการ 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6

  • พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ 27.4 28.3 28.1 28.6 28.3

  • พนักงานปฏิบัติการ 69.2 68.3 68.4 67.9 68.1

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ LA12

  • ชาย 77.8 77.5 76.9 76.9 77.4

  • หญิง 22.2 22.5 23.1 23.1 22.6

สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย LA13

  • พนักงานจัดการ 0.83:1.00 0.83:1.00 0.83:1.00 0.83:1.00 0.82:1.00

  • พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ 0.94:1.00 0.94:1.00 0.93:1.00 0.93:1.00 0.92:1.00

  • พนักงานปฏิบัติการ 0.95:1.00 0.94:1.00 0.89:1.00 0.89:1.00 0.89:1.00

สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่น
ในต่างประเทศ*

18.3 20.8 20.5 20.8 19.0 EC6

สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน LA6

  • ลาป่วย 14.0 15.0 15.6 14.4 14.0

  • ลาหยุดจากการท�างาน 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1

  • อื่น ๆ     85.9 84.7 84.2 85.4 85.9

การกลับมาท�างานหลังลาคลอด LA3

  • จ�านวนพนักงานลาคลอดบุตร 202 235 330 210 375

  • จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังลาคลอดบุตร 202 231 325 203 358

* ค�านวณจากจ�านวนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศต่อจ�านวนพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศทั้งหมด

คน คน

คน

พันล้านบาท

เอสซีจี 
เคมิคอลส์ 

 46%

เอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง

  18%

เอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

  36%

450.9

รายได้จากการขาย

ล้านบาท

5,672

อินโดนีเซีย 3%

อื่นๆ

5%

ไทย

 81%

เวียดนาม

 9%

กัมพูชา 2%

พันล้านบาท

450.9
อินโดนีเซีย 6%

กัมพูชา

 3%

เวียดนาม

 8%

ไทย

 59%

อื่นๆ

 24%

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล

ไทย

 93%

เวียดนาม

 4%

กัมพูชา 3%

ล้านบาท

4,300

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามประเทศ

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556-2560

พนักงานจ้างใหม่

พนักงานพ้นสภาพ

ชาย

หญิง * พนักงานพ้นสภาพ หมายถึง พนักงานที่ลาออก
ไล่ออก เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต

ลาว 0.4% สปป. ลาว 0.5%
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ข้อมูลการด�าเนินงาน
ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

2556 2557 2558 2559 2560 G4

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน) LA6

  • พนักงาน 0.361 0.319 0.235 0.200 0.202 **

  • คู่ธุรกิจ 0.218 0.201 0.235 0.165 0.123 **

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน) LA6

  • พนักงาน 0.067 0.048 0.073 0.041 0.050 **

  • คู่ธุรกิจ 0.060 0.060 0.055 0.045 0.022 **

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน) LA6

  • พนักงาน 1.695 1.629 1.273 0.906 0.819

  • คู่ธุรกิจ 1.577 1.955 1.430 1.334 0.338

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ราย) LA6

  • พนักงาน (ชาย:หญิง) 1:0 0:0 0:0 2:0 2:0 **

  • คู่ธุรกิจ (ชาย:หญิง) 11:0 7:0 12:0 10:0 9:0 **

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่งและจราจร (ราย) LA6

  • พนักงาน (ชาย:หญิง) 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0

  • คู่ธุรกิจ (ชาย:หญิง) 8:0 4:0 8:0 7:0 7:0

จ�านวนสารเคมีหกรั่วไหล* (ครั้ง) EN24

  • ระดับ 1 : ความรุนแรงมาก 0 1 1 0 4

  • ระดับ 2 : ความรุนแรงปานกลาง 2 1 1 4 0

  • ระดับ 3 : ความรุนแรงน้อย 6 2 0 8 0

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

2556 2557 2558 2559 2560 G4

ปริมาณการผลิต (พันตัน) 39,244 40,471 40,770 39,506 42,048

ปริมาณวัตถุดิบ (พันตัน) 45,541 47,294 49,432 49,684 48,787 EN1

ปริมาณวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ (พันตัน) 1,814 2,932 3,253 3,438 3,877 EN2

ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ

พันตัน

42,048

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

  9%

เคมิคอลส์ 

 23%

แพคเกจจิ้ง

 8%

ปริมาณการผลิต

ซิเมนต์ 

60%

พันตัน

48,787

แพคเกจจิ้ง

 11%

เคมิคอลส์ 

 14%

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

  7%

ปริมาณวัตถุดิบ

ซิเมนต์ 

 68%

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบ

พันตัน

33,518

ยิปซัม 2%

ทราย 4%

ดิน

   9%

หินปูน 

 81%

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ 3%

ซิเมนต์

วัตถุดิบอื่น ๆ  0.01%
ลูกรัง 0.99%

พันตัน

3,157
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ทราย

 28%

ปูนซีเมนต ์15%

แคลเซียมคาร์บอเนต 2.3%

Pottery Stone 3.5%

วัตถุดิบอื่น ๆ  5%

Aggregate

 6%

ยิปซัม

 8%

หินฟันม้า

 10%
ดินเหนียว 17%

หินฝุ่น 3%

Frit 0.4%
วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ 1.8%

พันตัน

6,541
เคมิคอลส์

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ 0.4%

แอลกอฮอล์ 1%

1, 2 ไดคลอโรอีเทน 2.1%

โพรเพน 0.5%

วัตถุดิบอื่น ๆ  3%

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4%

พารา-ไซลีน

 11%

ก๊าซธรรมชาติเหลว

 6%

แนฟทา

  72%

พันตัน

5,224
แพคเกจจิ้ง

ไม้

  28%

วัสดุน�ากลับ
มาใช้ใหม่

 55%

เยื่อกระดาษ

 3%
ชิ้นไม้สับ

 14%

ระดับ 1 :  ปริมาณสารเคมีมากกว่า 2,500 กก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 5,000 กก. หกรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุ 
  หรือสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์หกรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก หรือท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
ระดับ 2 :  ปริมาณสารเคมีมากกว่า 500–2,500 กก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,500–5,000 กก. หกรั่วไหล แต่สามารถ
  กักเก็บป้องกันไม่ให้ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ระดับ 3 :  ปริมาณสารเคมีมากกว่า 50–500 กก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 500–2,500 กก. หกรั่วไหล 
  แต่สามารถเก็บกักป้องกันไม่ให้ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
 * สารเคมีในที่นี้ไม่รวมถึงก๊าซไวไฟ (Flammable Gas) และสารในระบบสาธารณูปการของโรงงาน อาทิ น�้าดิบ น�้ากรอง น�้ากลั่น 
  ก๊าซไนโตรเจน Instrument Air, Service Air หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 ** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 122)
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16.90

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2556 2557 2558 2559 2560 G4

ปริมาณการใช้พลังงาน (เพตะจูล) 175.93 182.27 186.48 180.90 183.49 *EN3

ปริมาณพลังงานความร้อน (เพตะจูล) 161.50 167.22 171.07 166.30 169.14 EN3

ปริมาณพลังงานทดแทน (เพตะจูล) *EN3

  • เชื้อเพลิงชีวมวล 10.26 9.50 6.65 5.50 5.10

  • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ 10.70 11.44 11.99 12.37 12.64

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 4,008 4,180 4,281 4,057 3,985 EN3

* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 124)

การใช้พลังงานทดแทน

ปริมาณการใช้พลังงาน

ปริมาณการใช้พลังงาน

เพตะจูล

169.14

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 4%

แพคเกจจิ้ง

 23%
พลังงานความร้อน

เคมิคอลส์ 

38%

ซิเมนต์ 35%

เพตะจูล

183.49

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

  5%

แพคเกจจิ้ง

 22% การใช้พลังงานรวม เคมิคอลส์ 

38%

ซิเมนต์  35%

ล้านหน่วย

3,985

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

  12%

แพคเกจจิ้ง

  9%

พลังงานไฟฟ้า เคมิคอลส์ 

 44%

ซิเมนต์ 

 35%

เพตะจูล

169.14
แหล่งพลังงาน

ความร้อน

ไอน�า้ 3% 

ชีวมวล 3%

วัสดุเหลือใช้

8%

ก๊าซธรรมชาติ

 37%

ถ่านหิน

 45%

Cracker Bottom
/Pet Coke 2%

น�า้มัน 2%

เพตะจูล เพตะจูล
เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง

0

20

40

60

80
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54.64
60.75 62.27 63.45

60.06 59.65

74.51 75.99 75.98 72.37 70.41

66.49 68.16 69.51 65.54 64.74

61.00

6.36
5.74 5.89 6.06

5.49 5.09

เพตะจูล เพตะจูล %

ซิเมนต์
เพตะจูล

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของเอสซีจี

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
เพตะจูล

ภาพรวมการลดการใช้พลังงานของเอสซีจี

การใช้พลังงานทดแทน เอสซีจี**
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เพตะจูล

ซิเมนต์
เพตะจูล % %
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%

** ธุรกิจซิเมนต์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง คือธุรกิจหลักที่มีการใช้พลังงานทดแทน



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
126

เอสซีจี
127

0

4

8

12

16

20

0.95
0.89 0.95 0.98

0.8914.27

17.44

15.94

17.78

16.40

17.78

16.77

16.94

15.89

13.32
15.04 15.45 15.79

15.00
0.82

16.39*

15.53

14.71

25562550 2557 2558 2559 2560

0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

0.82

1.10
1.13 0.96

5.03*

0.96
2.59

4.18
4.66 4.63 4.60

3.28

25562550 2557 2558 2559 2560

1.76

2.99
3.34 3.25 3.22

1.10

4.384.09 4.47 4.21 4.18

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.21

0.30 0.32 0.35
0.32

0.35

0.46 0.43 0.40

0.340.56

0.86 0.83 0.81

0.70*
0.77

0.40
0.35

25562550 2557 2558 2559 2560

0.670.76 0.75 0.75 0.74

0

1

2

3

4

5

0.21

2.40
2.84 2.89

3.07
2.66

2.85 2.99 3.23 3.40*3.34

2.88 2.81

25562550 2557 2558 2559 2560

0.26
0.17 0.22 0.18

0.15

3.023.01 3.11 3.25 3.03

ล้านตัน CO2
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ล้านตัน CO2

ซิเมนต์

เคมิคอลส์

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

แพคเกจจิ้ง

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2556 2557 2558 2559 2560 G4

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 (ล้านตัน CO2) 21.34 22.12 22.51 21.51 21.15 *EN15

ก๊าซเรือนกระจก Scope 2 (ล้านตัน CO2) 2.47 2.62 2.47 2.34 2.45 *EN16

* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 126)

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2
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ปริมาณ 
Scope 1

ปริมาณ
Scope 2

BAU หรือ %

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2556 2557 2558 2559 2560 G4

ออกไซด์ของไนโตรเจน (พันตัน) 23.95 23.94 25.45 22.16 25.48 EN15

ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (พันตัน) 5.26 3.25 3.34 2.84 3.50 EN16

ปริมาณฝุ่น (พันตัน) 2.03 1.84 1.91 1.37 1.09 EN21

ปริมาณสารมลพิษ

พันตัน

ออกไซด์
ของซัลเฟอร์

3.50

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

2%

ซิเมนต์ 

 21%

แพคเกจจิ้ง

  77%

พันตัน

1.09

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

15%

แพคเกจจิ้ง

  38%

ซิเมนต์ 

 47%

พันตัน

ออกไซด์
ของไนโตรเจน

25.48

เคมิคอลส์

 7%

แพคเกจจิ้ง

  10%

ซิเมนต์ 

 82%

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

  1%

ฝุ่นจากปล่อง

* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 127)
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2556 2557 2558 2559 2560 G4

ปริมาณของเสียอันตราย (พันตัน) 19.60 15.29 15.66 21.26 12.08 *EN23

ปริมาณของเสียไม่อันตราย (พันตัน) 1,130.67 1,209.46 1,373.36 1,348.19 1,394.45 *EN23

* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 128)

พันตัน

ของเสียไม่อันตราย

1,394.45

** ปริมาณและสัดส่วนการจัดการของเสีย แสดงรายละเอียดในหน้า 78-79

ปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย**
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ปริมาณน�้าจาก
ภายนอก

117.60

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2556 2557 2558 2559 2560 G4

ปริมาณน�้าจากภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร) 104.52 113.51 117.70 114.43 117.60 *EN8

สัดส่วนน�า้กลับมาใช้ (ร้อยละ) 6.98 7.20 7.93 5.40 6.01 *EN10

ปริมาณ BOD (พันตัน) 0.49 0.49 0.42 0.46 0.39 EN22

ปริมาณ COD (พันตัน) 6.75 6.73 6.53 6.75 6.32 EN22

ปริมาณ TSS (พันตัน) 0.96 1.02 0.90 0.92 0.97 EN22

* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 128)
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ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย 2556 2557 2558 2559 2560

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ (1, 3)

การใช้ WBCSD CO2 Protocol จ�านวนโรงงาน 6 6 6 6 6

ร้อยละ 100 100 100 100 100

Absolute Gross CO2 ล้านตัน CO2 15.21 15.62 16.04 15.24 14.92

Absolute Net CO2 ล้านตัน CO2 15.08 15.45 15.79 15.00 14.68

Specific Gross CO2 กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious 630 636 653 651 662

Specific Net CO2 กโิลกรมั CO2 ต่อตนั Cementitious 625 629 643 641 651

การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ (3, 7)

การใช้พลังงานความร้อน เมกะจูลต่อตันปูนเม็ด 3,326 3,292 3,317 3.319 3,372

การใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล ร้อยละโดยค่าความร้อน 2.8 3.6 5.0 5.0 5.0

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ร้อยละโดยค่าความร้อน 12.8 12.2 8.3 6.9 6.1

การใช้วัตถุดิบทดแทน ร้อยละโดยน�้าหนัก 1.09 2.78 2.79 2.83 2.73

สัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์ (Cementitious) ร้อยละ 74.4 75.5 76.7 76.0 75.6

การลดการปล่อยสารมลพิษ (2, 3, 6)

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, VOC/THC, โลหะหนักและ 
PCDD/F (KPI 1)

ร้อยละ - 99.23 99.23 99.17 99.177

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากปล่องแบบอัตโนมัติ
อย่างต่อเนื่อง (CEMs) (KPI 2)

ร้อยละ - - - - 86.567

ปริมาณฝุ่น (KPI 3) ตัน 982 971 925 603 4987

อัตราการปล่อยฝุ่น (KPI 3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 54 52 49 34 297

ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3) ตัน 18,845 18,872 20,222 16,919 21,0157

อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 1,033 1,005 1,064 941 1,2057

ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3) ตัน 534 355 239 158 7177

อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 29 19 13 9 417

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์ของไนโตรเจน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 4)
ร้อยละ 100 100 100 100 1007

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI 3) ตัน 514 825 694 654 801

อัตราการปล่อยอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI 3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 28 44 37 37 46

ปริมาณปรอท (KPI 3) กิโลกรัม 23.45 22.56 16.51 14.95 14.53

อัตราการปล่อยปรอท (KPI 3) มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด 1.29 1.21 0.87 0.84 0.84

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดอินทรีย์คาร์บอนรวม 
(VOC/THC) และปรอท (KPI 4)

ร้อยละ 99.23 99.23 99.23 99.17 99.17

ปริมาณไดออกซิน (PCDD/F) (KPI 3) มิลลิกรัม 22 3,840 2,035 1,048 237

อัตราการปล่อยไดออกซิน (PCDD/F) (KPI 3) นาโนกรัมต่อตันปูนเม็ด 1.38 206.07 107.84 63.96 18.64

ปูนเม็ดที่มีการตรวจไดออกซิน  (KPI 4) ร้อยละ 87.00 99.23 99.23 91.08 72.96

ผลกระทบต่อท้องถิ่น

เหมืองหินปูนที่มีแผนการฟื้นฟู จ�านวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4

ร้อยละ 100 100 100 100 100

พื้นที่ที่มีแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ 100 100 100 100 100

เหมืองที่มีการศึกษาและแผนการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จ�านวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ปริมาณน�้าจากภายนอก

ปริมาณน�้าจากภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร - 11 13 10 10

อัตราการดึงน�า้จากภายนอก ลิตรต่อตัน Cementitious - 511 545 442 448

สุขภาพและความปลอดภัย

จ�านวนผู้เสียชีวิต
     - พนักงาน ราย 0 0 0 0 0

     - คู่ธุรกิจ ราย 2 14 64 14 24

     - บุคคลที่ 3 ราย 0 44 24 44 44

อัตราอุบัติเหตุเสียชีวิต (พนักงาน) รายต่อพนักงาน 10,000 คน 0 0 0 0 0

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
     - พนักงาน ราย 2 1 0 13 13

     - คู่ธุรกิจ ราย 4 2 53 23 13

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุของพนักงาน รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน 0.38 0.18 0 0.19 0.06

ข้อมูลการด�าเนินงานตาม WBCSD CSI ของธุรกิจซีเมนต์

การด�าเนินงานตามแนวทางของอุตสาหกรรมซีเมนต์ (WBCSD CSI)

หมายเหตุ 
1. การเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นไปตามแนวทาง WBCSD CSI, The Cement CO2 Protocol Version 3 
บนหลักการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการด�าเนินการได ้(Control) 
2. การเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษ (KPI 1, KPI 2, KPI 3, KPI 4) เป็นไปตามแนวทาง WBCSD CSI, The Guidelines for Emissions Monitoring 
and Reporting in the Cement Industry Version 2.0 
3. โรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศไทย 
4. รวมข้อมูลอุบัติเหตุการขนส่งซีเมนต์ 
5. รวมข้อมูลอุบัติเหตุจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยและกัมพูชา  
6. การรายงานฝุ่น, ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ด้วยระบบ Continuous Emission Monitoring system (CEMs)  
7. อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 154-155)

การดำาเนินงานตามแนวทางของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
(WBCSD CSI) บรษิทัเอสซจี ีซเิมนต ์จำากดั ไดเ้ขา้รว่มเปน็ 
สมาชิกก่อตั้ง และเป็นสมาชิกแบบ Core Member ของ 
WBCSD Cement Sustainability Initiative (CSI) ตั้งแต่ 
ปี 2542 ซึ่ ง เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ เข้าร่วม 
ในการแสดงเจตจำานงในการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ 
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และเป็น 
บริษัทต้นแบบและช่วยเหลือ สนับสนุนให้บริษัทปูนซีเมนต ์
อื่นๆ ในประเทศไทย ได้นำาไปปรับใช้ ทั้งในด้านการดำาเนิน 
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและสังคม ความโปร่งใส การเปิดเผย 
ข้อมูล และการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก 

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Protection)
  บริษัทได้รายงานการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ตามแนวทางของ Cement CO2 Protocol โดยในปี 2560
มกีารปลอ่ย CO2 ใน Scope 1 จำานวน 14.68 ลา้นตนั โดย
คิดเป็นอัตราการปล่อย 65 1 kgCO2/ton cementitious
โดยเพิม่ขึน้จากป ี2559 จากสภาพเศรษฐกจิของประเทศไทย 
ในการใช้ปูนซีเมนต์ลดลง และต้องหาตลาดในต่างประเทศ 
เพิม่ขึน้ ในรปูแบบของปนูเมด็ (Clinker) และการปลอ่ย CO2

จากไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามา (Scope 2) จำานวน 0.79 ล้านตัน 
โดยบริษัทได้ดำาเนินการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 
พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Variable Speed of 
Lignite Mill and Raw Mill เป็นระบบปรับการใช้พลังงาน 
แบบอัตโนมัติซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินใน 
ระบบโครงการเพิม่การใชแ้ละการหาชนดิของเชือ้เพลงิชวีมวล 
(Biomass) และเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) และของเสีย 
ที่มีค่าความร้อน ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

การลดการปล่อยสารมลพิษ
  บริษัทได้เริ่มการรายงานผลการปล่อยฝุ่น ก๊าซออกไซด ์
ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ดว้ยระบบการตรวจวดัแบบตอ่เนือ่ง (Continuous Emission 
Monitoring System ; CEMs) ในปี 2560 ที่ผ่านมา ผสม 
ผสานกบัการตรวจวดัแบบเปน็ครัง้ (Spot Check) ในกรณทีี ่
CEMs ไม่สามารถประมวลผลได้ ซ่ึงในปี 2560 ท่ีผ่านมาระบบ 
CEMs สามารถรายงานผลได้ถึง 86.56% และได้เริ่มการ 
เปดิเผยขอ้มลูของปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนรวม (VOC/THC) 
ปรมิาณปรอท (Mercury) และสารไดออกซนิ (Dioxin) ดว้ย
  บริษัทได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใน 
การควบคุมการปล่อยมลพิษ เช่น โครงการปรับปรุงระบบ 
Spray Tower เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับฝุ่นของระบบ 
ดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator ; EP) 
และโครงการเปลี่ยนหัวฉีดหม้อเผา (Main Burner KK3) 

ช่วยลดการเกิด Thermal NOx ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(แก่งคอย) จำากัด เป็นต้น

ผลกระทบต่อท้องถิ่น (Local Impacts)
  บริษัทได้กำาหนดนโยบายการทำาเหมืองที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมโดยนำาหลักการจัดการความหลากหลายทาง 
ชีวภาพมาประยุกต์เพื่อสร้างความสมดุลเชิงนิเวศในเชิง 
บวก (Net Positive Impact)  ในทกุกระบวนการ ตัง้แตก่าร 
ออกแบบทำาเหมือง การนำาทรัพยากรมาใช้ การอนุรักษ์และ 
ฟืน้ฟคูวามหลากหลายทางชวีภาพตามมาตรฐานสากล และ 
สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ สถาบันการ 
ศึกษา ตลอดจนชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ บริษัทได้นำาโครงการ 
การตรวจประเมนิธรุกจิทีร่บัผดิชอบตอ่ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ (Business & Biodiversity Check) ร่วมกับสำานักงาน 
พฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) (BEDO) 
มูลนิธิสำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO. 
FDN) และ Global Nature Fund (GNF) ในการประเมนิผล 
การดำาเนนิงานในภาพรวมของธรุกจิทีม่ตีอ่ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซ่ึงได้ริเร่ิม 
โครงการนำารอ่งที ่บรษิทัปนูซเิมนตไ์ทย (ลำาปาง) จำากดั ในปี 
2559 และ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด ในปี 2560 
เพ่ือท่ีจะได้นำาแนวคิดและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
มาปรับปรุงและพฒันาการดำาเนนิงานในภาพรวมธรุกจิทีม่ตีอ่ 
ความหลากหลายทางชวีภาพเพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื

สุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety)
  ในปี 2560 บริษัทมีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 6 ราย 
ซึ่งเป็นอุบัติเหตุจากการขนส่งภายนอกโรงงาน โดยบริษัทได้ 
มีการกำาหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสและ 
ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
  • มีการขยายเขตพื้นที่ห้ามจอดตลอดแนวไหล่ทาง 
ของถนนหลวงจาก 19,634 กิโลเมตร ในปี 2559 เพิ่มขึ้น 
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 90,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ โดย 
หากระบบจีพีเอสจับสัญญาณได้ว่ามีรถบรรทุกจอดในพื้นที่ 
ดังกล่าว ทางศูนย์ควบคุมจะแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบและให้ 
เคลื่อนออกจากจุดห้ามจอดดังกล่าว 
  • สรา้งเครอืขา่ยในการตดิตามการจอดรถไหลท่างของ 
พนักงานขับรถไปยังคู่ธุรกิจกว่า 10 ราย เพื่อให้คู่ธุรกิจมี 
ส่วนร่วมในการติดตามการจอดรถไหล่ทางได้เร็วมากยิ่งขึ้น 
  • ขยายผลระบบไฟท้ายของรถขนส่งเป็นแอลอีดีเพื่อ 
เพิ่มความสว่างและชัดเจนของระบบไฟฉุกเฉิน ซึ่งทำาให้ผู้ใช้ 
รถใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น
  • ขยายผลการจดัการและมาตรฐานความปลอดภยัจาก 
ภายในประเทศสู่ภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ลาว 
เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพ่ือสร้างมาตรฐานเดียวกัน
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  เอสซจีจีดัทำารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืเป็นประจำา 
ทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 โดยนำาเสนอข้อมูลผลการดำาเนิน 
งานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ธุรกิจหลักของ 
เอสซจี ีประกอบด้วย เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
เอสซจี ีเคมคิอลส์ และ เอสซจี ีแพคเกจจิง้ ทัง้นีข้้อมลูที่ 
เปิดเผยในรายงานฉบบันีป้ระกอบด้วยผลการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่น 
สำาหรบัข้อมลูด้านเศรษฐกจิเพือ่ให้สอดคล้องกบัรายงาน 
ประจำาปี 2560 ของเอสซีจี ส่วนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยจะครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทย 
ทั้งบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% หรือ 
บริษัทร่วมที่เอสซีจีมีอำานาจในการบริหาร รวมทั้งบริษัท 
ร่วมทีต้่องการเปิดเผยข้อมลู ดงัแสดงในหน้าที ่136--139 
ยกเว้นข้อมูลด้านความปลอดภัยของธุรกิจซีเมนต์ตาม 
แนวทางของ WBCSD-CSI ที่ครอบคลุมบริษัทในต่าง 
ประเทศด้วย

รายงานฉบับนี้มีการปรับรูปแบบการนำาเสนอข้อมูล 
ปริมาณการใช้พลังงานและปริมาณนำา้จากภายนอกจาก 
การดำาเนนิงานของเอสซจี ีในหน้า 124-125 และ 128-129 
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยนำาเสนอผลการดำาเนิน 
งานย้อนหลัง 5 ปีเปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงาน 
ปี 2550 และ 2557 ซึ่งเป็นปีฐานเป็นกรณีปกติที่ยังไม่ 
ดำาเนินมาตรการลดปริมาณการใช้พลังงานและปริมาณ 
นำ้าจากภายนอก (Business as Usual, BAU)

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดย 
มีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ 
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 ที่ 
ระดับ Comprehensive และยังได้นำาเสนอความ 
ก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลง 
โลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ในหน้าที่ 148--151 
และผลการดำาเนินงานของธุรกิจซีเมนต์ตามแนวทาง 
ของ WBCSD-CSI ดังแสดงในหน้าที่ 130-131

การรับรองรายงาน
ข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงาน 

ฉบับนี้ได้มาจากระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียว 
กับรายงานประจำาปี 2560 ของเอสซีจี โดยได้รับการ 
สอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเพื่อให้ข้อมูล 
ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ในเล่มมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส เอสซีจีจึงได้จัดให้มี 
การตรวจรับรองความถูกต้องของข้อมูล และความ 
สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ GRI-G4 โดย 
บรษิทัทีป่รกึษาภายนอกตามเรือ่งทีก่ำาหนดไว้ (รายละเอยีด 
หน้า 152-155)

หลักการรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่นำาเสนอ 
ในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลรวมของบริษัททั้งหมดของ 
เอสซีจี ยกเว้นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ บริษัทตั้งใหม่ 
(น้อยกว่า 3 ปี) บริษัทที่ได้ทำาการควบรวมกิจการ 
(น้อยกว่า 4 ปี) และบริษัทที่อยู่นอกเหนืออำานาจการ 
บริหารของเอสซีจี โดยมีรายชื่อบริษัทดังแสดงในตาราง 
“บรษิทัทีอ่ยูใ่นขอบเขตของรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
2560” หน้า 136-139

ทั้งนี้ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ที่นำาเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลที่อยู ่ในความ 
รับผิดชอบของเอสซีจี และผู้บริหารเอสซีจีพิจารณาแล้ว 
เห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง และสร้างคุณค่าให้แก่ผู ้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สิ่งแวดล้อม 
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานครอบคลุมกิจกรรม 

ที่พิจารณาแล้ว เห็นว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทในเอสซีจี 
ที่มีกระบวนการผลิต โดยไม่รวมข้อมูลจากบริษัทที่ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ สำานักงานขาย 
ห้องทดลอง บริการ หรือธุรกิจการลงทุน

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ 
หลักฐานทางบัญชี การบันทึกค่าจากเครื่องวัด ข้อมูล 
จากกระบวนการผลิต และจากการประเมินค่าตัวเลข 
บนฐานข้อมูลที่มีหลักการ

พลังงาน
การใช้พลงังานรวม ประกอบด้วยพลงังานความร้อน 

และพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในพื้นที่บริษัท/โรงงาน
พลงังานทดแทนเป็นส่วนหนึง่ของพลงังานความร้อน 

ที่ได้มาจากชีวมวล หรือวัสดุเหลือใช้ อาทิ ยางรถยนต์ 
นำ้ามันเครื่องใช้แล้ว เชื้อเพลิงจากของเสียชุมชน (RDF) 
และนำ้าดำาจากการผลิตเยื่อ

ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน = ปริมาณนำ้าหนัก 
เชือ้เพลงิ หรอืปรมิาตรไอนำ้า (จากการประมาณการตาม 
ปริมาณที่ซื้อหรือปริมาณที่เปลี่ยนแปลงในที่กองเก็บ) 
x ค่าความร้อน (ทีไ่ด้จากผลการทดลองในห้องปฏบิตักิาร 
หรือจากผู้ขาย)

ก๊าซเรือนกระจก
หมายถงึปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก 

การดำาเนินกิจการของบริษัท ที่คำานวณตาม “แนวทาง 
การรายงานและคำานวณก๊าซเรือนกระจก” ของ WRI/ 
WBCSD GHG Emissions Protocol โดยมีหลักการ 
ดังนี้

1. ขอบเขตการรายงาน
  1.1 ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้โดยตรง (Scope 1) 

โดยเกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มี 
แหล่งกำาเนดิอยูใ่นความดแูล ควบคมุ บรหิารจดัการของ 
เอสซีจี อาทิ จากการเผาไหม้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ 
หม้อต้มไอนำ้า เตาเผา ยานพาหนะ นอกจากนี้ยังรวมถึง 
ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการผลิต อาทิ 
การเผาไหม้ในเตาเผาปูนซีเมนต์ เตาเผาปูนขาว โดยจะ 
ไม่นับรวมที่เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวลและเชื้อเพลิง 
ทดแทน กระบวนการบำาบัดนำ้าเสีย และบ่อฝังกลบ

  1.2 ก ๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นโดยอ ้อม 
(Scope 2) เกิดจากการซื้อพลังงานจากภายนอก อาทิ 
พลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนทีซ่ือ้จากแหล่งต่างๆ 
ในรูปของไอนำ้าและลมร้อน

2. การรายงานปริมาณ
  2.1 การคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิด 

จากกระบวนการผลิตโดยตรง (Scope 1)

 • เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ 
  - รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตาม 

นำ้าหนักหรือปริมาตร) อาทิ ปริมาณนำ้ามันหรือก๊าซ 
ธรรมชาติ x ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิง 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ 
มหาชน) (TGO) กรณีที่นอกเหนือจาก TGO ให้ 
อ้างอิงจาก “Intergovernmental Panel on Climate 
Change 2006” (IPCC) 

  - รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตาม 
ค่าความร้อน) อาทิ ปริมาณถ่านหิน x ค่าความร้อน 
x ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ ้างอิงจาก 
TGO กรณีที่นอกเหนือจาก TGO ให้อ ้างอิงจาก 
“Intergovernmental Panel on Climate Change 
2006” (IPCC)

  - รายงานการคำานวณสมดุลมวลของคาร์บอน 
จากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

 •  เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต 
อาทิ หินปูน หรือกากปูนขาว จะได้จากการทำาสมดุล 
มวล

 •  สำาหรับธุรกิจซีเมนต์อ้างอิงจากแนวทาง 
WBCSD-CSI

  2.2 การคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ 
เกิดขึ้นโดยอ้อม (Scope 2) จะรายงานจากปริมาณ 
การซื้อไฟฟ้า ไอนำ้า หรือลมร้อน โดยจะอ้างอิงค่าการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย

3. การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จะครอบคลมุถงึก๊าซ CO2 CH4 N2O HFCs PFCs และ 
SF6 โดยคำานวณและแสดงผลในรปูก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าจากค่าศักยภาพในการทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน 
(Global Warming Potential : GWP) ที่กำาหนดโดย 
IPCC สำาหรับ NF3 จะพิจารณารายงานในโอกาสต่อไป

มลพิษทางอากาศ
หมายถงึปรมิาณสารมลพษิทางอากาศ อาท ิออกไซด์ 

ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่นที่เกิดจาก 
การเผาไหม้ต่างๆ และเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวน 
การผลติ ซึง่ชนดิของสารมลพษิจะขึน้อยูก่บักระบวนการ 
ผลติของแต่ละหน่วยปฏบิตักิาร โดยอ้างองิผลและวธิกีาร 
ตรวจวัดตามที่กฎหมายกำาหนด อาทิ US EPA หรือ 
มาตรฐานเทียบเท่า

การรายงานปริมาณสารมลพิษ โดยการคำานวณ 
ปริมาณความเข้มข้นที่ได้จากการสุ่มตรวจวัดสารมลพิษ 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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จ�านวนชั่วโมง-คน
= จำานวนคน x จำานวนวันทำางาน x จำานวนชั่วโมง 
การทำางานปกติ (ต่อวัน) + จำานวนชั่วโมงล่วงเวลารวม 
(เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติการหรือคู่ธุรกิจ)

รายงานฉบับนี้และฉบับที่ผ่านมาสามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ของเอสซีจี 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-1264 
โทรสาร : 0-2586-2836 
อีเมล : info@scg.com และเว็บไซต์ : www.scg.com

 การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย
เอสซีจีบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้น 

จากการทำางาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. จำานวนผู้เสียชีวิต หมายถึง การเสียชีวิตที่เกิด 

จากอบุตัเิหตจุากการทำางาน ซึง่รวมทัง้กรณเีสยีชวีติทนัที 
ในที่เกิดเหตุและเสียชีวิตหลังเกิดเหตุ

2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด หมายถึง จำานวน 
อบุตัเิหตทุัง้หมด (ราย) ทีเ่กดิขึน้ต่อ 200,000 ชัว่โมง-คน

3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (กรณี 
สูญเสียวันทำางาน) หมายถึง จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้น 
หยุดงาน (ราย) ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน หมายถึง การบาดเจ็บที่ 
เกดิขึน้จากอบุตัเิหต ุจนทำาให้ผูบ้าดเจบ็ไม่สามารถปฏบิตัิ 
งานตามปกติในวันทำางานถัดไป หรือในกะถัดไปได้ 
รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บจนไม่สามารถมาปฏิบัติงาน 
ได้ในภายหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ

ที่ระบายจากปล่อง (Spot Check) ตามสภาวะจริง 
ในขณะตรวจวัด โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 
และขึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม ประกอบกบั 
อตัราการไหลของลมร้อนทีป่ล่อย และชัว่โมงการทำางาน

นอกจากนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ และธุรกิจซีเมนต์ 
ดำาเนินการตรวจวัดค่าการระบายมลพิษจากปล่อง ด้วย 
ระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบ 
อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring Systems, CEMs) โดยธุรกิจซเีมนต์อ้างอิง 
จากแนวทาง WBCSD-CSI (รายละเอียดหน้า 131)

น้ำา
การจดัการนำา้ (ประกอบด้วย ปรมิาณนำา้จากภายนอก 

นำ้าที่ผ ่านการบำาบัด นำ้าที่ปล่อยสู ่ภายนอก และนำ้า 
กลับมาใช้) เป็นการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพ 
การใช้นำ้าและความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบจากการนำานำา้ 
จากแหล่งต่างๆ มาใช้

ปรมิาณนำา้จากภายนอก หมายถงึ ปรมิาณการนำานำา้ 
จากแหล่งนำ้าต่างๆ มาใช้ภายในกิจการของเอสซีจี 
และได้ข้อมูลมาจากหลักฐานทางบัญชีหรือการอ่านค่า 
จากมิเตอร์ ซึ่งจะนับรวมนำ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
สำานักงาน การซ่อมบำารุง สาธารณูปโภค แหล่งนำ้าแบ่ง 
ออกเป็น 3 แหล่ง คอื นำา้ผวิดนิ นำา้ใต้ดนิ และนำา้ประปา

นำ้ากลับมาใช้ หมายถึง ปริมาณนำ้าที่นำากลับมาใช้ 
หลงัผ่านกระบวนการปรบัปรงุคณุภาพแล้วโดยไม่นบัรวม 
นำ้าที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ อาทิ นำ้าหล่อเย็น

คุณภาพนำ้าทิ้ง หมายถึง คุณภาพของนำ้าที่ปล่อย 
ออกสู่ภายนอก อาทิ BOD COD และสารแขวนลอย 
ที่มีการตรวจวัดด้วยวิธีการมาตรฐาน

ของเสียอุตสาหกรรม
การจัดการของเสียเป็นการพิจารณาเพื่อประเมิน 

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพ 
ของสนิค้า และการลดต้นทนุของกระบวนการผลติต่างๆ 
โดยเอสซจีจีดัทำา “แนวทางการรายงานข้อมลูกากของเสยี 
อุตสาหกรรม เอสซีจี” ขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 
เพื่อใช้ในการรวบรวมและคำานวณข้อมูลของเสีย

ปริมาณของเสีย หมายถึง ปริมาณของเสียที่เกิด 
จากกระบวนการผลิต แต่ไม่นับรวมของเสียที่ยังอยู่ใน 
กระบวนการผลิตที่สามารถนำากลับเข้ากระบวนการ 
เพื่อผลิตซำ้า (Work in Process, WIP) โดยแบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ ของเสียอันตรายและไม่อันตราย ตาม 

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง การกำาจดัสิง่ปฏกิลู 
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

การรายงานปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวน 
การผลิตและที่มีการจัดการด้วยวิธีต่างๆ อาทิ ใช้ใหม่ 
กำาจดั และฝังกลบ จะได้จากการชัง่หรอืการประมาณค่า 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ดัชนีประสิทธิผล/ข้อมูลเฉพาะ
ค่าดัชนีประสิทธิผล (Efficiency Indexes) หรือ 

ข้อมูลเฉพาะ (Specific Data) คำานวณจากข้อมูล 
สิ่งแวดล้อมหารด้วยจำานวนหน่วยการผลิต

ข้อมูลจำานวนตันหน่วยการผลิตที่ใช้คำานวณได้จาก 
การวัดในระบบการผลิต และใช้การประมาณในกรณี 
ที่เหมาะสม

ตัง้แต่ปี 2559 เอสซจีปีรบัรปูแบบการนำาเสนอข้อมลู 
การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
โดยเปรยีบเทยีบกบัผลการดำาเนนิงานปีฐานเป็นกรณปีกติ 
(Business as Usual, BAU) ที่ยังไม่ดำาเนินมาตรการ 
ลด สำาหรบัข้อมลูปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน

สำาหรับธุรกิจซีเมนต์ ได้อ้างอิงการรายงานข้อมูล 
ตามแนวทางของ WBCSD-CSI โดยดัชนีประสิทธิผล 
ของการปล่อยมลพิษทางอากาศและดัชนีประสิทธิผล 
ของการใช้ค่าความร้อนจะคำานวณจากจำานวนตันของ 
ปูนเม็ด (Clinker) สำาหรับดัชนีประสิทธิผลของพลังงาน 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนำ้าจากภายนอก 
จะใช้จำานวนตันการผลิตของ Cementitious ในการ 
คำานวณ ตั้งแต่ปี 2559 ธุรกิจซีเมนต์ได้ปรับจำานวน 
ตันการผลิต Cementitious ย้อนหลัง ให้มีการรวม 
วัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ผลิต Cementitious เพิ่มเติม อาทิ 
เถ ้าลอย (Pulverized Fuel Ash, PFA) หินปูน 
(Limestone) ที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ และหินปูน 
ที่ใช้ในปูนผสมมอร์ตาร์ 

ความปลอดภัย
 ข้อมูลจำานวนพนักงานและคู่ธุรกิจ 

รวบรวมมาจาก 3 แหล่งด้วยกัน คือ พนักงาน 
ของเอสซีจี พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และคู่ธุรกิจ โดย 
มีคำาจำากัดความดังต่อไปนี้

1. พนักงาน คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้าง 
ของเอสซีจี ซึ่งเป็นสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำา

พนักงานตามคำาจำากัดความตามข้อ 1 และ 2 แบ่ง 
ออกเป็น 3 ระดบั คอื พนกังานระดบัปฏบิตักิาร พนกังาน 
ระดบับงัคบับญัชาและวชิาชพี และพนกังานระดบัจดัการ

พนักงานระดับปฏิบัติการ คือ พนักงานที่ใช้ทักษะ 
และเทคนิคในการทำางานประจำา

พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ คือ พนักงาน 
ที่มีหน้าที่บริหารงานที่แน่นอนหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ 
เป็นระดับปฏิบัติการ

พนักงานระดับจัดการ คือ ผู ้บริหารที่มีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการกำาหนดกลยุทธ์หรือนโยบาย มีหน้าที่ 
กระจายงานและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายและงานประจำาวัน

2. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ 
สัญญาจ้างของเอสซีจีเป็นการชั่วคราวที่มีกำาหนด 
ระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน 

ข้อมูลของพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 
ทั้งหมดแสดงในรายงานฉบับนี้

3. คู ่ธุรกิจ คือ บุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานของ 
เอสซีจี ซึ่งเอสซีจีมอบหมายให้ทำางานใดๆ แทนเอสซีจี 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 • คูธ่รุกจิประจำา คอื คูธ่รุกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ให้ทำางานประจำาวนัอย่างสมำา่เสมอ ภายใต้ระเบยีบวธิกีาร 
ทำางานของเอสซีจี

 • คูธ่รุกจิไม่ประจำา คอื คูธ่รุกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ให้ทำางานเฉพาะ หรือเป็นงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญ 
เป็นพิเศษ โดยไม่ใช้ระเบียบวิธีการทำางานของเอสซีจี

 • คูธ่รุกจิขนส่ง คอื คูธ่รุกจิทีท่ำางานขนส่งวตัถดุบิ 
หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งควบคุมโดยเอสซีจี (จะมีตราสินค้า 
ของเอสซจีบีนรถขนส่งหรอืไม่กไ็ด้) รวมถงึคูธ่รุกจิทีไ่ม่อยู่ 
ภายใต้การบรหิารงานของเอสซจี ีแต่มเีครือ่งหมายการค้า 
ของเอสซีจีบนรถขนส่ง 

ข้อมูลของคู่ธุรกิจทั้งหมดจะถูกนำาไปใช้วิเคราะห์ 
โดยแสดงในรายงานฉบับนี้ เป็นจำานวนรายและจำานวน 
ชั่วโมง-คน ยกเว้นข้อมูลของคู่ธรุกจิไม่ประจำาซึ่งจะมีการ 
รายงานเฉพาะจำานวนรายทีเ่กดิขึน้เท่านัน้ สำาหรบัคูธ่รุกจิ 
ขนส่งใน บรษิทัเอสซจี ีโลจสิตกิส์ เมเนจเมนท์ จำากดั จะ 
แสดงข้อมูลเป็นรายและจำานวนกิโลเมตร

นอกจากนี้เอสซีจียังมีนิยามของบุคคลที่ 3 คือ 
บุคคลที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วทั้ง 3 ข้อ ซึ่งจะ 
ไม่รวมในข้อมูลที่แสดงในรายงานฉบับนี้

 การคำานวณชั่วโมงการทำางาน
1. เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลาและ 

การเก็บบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานการบุคคล และ 
หน่วยงานบัญชีหรือหน่วยงานธุรการที่เกี่ยวข้อง 

2. ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงานไม่มีระบบการบันทึก 
เวลา จะใช้วิธีการประมาณชั่วโมงการทำางาน โดยใช้ 
สูตรการคำานวณดังนี้
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บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560*

 เอสซีจี

1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) 

 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

  บริษัทย่อย

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด  

2 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด  

3 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด          NR NR NR NR  

5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด 
(ท่าหลวง/เขาวง) 

        NR NR NR NR  

6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด          NR NR NR NR  

7 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด          NR NR NR NR  

8 บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำากัด     NR NR NR   NR NR NR NR  

9 บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำากัด          NR NR NR NR  

10 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำากัด          NR NR NR NR  

11 บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำากัด   ข้อมูลรวมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด,
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด 

12 บริษัทอีโค ่แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

13 บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

14 บริษัทเอสซีไอ อีโค ่เซอร์วิสเซส จำากัด   NR  NR NR NR   NR NR NR NR  

15 บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จำากัด 

16 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จำากัด 

17 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำากัด 

18 บริษัทศิลาสานนท ์จำากัด

19 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด  

20 บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด 
(สระบุรี/ท่าหลวง/ทุ่งสง/หนองแค) 

    NR    NR NR NR NR  

21 บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำาปาง) จำากัด      NR    NR NR NR NR  

22 บริษัทกระเบื้องทิพย ์จำากัด  

23 บริษัทเอสซีจ ีแลนด์สเคป จำากัด 
(ขอนแก่น/ทุ่งสง/ลาดกระบัง/ลำาพูน/ศรีราชา/
หนองแค) 

   NR NR NR   NR NR NR NR  

24 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำากัด          NR NR NR NR  

25 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จำากัด  

26 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด  

27 บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด 
        NR NR NR NR  

28 บริษัทเจมาโก จำากัด 

29 บริษัทเอสซีจ ีดิสทริบิวชั่น จำากัด 

ธุรกิจ/บริษัท การ
ผลิต

สิ่งแวดล้อม
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30 บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด          NR NR NR NR  

31 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จำากัด  

32 บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำากัด   

33 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส ์แมเนจเม้นท์ จำากัด   

34 บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำากัด  

35 บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำากัด   

36 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำากัด   

37 บริษัทเอสซีจี สกิลส ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  

38 บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำากัด 
(สระบุรี/นครปฐม/ชลบุรี/นครราชสีมา/
ลำาพูน/ขอนแก่น/นครศรีธรรมราช) 

   NR NR NR   NR NR NR NR  

39 บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำากัด          NR NR NR NR  

40 บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จำากัด 

41 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำากัด 
(ปทุมธานี/นครราชสีมา) 

        NR NR NR NR  

42 บริษัทโสสุโก้ แอนด ์กรุ๊ป (2008) จำากัด 

43 บริษัทสระบุรีรัชต์ จำากัด      NR NR NR   NR NR NR NR  

44 บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด 
(มหาชน) 

        NR NR NR NR  

45 บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำากัด   

46 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด          NR NR NR NR  

47 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำากัด           NR NR NR NR  

48 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส ์จำากัด (มหาชน)          NR NR NR NR  

49 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำากัด          NR NR NR NR  

50 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จำากัด 

51 บริษัทพาเนล เวิลด์ จำากัด 

52 บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำากัด           NR NR NR NR  

53 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำากัด  

54 บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำากัด

55 บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด ์ทักส ์จำากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

  การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ๆ

1 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำากัด     NR NR NR   NR NR NR NR  

2 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจ ีพลาสเตอร์ จำากัด          NR NR NR NR  

3 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส ์จำากัด 

 เอสซีจี เคมิคอลส์ 

  บริษัทย่อย

1 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จำากัด  

2 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำากัด     NR NR NR      NR  

3 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส ์จำากัด  

4 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส ์จำากัด  

5 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำารุง จำากัด  

6 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำากัด  

ธุรกิจ/บริษัท การ
ผลิต

สิ่งแวดล้อม

พลังงาน อากาศ น�้า
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7 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จำากัด  NR NR  NR NR NR  NR NR NR NR NR  

8 บริษัทเท็กซ์พลอร ์จำากัด  

9 บริษัทวีนา เอสซีจ ีเคมิคอลส ์จำากัด 

10 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จำากัด  

11 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)     NR NR       NR  

12 บริษัททีพีซี เพสต ์เรซิน จำากัด     NR NR    NR   NR  

13 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำากัด     NR NR NR   NR   NR  

14 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำากัด     NR NR NR   NR   NR  

15 บริษัทนวอินเตอร์เทค จำากัด  NR NR  NR NR NR  NR NR NR NR NR  

16 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำากัด 

17 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำากัด     NR NR NR   NR NR NR NR  

18 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำากัด  NR   NR NR NR   NR NR NR NR  

19 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำากัด     NR NR       NR  

20 บริษัทระยองโอเลฟินส ์จำากัด      NR NR       NR  

21 บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด ์เคมิคอลส์ จำากัด          NR     

22 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด 

23 บริษัทเอส เอ็ม เอช จำากัด 

  การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ๆ

1 บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำากัด     NR NR       NR  

2 บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำากัด  NR   NR NR NR   NR NR NR NR  

3 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำากัด     NR NR    NR   NR  

4 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำากัด     NR NR NR   NR   NR  

5 บริษัทไทย เอ็มเอฟซ ีจำากัด    NR NR       NR  

6 บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำากัด     NR NR    NR   NR  

7 บริษัทสยาม โทเซลโล จำากัด    NR NR NR   NR     

8 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

  บริษัทย่อย

1 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  

2 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำากัด          NR     

3 บริษัทกระดาษสหไทย จำากัด (มหาชน)

4 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด 
(กาญจนบุรี/ราชบุรี) 

             

5 บริษัทสยามฟอเรสทรี จำากัด 

 NR NR NR NR NR  NR NR NR NR NR NR



6 บริษัทพนัสนิมิต จำากัด  NR

7 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จำากัด  NR

8 บริษัทไทยพนาดร จำากัด  NR

9 บริษัทไทยพนาราม จำากัด  NR

10 บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จำากัด  NR

11 บริษัทสยามพนาเวศ จำากัด  NR

12 บริษัทไทยพนาบูรณ์ จำากัด NR

13 บริษัทไทยวนภูมิ จำากัด NR

ธุรกิจ/บริษัท การ
ผลิต

สิ่งแวดล้อม

พลังงาน อากาศ น�้า

ความ
ร้อน ไฟฟ้า ฝุ่น SOX NOX GHG
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14 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำากัด (มหาชน) 
        NR     

15 บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จำากัด  

16 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 
จำากัด 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

17 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

18 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) 
(กาญจนบุรี/ปราจีนบุรี) 

             

19 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด 
(นวนคร/ปทุมธานี/สมุทรปราการ/ราชบุรี/
สงขลา/ชลบุรี/ปราจีนบุรี/สระบุรี/กำาแพงเพชร) 

             

20 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำากัด           NR     

21 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำากัด          NR     

22 บริษัทอินวีนิค จำากัด  

23 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จำากัด 

24 บริษัทไดน่า แพคส์ จำากัด               

25 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำากัด           NR NR NR  

26 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำากัด               

27 บริษัทดี อิน แพค จำากัด     NR NR NR    NR NR NR  

28 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำากัด 
(สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม/ระยอง)

             

29 บริษัทพรีซิชัน พรินท์ จำากัด 

30 บริษัทคอนิเมก จำากัด

31 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จำากัด

32 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส ์จำากัด

  บริษัทร่วม

1 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำากัด     NR NR NR    NR NR NR  

 ส่วนงานอื่น

  บริษัทย่อย

1 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด 

2 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำากัด 
(มหาชน) 

3 บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำากัด  

4 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำากัด 

5 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำากัด 

6 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำากัด 

7 บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำากัด  

8 บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำากัด 

9 บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จำากัด

10 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จำากัด

11 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล
จำากัด

12 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด
*	 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย	การร่วมค้า	บริษัทร่วมและบริษัทอื่น	ตามที่ระบุในรายงานประจ�าปี	2560

NR	=	Non	Relevance	(ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�าคัญต่อภาพรวมเอสซีจี)		

	 ส�านักงาน/ลงทุน/ขาย/บริการ	ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม	และข้อมูลความปลอดภัย	

	 เป็นบริษัทตั้งใหม่	(น้อยกว่า	3	ปี)	หรือบริษัทที่เพิ่งเข้าควบรวมกิจการ	(น้อยกว่า	4	ปี)	จึงยังไม่ต้องรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในป	ี2560

ธุรกิจ/บริษัท การ
ผลิต

สิ่งแวดล้อม
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 Statement from the most senior decision-maker of the organization 2-3 4-5

G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities 123-128 30-31

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Name of the organization 289 16

G4-4 Primary brands, products, and services 9-19, 22-41 8-11

G4-5 Location of the organization’s headquarter 289 135

G4-6 Number of countries where the organization operates, and names of 
countries where either the organization has significant operations or 
that are specifically relevant to the sustainability topics covered in 
the report

7

G4-7 Nature of ownership and legal form 289

G4-8 Markets served (including geographic breakdown, sectors served, 
and types of customers and beneficiaries) 4-19 8-11

G4-9 Scale of the organization 4, 22-41 136-139

G4-10 Total number of employees by type 75 120-121

G4-11 Percentage of total employees covered by collective bargaining 
agreements

The information will be disclosed 
in www.scg.com

G4-12 Describe the organization’s supply chain 25

G4-13 Significant changes during the reporting period regarding the 
organization’s size, structure, ownership, or its supply chain 6-7 132-135

G4-14 Explanation of whether and how the precautionary approach or 
principle is addressed by the organization 123-128 30-31

G4-15 List externally developed economic, environmental, and social charters, 
principles, or other initiatives to which the organization subscribes or 
which it endorses

34-35, 130-131, 148-151

G4-16 Membership in associations 8-11, 34-35, 130-131, 
148-151

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 List all entities included in the organization’s consolidated financial 
statements or equivalent documents 22-41 136-139

G4-18 Process for defining report boundaries and content 22-41 132-135

G4-19 Material aspects included in the report 28-29

G4-20 Descriptions of material aspect boundaries within the organization 28-29

G4-21 Descriptions of material aspect boundaries outside the organization 28-29

G4-22 Explanation of the effect of any restatements 28-29 note: no restatement in 2017.

G4-23 Significant changes from previous reporting periods 
in the Scope and Aspect Boundaries 28-29 note: no significant changes 

from previous report.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization 82-90 32-35

G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to 
engage 82-90 32-35

G4-26 Approach to stakeholder engagement,  including frequency of 
engagement by type and by stakeholder group 82-90 32-35

G4-27 Key stakeholder topics and concerns and organization response 82-90 32-35 

Description  
AR SR

Omission/
Note

External  
Assurance

PageG4
Indicator

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

GRI Content Index

G4-38 Composition of the board and its committees 45-48, 98-101 14-16, 18-20

G4-39 Indicate if Chair of  highest governance body is also an executive 
officer 2-3

G4-40 Nomination and selection processes for the board and its committees 102-104

G4-41 Processes for the highest governance body to ensure conflicts 
of interest are avoided and managed 82

G4-42 Board and executives’ roles in the organization’s mission statements, 
strategies, policies, and goals related to sustainability impacts 91-95

G4-43 Board knowledge of sustainability topics 95-96

G4-44 Board performance with respect to governance of sustainability topics 95

G4-45 Board role in the identification and management of sustainability 
impacts, risks, and opportunities 123-128 14-16

G4-46 Board role in reviewing risk management processes for sustainability 
topics 123-128 14-16

G4-47 Frequency of the board’s review of sustainability impacts, risks, 
and opportunities 123-124 30-31

G4-48 Highest committee or position that formally reviews and approves 
the organization’s sustainability report 123 18-21

G4-49 Process for communicating critical concerns to the board 124 14-19, 30-31

G4-50 Nature and total number of critical concerns that were 
communicated to the board 123-128 30-31

G4-51 Remuneration policies for the board and senior executives 70-72

G4-52 Process for determining remuneration 100

G4-53 Stakeholders’ views on remuneration 70-72

G4-54 Ratio of the annual total compensation for the organization’s 
highest-paid individual to the median annual total compensation 
for all employees

70-72

G4-55 Ratio of percentage increase in annual total compensation for 
the organization’s highest-paid individual to the median percentage 
increase in annual total compensation for all employees

70-72

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 Code of conduct 78-110 14-16, 38-43, 94-101

G4-57 Helplines or advice lines for employees 108 28-29, 38-41, 94-101

G4-58 Mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful 
behavior 108 38-43

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report
* Only Selected Subject Matter : Report Assurance

Description  
AR SR

Omission/
Note

External  
Assurance

PageG4
Indicator

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period for information provided 289 132-135 

G4-29 Date of most recent report 132-135 

G4-30 Reporting cycle 289 132-135 

G4-31 Contact point for questions regarding the report or its contents 289 135

G4-32 “In accordance” option, GRI Index and report assurance 132-135, 154-155   *

G4-33 Policy regarding report assurance 140-141 154-155

GOVERNANCE

G4-34 Governance structure of the organization 45 18-21

G4-35 Process for delegating authority for sustainability topics from the 
board to senior executives and other employees 46-48 18-25

G4-36 High-level accountability for sustainability topics 46-48, 78-110 18-25

G4-37 Processes for consultation between stakeholders and the board 
on sustainability topics 89-91 32-35
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 89-91

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 4-7 120

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the 
organization’s activities due to climate change 125 64-69

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations 44, 72

G4-EC4 Financial assistance received from government 228 120

ASPECT: MARKET PRESENCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 89-91

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local 
minimum wage at significant locations of operation 126-127 121

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community 
at significant locations of operation 126-127 121

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 89-91 56-63

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services 
supported 73-75 84-87

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts 108-117

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 87 28-29, 94-95

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations 
of operation 96-101

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 76-77

G4-EN1 Materials used by weight or volume 8-11, 123

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 78-81, 123

ASPECT: ENERGY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 64-65, 133

G4-EN3 Energy consumption within the organization 66-69, 124-125, 130-131 

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization Data are collected for logistics 
but they are not publicly 
reported.

G4-EN5 Energy intensity 124-125, 131

G4-EN6 Reduction of energy consumption 64-65

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services 87

ASPECT: WATER

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 70-71, 134

G4-EN8 Total water withdrawal by source 72, 128-129 Note: Rainwater is counted as 
part of surface water



G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water
70-72

Note: no water sources 
significantly affected by 
withdrawal of water.

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 73, 129 

ASPECT: BIODIVERSITY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 102-103, 130

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

Description  
AR SR

Omission/
Note

External  
Assurance

PageG4
Indicator

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, 
protected areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areas

102-107, 130-131

G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services 
on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value 
outside protected areas

102-107

G4-EN13 Habitats protected or restored 102-107, 130-131

G4-EN14 Total number of IUCN Red List species and national conservation 
list species with habitats in areas affected by operations, 
by level of extinction risk

Note: no IUCN Red List species 
and national conservation list 
species with habitats in areas 
affected by operations.

ASPECT: EMISSIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 64-65, 130, 133

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 126-127, 131 

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 126-127 

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 126-127, 131

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 126-127

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) non-materiality

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions 126-127, 131 assurance for cement business 

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 76-77, 134

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 78-81, 128

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method

78-81, 128

note: Non-process waste is not  
included in calculotior of total
hazardous and non-hazardous 
waste.



G4-EN24 Total number and volume of significant spills 122

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed 
hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, 
and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally

note: no waste under the terms 
of the Basel Convention Annex I, 
II, III, and VIII.

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water 
bodies and related habitats signifcantly affected by the organization’s 
discharges of water and runoff

note: no plant located near by  
identity, size, protected status, 
and biodiversity value of water 
bodies.

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 82-83

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and 
services 84-87

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that 
are reclaimed by category 84-87

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 38-39

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 
sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations

note: no fines for 
non-compliance with 
environmental laws and 
regulations in 2017.

ASPECT: TRANSPORT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 44-46, 94-95

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and 
other goods and materials for the organization’s operations, 
and transporting members of the workforce

46, 48-50

ASPECT: OVERALL

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 120

Description  
AR SR

Omission/
Note

External  
Assurance

PageG4
Indicator
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ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 32-35, 108-109

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, 
and resolved through formal grievance mechanisms

note: no grievances about 
environmental impacts filed 
or addressed.

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: EMPLOYMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-86 28-29, 52-53, 56-67

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee 
turnover by age group, gender and region 75 120-122

G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided 
to temporary or part-time employees, by significant locations of 
operation

84-86 58-59

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 121

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-86 28-29, 52-53, 56-57

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including 
whether these are specified in collective agreements 54-55

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 44-45, 94-95, 130

G4-LA5 Percentage of total workforce represented informal joint 
management-worker health and safety committees that help 
monitor and advise on occupational health and safety programs

44-45

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region 
and by gender

46-51, 121, 131 

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to 
their occupation 84-85 46-51

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade 
unions 84-85 44-45

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-86 28-29, 60-61

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, 
and by employee category 62-63

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support 
the continued employability of employees and assist them in managing 
career endings

84-86 62-63

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews, by gender and by employee category 62-63

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 52-53

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per 
employee category according to gender, age group, minority group 
membership, and other indicators of diversity

121

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 94-95

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental 
criteria 96-98

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the 
supply chain and actions taken

note: no significant 
environmental impacts 
in the supply chain in 2017.

Description  
AR SR

Omission/
Note

External  
Assurance

PageG4
Indicator

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-86 28-29, 52-53

G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee 
category, by significant locations of operation 121

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 87 28-29, 94-95

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices 
criteria 96-101

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices 
in the supply chain and actions taken

note: no significant actual 
and potential impacts on labor 
practices in the supply chain.

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 38-39

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, 
and resolved through formal grievance mechanisms

note: no grievances 
about labor practices filed 
or addressed in 2017.

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESTMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 52-53

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements 
and contracts that include human rights clauses or that underwent 
human rights screening

note: all agreements are 
in compliance with 
SCG Code of Conduct.

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or 
procedures concerning aspects of human rights that are relevant 
to operations, including the percentage of employees trained

56-63

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 52-53

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions 
taken

note: no incidents of 
discrimination in 2017.

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 52-53

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise 
freedom of association and collective bargaining may be violated 
or at significant risk, and measures taken to support these rights

56-63

ASPECT: CHILD LABOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 52-53

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child labor, 
and measures taken to contribute to the 
effective abolition of child labor

96-97

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 52-53

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for 
incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute 
to the elimination of all forms of forced or compulsory labor 96-97

note: no operations and 
suppliers identified as having 
significant risk for incidents 
of forced or compulsory labor 
according to SCG  Code of 
Conduct.

ASPECT: SECURITY PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 52-53

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human 
rights policies or procedures that are relevant to operations

note: 100% were trained accord-
ing to contract agreement.

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 52-53
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G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous 
peoples and actions taken

note: no violation involving 
rights of indigenous peoples 
in 2017.

ASPECT: ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 52-53

G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject 
to human rights reviews or impact assessments

note: 100% reviewed by Code of 
Conduct.

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 86-87 28-29, 94-95

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights 
criteria 96-101

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in 
the supply chain and actions taken

note: there was no negative 
human rights impacts in supply 
chain.

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 84-87 28-29, 94-95

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, 
and resolved through formal grievance mechanisms 43

SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 87-88 28-29, 108-109

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community 
engagement, impact assessments, and development programs 110-117

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts 
on local communities 110-117

note: no operations with 
significant actual or potential 
negative impacts on local 
communities in 2017.

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 108 14-15, 43

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related 
to corruption and the significant risks identified 141-143 40-43

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and 
procedures 108-109 40-43

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken note: no incidents of corruption 
in 2017.

ASPECT: PUBLIC POLICY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach Non Relevance

G4-SO6 Total value of political contributions by country and 
recipient/beneficiary

Non Relevance

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach Non Relevance

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, 
and monopoly practices and their outcomes

Non Relevance

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 78-110 28-29, 38-39

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 
sanctions for non-compliance with laws and regulations

note: no significant fines 
in 2017.

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 87 28-29, 44-45, 94-95

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria 
for impacts on society 96-101

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts 
on society in the supply chain and actions taken

note: no significant negative 
impacts on society in the 
supply chain found in 2017.

Description  
AR SR

Omission/
Note

External  
Assurance

PageG4
Indicator

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 88-89 28-29, 108-109

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, 
and resolved through formal grievance mechanisms 110-117

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 86-87 28-29, 82-83

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which 
health and safety impacts are assessed for improvement

note: 100% of significant 
products.

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning the health and safety impacts of products
and services during their life cycle, by type of outcomes

note:  incidents of 
non-compliance with 
regulations and voluntary codes 
concerning the health and 
safety impacts of products
in 2017.

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 86-87 28-29, 82-83

G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s 
procedures for product and service information 
and labeling, and percentage of significant product and service 
categories subject to such information requirements

note: all significant product and 
service categories are assessed 
regarding health and safety 
impact.

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning product and service information and 
labeling, by type of outcomes

note: no incidents of 
non-compliance in 2017.

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 90-93

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 88-89

G4-PR6 Sale of banned or disputed products note: no banned or disputed 
products in SCG in 2017.

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning marketing communications, including 
advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes

82-83
note: no incidents of 
non-compliance in 2017.

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 88-89

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of 
customer privacy and losses of customer data 90-93

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 28-29, 82-83, 88-89

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws 
and regulations concerning the provision and use of products 
and services

note: no significant fines for 
non-compliance concerning 
the provision and use of 
products and services in 2017.
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การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด

ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC)

กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล 
และการมีส่วนร่วม

1.  กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนระดับสูง
  ที่สำาคัญที่เป็นไปตามหลักการ
  ของ UNGC

2.  กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
  และระบบในการกำากับดูแลกิจการ
  เพื่อความยั่งยืนของบริษัท

3.  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
  ที่สำาคัญทั้งหมด

เป้าหมายและประเด็น
ของสหประชาชาติ

4.  การดำาเนินการเพื่อสนับสนุน
  วัตถุประสงค์และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ของสหประชาชาติ

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

5.  ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ หรือนโยบาย
  ที่เหมาะสมในด้านสิทธิมนุษยชน

6.  ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
  เพื่อบูรณาการหลักการด้าน
  สิทธิมนุษยชน

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
• สารจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
• กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

• การกำากับดูแลกิจการ 
• การดำาเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล
• โครงสร้างการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
• แนวทางการดำาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

• กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการดำาเนินงาน
  ด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• รู้จักเอสซีจี
• ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• การดำาเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล
• แนวทางการดำาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

• กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์และการดำาเนินงาน
  ด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายเป็นองค์การต้นแบบ
  ด้านสิทธิมนุษยชน สนับสนุนและส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
  ทั้งทางตรงและทางอ้อม
• การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
• การเคารพต่อความหลากหลายของแรงงาน 
• การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
  เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

• การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ
• การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
• การกำากับดูแลและการตรวจประเมินคู่ธุรกิจ

4
5
12-13
22-23

14-17
38-43
18-21
24-25

32-35

6-11
28-29
38-43
24-25

52-55

54-55
55
58-59

44-51
54-55
94-99

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด หน้าสิ่งที่ด�าเนินการ

• การรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และการแลกเปลี่ยน
  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงานด้าน
  ความปลอดภัย (Safety Performance Assessment
  Program, SPAP)
• การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
• การรับรองความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

• ประเด็นความเสี่ยงที่สำาคัญด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี

• จำานวนการจ้างงานคนพิการ
• จำานวนคู่ธุรกิจที่ผ่านการประเมินความปลอดภัย
• ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

• การกำาหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านสุขภาพ
  และความปลอดภัย อาทิ การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
  ด้วยกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) การสร้างความเป็น
  ผู้นำาด้านความปลอดภัย

• การประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านแรงงาน 
  และการบริหารจัดการตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง
• การดำาเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย เช่น 
  การประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) 
  การลดอุบัติเหตุจากการทำางานกับเครื่องจักร
• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของคู่ธุรกิจ
  ด้วยการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
• การดูแลและพัฒนาพนักงาน

• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงาน
  ด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment 
  Program, SPAP)
• การรับรองความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

• ผลการดำาเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย

• ผลการดำาเนินงานด้านการดูแลและพัฒนาพนักงาน

• สรุปสถิติอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดด้านสังคม และตัวชี้วัด
  ตาม WBCSD-CSI
• ผลการดำาเนินงานด้านสังคม
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หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด หน้าสิ่งที่ด�าเนินการ

7. กลไกการติดตามและประเมิน
  ประสิทธิผลด้านสิทธิมนุษยชน 

8. ผลที่ได้จากการบูรณาการ
  หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

การด�าเนินการด้านแรงงาน

9. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบาย
  ที่เหมาะสมในด้านแรงงาน

10. ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
    ในการบูรณาการหลักการ
    ด้านแรงงาน

11. กลไกการติดตามและประเมิน
    ประสิทธิผลด้านแรงงาน

12. ผลที่ได้จากการบูรณาการ
    หลักการด้านแรงงาน
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• การวิเคราะห์ความเสี่ยง กำาหนดแนวปฏิบัติด้าน
  สิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่
• การกำาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ด้านการจัดการ
  พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภายใน
  ปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต
  ลง 10% (เมื่อเทียบกับปี 2550)
• การกำาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ด้านการบริหาร
  จัดการน้ำา โดยภายในปี 2563 ลดการใช้น้ำาจากภายนอก
  ต่อหน่วยการผลิตลง 20% (เมื่อเทียบกับปี 2557)
• การกำาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ด้านการจัดการ
  วัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม โดยภายในปี 2563 
  ลดปริมาณของเสียที่ต้องกำาจัดลง 20% ของปริมาณของเสีย
  ที่ต้องกำาจัดต่อตันการผลิตในปี 2557
• การกำาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ด้านความ
  หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

• กำาหนดโครงสร้างและแนวทางการดำาเนินการ
  เพื่อความยั่งยืน
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลกและ
  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำาเนินงานด้านต่างๆ อาทิ 
  พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหาร
  จัดการน้ำา การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม
• สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนจากการผลิตสินค้าและบริการที่ยั่งยืน
  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ถุงคลุมกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม
  Active AIRFlowTM System ผลิตภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก 
  SCG Green Building Solution)
• การกำากับดูแลและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ และการจัดหา
  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• การกำากับดูแลการดำาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์
  ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านคณะกรรมการและคณะทำางาน
• ความคืบหน้าและผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  ในด้านต่างๆ
• การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจและการตรวจประเมิน
  คู่ธุรกิจ
• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงาน
  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance 
  Assessment Program, EPAP)

• ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
• ตัวชี้วัดตาม WBCSD-CSI
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หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด หน้าสิ่งที่ด�าเนินการ

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

13. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ หรือนโยบาย
    ที่เหมาะสมในด้านความรับผิดชอบ
    ต่อสิ่งแวดล้อม

14. ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
    ในการบูรณาการหลักการด้าน
    สิ่งแวดล้อม

15. กลไกการติดตามและประเมิน
    ประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อม

16. ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการ
    ด้านสิ่งแวดล้อม

• อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
• ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
• กำาหนดเป้าหมายเป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาลที่ได้รับ
  การยอมรับในระดับสากล

• กำาหนดบทบาทหน้าที่และอำานาจดำาเนินการของผู้บริหาร
  ในแต่ละระดับ ตลอดจนโครงสร้างในการกำากับดูแลกิจการ
  อย่างชัดเจน
• มีการใช้เครื่องมือระบบเชิงป้องกัน Proactive and Preventive 
  System
• มีนโยบายเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลภายนอกแจ้งข้อมูล
  ร้องเรียน หรือชี้เบาะแสการกระทำาความผิด

• มีระบบการรายงานผลการตรวจสอบถึงคณะกรรมการบริษัท
  โดยตรงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
• มีระบบการประเมิน การตรวจสอบ และการสร้างความรู้
  ความเข้าใจกับพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ

• ไม่พบข้อร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

• แนวทางการดำาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและห่วงโซ่คุณค่า
  ที่ยั่งยืนของเอสซีจี
• กำาหนดแนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ในด้าน
  จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ สินค้าและบริการ
  ที่ยั่งยืน ตลอดจนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

• ธุรกิจหลักของเอสซีจี

• ข้อมูลการดำาเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556-2560
• ตัวชี้วัดตาม WBCSD-CSI
• GRI Content Index
• ความภาคภูมิใจของเอสซีจี

• การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
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17.  ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ หรือนโยบาย
   ที่เหมาะสมในด้านการต่อต้าน
   คอร์รัปชัน

18.  ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
   ในการบูรณาการหลักการด้านการ
   ต่อต้านคอร์รัปชัน

19.  กลไกการติดตามและประเมิน
   ประสิทธิผลการบูรณาการ
   หลักการด้านการต่อต้าน
   คอร์รัปชัน

20.  ผลที่ได้จากการบูรณาการ
   หลักการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

การด�าเนินงานด้านห่วงโซ่คุณค่า

21.  การนำาหลักเกณฑ์ของ UNGC 
   ไปดำาเนินการในห่วงโซ่คุณค่า

ความโปร่งใสและการรับรอง

22.  การนำาเสนอข้อมูลของบริษัท
   และลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

23.  มาตรฐานสูงสุดในด้านความ
   โปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

24.  การได้รับการรับรองอย่างอิสระ
   โดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือภายนอก

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด หน้าสิ่งที่ด�าเนินการ
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Environmental Performance Assurance Statement, 2560 
เอสซีจี โครงการตรวจประเมนิประสิทธิผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
เอสซีจีเร่ิมด ำเนินโครงกำรตรวจประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 มีบริษัทท่ีเข้ำร่วมโครงกำรทัง้หมดจนถึงปี 
พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 58 บริษัท รวมเป็นจ ำนวนกำรตรวจประเมินทัง้สิน้ 202 ครัง้ โดยพิจำรณำจำกประเภทของธุรกิจ และกำรประกอบ
กิจกำรท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม  กำรตรวจประเมินของโครงกำรฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 ได้อ้ำงอิงเกณฑ์กำรตรวจประเมิน
ในกรอบของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบัด้ำนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กำรตรวจประเมินสำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้กบับริษัทท่ีได้รับกำร
ตรวจ เกิดกำรพฒันำประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกบันโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนของเอสซีจี ทัง้นี ้ขอบข่ำยของ
เกณฑ์กำรตรวจประเมินครอบคลมุ 5 องค์ประกอบหลกั ประกอบด้วย กำรก ำกบัดแูล (Governance) กำรจดักำรหว่งโซอ่ปุทำน (Supply Chain) กำร
จัดกำรกระบวนกำรผลิต (Operations) กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร (Products and Services) และควำมสมัพนัธ์และกำรสื่อสำรกับผู้ มี
สว่นได้เสีย (Stakeholder Relation and Communication) ทัง้นี ้แตล่ะบริษัทจะได้รับกำรตรวจประเมินทกุ 3 ปี 

   
ผลกำรตรวจประเมินแต่ละบริษัทแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยพิจำรณำทัง้ด้ำน ระบบกำรบริหำรงำน (Management System) กำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดทำงกฎหมำย (Compliance) ประสิทธิภำพ (Effectiveness) และประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน (Performance) ของกำรด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์กำรตรวจประเมิน 

สัดส่วนบริษัทที่ได้การตรวจประเมนิ 
ประสิทธิผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

  

ผลกำรตรวจประเมินท่ีผ่ำนมำ แสดงให้เหน็วำ่แตล่ะบริษัทในเอสซีจีโดยสว่นใหญ่ มีกำรปรับปรุงประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ตอ่เน่ือง จนถงึปัจจบุนั มีบริษัทท่ีเข้ำข่ำยได้รับกำรตรวจประเมินทัง้หมด 58 โรงงำน ซึง่เป็นบริษัทในประเทศไทย 54 บริษัท และตำ่งประเทศ 4 บริษัท 
โดยในภำพรวม มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอยูใ่นระดบั 5 อยูท่ี่ร้อยละ 12 (จ ำนวน 7 บริษัท) ระดบั 4 อยูท่ี่ร้อยละ 62 (จ ำนวน 36 บริษัท) 
ระดบั 3 อยูท่ี่ร้อยละ 24 (จ ำนวน 24 บริษัท) และระดบั 2 อยูท่ี่ร้อยละ 2 (จ ำนวน 1 บริษัท) 

โดยผลกำรตรวจประเมินในปี พ.ศ. 2560 ครอบคลมุกำรตรวจประเมินทัง้สิน้ 7 บริษัท  ซึง่สำมำรถสรุปภำพรวมกำรบริหำรจดักำรในแตด้่ำนและ
ประเดน็ท่ีเอสซีจีมุง่เน้นด ำเนินกำร เพ่ือมุง่สูเ่ป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ประเทศไทย ภมูภิาคอ่ืน

การแบ่งระดับผลการตรวจประเมิน 
ระดับที่ 1 : ขำดแนวทำงกำรจดักำร )Denial)  
ระดับที่ 2 : มีกำรแก้ไขเม่ือเกิดปัญหำ )Reactive)  
ระดับที่ 3 : มีระบบและแนวทำงป้องกนัปัญหำท่ีอำจเกิดขึน้ได้ 

)Assurance)  
ระดับที่ 4 : กำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นสว่นหนึง่ของกำร

ด ำเนินธุรกิจ )Business Integration) และ 
ระดับที่ 5 : เป็นผู้น ำในกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม )Leadership)   

4, ต่างประเทศ 

54, ประเทศ 

 

 

 

การก ากับดูแล 
ผู้บริหำรสูงสุดของแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรก ำหนดโครงสร้ำงและ
ผู้ รับผิดชอบในกำรติดตำมรำยงำนประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงมีกระบวนกำรประเมินควำมเส่ียง กำรก ำหนด
มำตรกำรควบคมุ และติดตำมกำรแก้ไขเพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรจดักำรประเด็นควำมเส่ียงท่ีส ำคญัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้
ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้กับบริษัทท่ีอยู่ในต่ำงประเทศ เพ่ือให้มีผลกำรด ำเนินงำนท่ี
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทัง้องค์กร  อย่ำงไรก็ตำม บำงบริษัทควรทบทวนควำมเส่ียงท่ีเป็น Non–technical Risk ท่ีอำจส่งผล
กระทบตอ่สิ่งแวดล้อม เชน่ กำรเปล่ียนแปลงวตัถดุิบหรือเชือ้เพลิงในกระบวนกำรผลิต เป็นต้น  และกำรปรับปรุงควำมพร้อมตอ่กำรตอบสนองเหตุ
ฉกุเฉินให้ครอบคลมุกบัควำมเส่ียงของบริษัทให้ครบถ้วน เช่น เหตฉุกุเฉินกรณีฝุ่ นถ่ำนหินระเบิด (Coal or Pet Coke Explosion) ส ำหรับโรงผลิต
ปนูซีเมนต์ขำว และ โรงผลิต PVC (ตำ่งประเทศ) เป็นต้น 

 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
มีกระบวนกำรจดักำรควำมเส่ียงและขยำยโอกำสกำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัคู่ค้ำและคู่ธุรกิจเพ่ือยกระดบักำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของคูค้่ ำ
และคู่ธุรกิจท่ีส ำคัญ  ตำมโปรแกรม Greening the Supply Chain ไปยังบริษัทท่ีด ำเนินกำรในต่ำงประเทศ โดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำร
ดงักล่ำวในกำรคดัเลือกและบริหำรสญัญำว่ำจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ ทัง้นีเ้น่ืองจำกกำรน ำไปปฏิบตัิอำจมีควำมแตกต่ำงกนัไปในแต่ละธุรกิจและ
บริษัท ดงันัน้บำงบริษัทควรผนวกประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรจดักำรคูค้่ำและคูธุ่รกิจให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ อำทิ กำรผนวกเกณฑ์
ในกำรคดัเลือกและกำรบริหำรสญัญำว่ำจ้ำงให้ครอบคลมุถึงและเฉพำะเจำะจงกบักำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสงัคม และกำร
พฒันำและก ำหนดเกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรด ำเนินงำนของคูค้่ำและคูธุ่รกิจ ท่ีสะท้อนถงึประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

 

การจัดการกระบวนการผลิต 
มีกระบวนกำรในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนสิ่งแวดล้อม เพ่ือก ำหนดแผนงำนควบคุมประเด็นควำมเส่ียงท่ีส ำคัญ โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเป็นมำตรฐำนขัน้ต ่ำ และบำงบริษัทก ำหนดแนวทำงกำรควบคมุให้ประสิทธิผลดีกว่ำมำตรฐำนตำมกฎหมำย 
โดยเปรียบเทียบประสิทธิผลด้ำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมในระดบัโลก (World Class) เพ่ือระบโุอกำสในกำรใช้ Best Available Technology เพ่ือ
ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมกังวลของชุมชน เช่น กำรติดตัง้หอเผำทิง้ระดบัพืน้ดิน (Enclosure Ground Flare) ส ำหรับโรงผลิตโอ
เลฟินส์ กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งบริษัทในกำรสง่กำรก๊ำซท่ีต้องเผำทิง้ในหอเผำและปลอ่ยทิง้จำกระบบเน่ืองจำกหยดุกระบวนกำรผลิตไปยงั
อีกบริษัทเพ่ือใช้งำน และโครงกำร SALSA ท่ีน ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำแปรรูปให้เป็นวตัถุดิบท่ีใช้ประโยชน์ได้  เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทสว่นใหญ่ต้องทบทวนและปรับปรุงโปรแกรม กำรใช้พลงังำน และกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก นอกจำกนี ้บำงบริษัทควรทบทวนโปรแกรมกำร
บ ำรุงรักษำอปุกรณ์ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มัน่ใจวำ่อปุกรณ์ดงักลำ่วมีควำมพร้อมใช้งำนได้อยำ่งตอ่เน่ือง เชน่ CEMs เป็นต้น 

 

การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ 
บริษัทส่วนใหญ่ได้เร่ิมจดัท ำฉลำกคำร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลิตภณัฑ์และองค์กร (CFP & CFO) รวมถึงกำรประเมินผลกระทบด้ำนท่ีมีควำมส ำคญั
ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle Analysis: LCA) ของผลิตภณัฑ์หลกั เพ่ือประเมินผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำน และกำรผลิตของบริษัท นอกจำกนี ้
บริษัทได้ขยำยกำรรับรองฉลำกสิ่งแวดล้อม SCG eco value ไปยงับริษัทต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บำงบริษัทควรก ำหนดแนวทำงในกำรน ำผล
จำกกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรผลิตผลิตภณัฑ์ มำวำงแผนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรหรือขัน้ตอนท่ีส ำคญั
ของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์  และสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำส ำหรับผลิตภณัฑ์เหลำ่นัน้รวมถงึกำรทวนสอบข้อมลูกำรประเมินผลกระทบตำมระยะเวลำท่ี
เหมำะสม (เช่น ทกุ 3 ปี) นอกจำกนีท้ำงบริษัทควรพิจำรณำเพิ่มกำรส่งเสริมให้มีกำรรับผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แล้วกลบัคืนเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิต เพ่ือลด
ภำระในกำรจดักำรของเสียและผลกระทบในภำพรวมของกลุม่ 

 

ความสัมพันธ์และการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
มีกระบวนกำรในกำรระบุและจดัล ำดบัควำมส ำคญัผู้ มีส่วนได้เสียท่ีครบถ้วน รวมถึงกำรก ำหนดกลยทุธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำน
ภำยนอก รวมถึงมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีส ำคญั เพ่ือน ำข้อคิดเห็นมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำน
ควำมยัง่ยืนของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ อย่ำงไรก็ตำม บำงบริษัทควรน ำข้อกงัวลท่ีได้จำกกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของชมุชนมำวำงแผนกำรมีส่วนร่วม
ให้มีประสิทธิผลท่ีดีขึน้ เชน่ ปัญหำเร่ืองฝุ่ นจำกปลอ่งระบำย และกลิ่นรบกวนจำกระบบบ ำบดัน ำ้เสีย เป็นต้น รวมถงึกำรทบทวนแนวทำงในกำรรับ
และบนัทึกข้อร้องเรียนให้ครอบคลมุข้อกงัวลท่ีได้รับจำกหลำกหลำยช่องทำง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรวิเครำะห์ข้อมลู และแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ 
นอกจำกนีค้วรมีกำรทวนสอบมำตรกำรตอบสนองตอ่ข้อร้องเรียนจำกชมุชน เพ่ือมัน่ใจวำ่มีกำรตอบสนองท่ีถกูต้องและเหมำะสม และลดข้อกงัวล
ของชมุชนท่ีแท้จริง 

 
 

 

 

ERM is a global provider of environmental, social and corporate responsibility 
consulting and assurance services. We have worked with over half of the world’s 
500 largest companies, in addition to numerous governments, international 
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รางวัล SET Sustainability Award 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำาเนินงานยอดเยี่ยม รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยมประจำาปี 2017 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (รางวัล Award of Sustainable Excellence)

รางวัลการตลาดดีเด่น MAT Award 2017 
จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ความภาคภูมิใจของเอสซีจี

    • รางวัล Special Award for TMP Achievement 
      • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี
    • รางวัล Award for Excellence in Consistent TPM Commitment
      • บริษัทสยามเซลลูโลส จำากัด 
   • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด
   • บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด โรงงานท่าหลวง
   • บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำากัด
   • บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำากัด
    • รางวัล Award for TPM Excellence
   • บริษัท PT Styrindo mono Indonesia

• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจ�าปี 2560 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด

• รางวัล Prime Minister Road Safety ประจ�าปี 2560 องค์กรดีเด่นเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
  จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
    • บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด

• รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานสร้างสรรค์ Thailand Energy Award 2017 เรื่อง Breakthrough Performance in 
  OPC Grinding จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
    • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด

• รางวัลดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน Thailand Energy Award 2560
  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
  • บริษัทไทยเอ็มเอ็มเอ จำากัด

• รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานสมุทรปราการ
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี

• รางวัลการตลาดดีเด่น MAT Award 2017 จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
    • รางวัลชนะเลิศประเภทอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง
   • บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด

ระดับเอสซีจี

• รางวัล SET Sustainability Award 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    • รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
    • รางวัลหุ้นยั่งยืน 

• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รางวัลการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยมประจ�าปี 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
  (รางวัล Award of Sustainable Excellence) จากความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) 
  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์

• รางวัลการตลาดดีเด่น MAT Award 2017 จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  • รางวัลชนะเลิศประเภทผลงานเพื่อสังคมดีเด่น
   • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

• รางวัล IP Champion 2017 ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ระดับธุรกิจ

• รางวัล ASEAN Mineral ด้าน Best Practice in Minerals Mining Category จากสมาคมประชาชาติ
  แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด

• รางวัลชนะเลิศในการประกวดองค์กรที่มีความเป็นเลิศในกิจการถ่านหินระดับประเทศ Thailand Coal Awards 2017
  และระดับอาเซียน ASEAN Coal Awards จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกระทรวงพลังงาน
    • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด โรงงานบ้านโป่ง

• รางวัล TPM Excellence Awards Winners 2016 จาก Japan Institute of Plant Maintenance
    • รางวัล Advance Special Award for TMP Achievement
      • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 เอสซีจี
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รางวัล IP Champion 2017 
ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำาปี 2560 
ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • รางวัลรองชนะเลิศประเภทอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง
   • บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
  • รางวัลรองชนะเลิศประเภทผลงานเพื่อสังคมดีเด่น
   • บริษัทสยามฟอเรสทรี จำากัด

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพสิ่งแวดล้อมในการท�างาน
  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • บริษัทไทยเอ็มเอ็มเอ จำากัด (ปีที่ 17)
  • บริษัทสยามมิตซุย ทีพีเอ จำากัด (ปีที่ 15)
  • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำากัด (ปีที่ 15)
  • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำากัด (ปีที่ 13)
  • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด โรงงานบ้านโป่ง (ปีที่ 12)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานปทุมธานี (ปีที่ 12)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานราชบุรี (ปีที่ 12)
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) โรงงานระยอง (ปีที่ 11)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานสระบุรี (ปีที่ 9)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานนวนคร (ปีที่ 8)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานสงขลา (ปีที่ 8) 
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 7)
  • บริษัทไทย เอมเอฟซี จำากัด (ปีที่ 7)
  • บริษัทแกรนด์สยามคอมโพสิต จำากัด (ปีที่ 6)
  • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำากัด (ปีที่ 5)
  • บริษัทไทยเพ็ท เรซิน จำากัด (ปีที่ 5)
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำากัด โรงงานสระบุรี (ปีที่ 5)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานปราจีนบุรี (ปีที่ 5)
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 4)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานวังศาลา (ปีที่ 4)
  • บริษัทนวอินเตอร์เทค จำากัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานชลบุรี (ปีที่ 3)
  • บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ ขอนแก่น (ปีที่ 3)
  • บริษัทสยามโทเซลโล จำากัด (ปีที่ 2)
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี (ปีที่ 2)
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี (ปีที่ 2)
  • บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ ระยอง (ปีที่ 2)
  • บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำากัด (ปีที่ 2)

  • บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำากัด โรงงานนครราชสีมา (ปีที่ 2)

• รางวัลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี 2560 
  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • ด้านคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ดีเด่น
    • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานนวนคร
  • ด้านหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น
    • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานราชบุรี

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2560 
  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
    • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานนวนคร 
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานราชบุรี 
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานปทุมธานี 
  • บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำากัด (มหาชน)

• รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อม
  ดีเด่น (EIA monitoring Award) ประจ�าปี 2559 ระดับยอดเยี่ยม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด – ประเภทเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด – ประเภทเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด – ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด – ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

• รางวัลการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  (CSR-DIW Continuous Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด โรงงานบ้านโป่ง 
  • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด โรงงานวังศาลา 
  • บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำากัด โรงงานบ้านโป่ง
  • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำากัด

• รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Network) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด โรงงานวังศาลา
  • บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำากัด โรงงานวังศาลา
  • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำากัด
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รางวัล Prime Minister Road Safety 
ประจำาปี 2560

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Factory)

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม 
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อม 
ดีเด่น ประจำาปี 2559

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5
(Green Network)
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• รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด โรงงานสมุทรปราการ 
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี 
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี
  • บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำากัด  

• รางวัลผู้ท�าความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES 
  จากส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด

• นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยองรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมเป็นนิคมอุตสาหกรรมน�าร่อง 
  ระดับ Eco-Excellence จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
  จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
   • บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จำากัด 
  • โครงการนำาร่องระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย
   • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำากัด

• ใบรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำากัด 
  • บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำากัด
  • บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
  • บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำากัด 
  • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำากัด 

• ฉลากเขียว (ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด

• รางวัลการเหมืองแร่สีเขียว ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่ 2560 
  จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่กระทรวงอุตสาหกรรม
    • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด

นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง
รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วม
เป็นนิคมอุตสาหกรรมนำาร่อง

ใบรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

รางวัลการเหมืองแร่สีเขียว 
ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่ 2560
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