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รู้จักเอสซีจี

 เอสซีจี ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล

และการพัฒนาอย ่างยั่ งยืน  มาตลอดระยะ

เวลากว่า 100 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2456 

ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทั้งด้านสินค้า บริการ กระบวนการทํางานและ

รูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนอง

ความต้องการของผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

พร้อมทั้งสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ให้กับทุกชุมชนที่เข้าไปดําเนินงาน นอกจากนี้ 

ยังได้ขยายธุรกิจไปยังภูมิภาอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

ตามวิสัยทัศน์ ทําให้เอสซีจี เป็นหนึ่งในกลุ่ม

บ ริ ษั ท ชั้ น นํ า ใ น ภู มิ ภ า ค อ า เซี ย น ที่ เ ติ บ โ ต

อย่างยั่งยืน

 ปัจจุบัน เอสซีจีมีบริษัทย่อยมากกว่า 

200 บริษัทกระจายอยู ่ทั่วภูมิภาคอาเซียน 

มพีนกังานมากกว่า 51,000 คน โดยเป็นพนกังาน

ท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียนกว่า 15,000 คน 

ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได ้แก ่  ธุรกิจ

ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 

และธุรกิจกระดาษ
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เอสซจี ีเปเปอร์ 

 ผูน้าํธรุกจิผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑ์กระดาษ

และบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ในอาเซียน 

ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจกระดาษและ

บรรจุภัณฑ์ (Packaging Chain) และธุรกิจเยื่อและ

กระดาษ (Fibrous Chain) และเป็นสมาชิก The Sustainable

Forest Products Industry (SFPI) ซึ่งอยู่ภายใต้ World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

 เอสซีจี เปเปอร์ ขยายการลงทุนในอาเซียน

อย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ 

ได้เข้าซื้อหุ ้นทั้งหมดในบริษัทดี อิน แพค จํากัด 

ซึ่งผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เฉพาะกลุ่ม และเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 90 ใน PT Indoris 

Printingdo ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ผลิตกล่องกระดาษ

ออฟเซ็ตชั้นนําในประเทศ นอกจากนี้ ได้ขยายเข้าสู่

สายธรุกจิบรรจภุณัฑ์  (Flexible Packaging) สาํหรบัอาหาร

และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 22 

ในบริษัทพรีแพค ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์

สําคัญมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านบรรจุ

ภัณฑ์ครบวงจร ขณะที่ธุรกิจเ ยื่อและกระดาษ 

ได้ปรับปรุงเครื่องจักร ให้สามารถผลิตกระดาษ Glassine 

ได้เป็นรายแรกในภมูภิาคอาเซยีน ซึ่งมีความเรยีบและ

โปร่งแสงสูงกว่ากระดาษทั่วไป ใช้เป็นวัสดุรองหลัง

สําหรับฉลากสติกเกอร์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

 เอสซีจี เปเปอร์ ให้ความสําคัญกับการพัฒนา

ด้านนวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง โดยได้พฒันาเทคโนโลยี

การพมิพ์ลงบนกระดาษม้วนด้วยระบบเฟลกโซกราฟี

แบบ Pre-print ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระบบการพิมพ์

แบบออฟเซท็ พัฒนาการผลติกระดาษ Machine Glazed 

สําหรับบรรจุภัณฑ์ที่มุ ่งเน้นความสะอาดปลอดภัย

ขั้นสูง อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตกรวยนํ้าดื่ม

Idea CarePack บรรจุภัณฑ์อนามัยจากเยื่อกระดาษ

บริสทุธิ ์โดยใช้กระดาษ Food Grade ทีม่คีวามปลอดภยั

ต่อผู้บริโภค และใช้เทคโนโลยี Curve Lock ทําให้นํ้า

ไม่รั่วซึม ผ่านการทดสอบสารเรืองแสง และได้รับรอง

มาตรฐานจากสํานักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เป็นรายแรกในประเทศไทย พัฒนากระดาษ ไอเดีย

กรีน พลัส (Idea Green Plus) ที่มีส่วนผสมของเยื่อ

อีโคไฟเบอร์คุณภาพสูง (EcoFiber) ที่ได้จากกระดาษ

ใช้งานแล้ว และพัฒนาพันธุ ์ต ้นยูคาลิปตัส 10 

สายพันธุท์ีเ่หมาะสมกับพืน้ทีใ่นประเทศไทย โดยสามารถ

นาํไปปลูกในดินหลายชนิดและครอบคลุมหลายพื้นที่ 

ทั้งนี้ ยังช่วยลดปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 

พร้อมผลผลิตและนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น 

 การดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยั่ งยืน  คํ านึ งถึ งผลประโยชน ์และผลกระทบ

ของผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านแนวคิด 3G คือ 

Green Product เพิ่มมูลค่าให้กับไม้ยูคาลิปตัสโดยใช้

ทุกส่วนให้เกิดคุณค่าสูงสุด ขยายสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

Green Process ให้ความสําคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ

กระบวนการผลิต โดยเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่

ใช้พลังงานน้อยและใช้ทรัพยากรทางเลือกแทน

ทรัพยากรที่มีจํากัด นําของเสียกลับมาหมุนเวียน

ใช้ใหม่หรือใช้ซํ้าเป็นวัตถุดิบหรือพลังงานทดแทน 

และ Green Mind สร้างจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน

โครงการเพือ่สงัคม ทัง้นี ้ได้ปลกูสร้างจติสํานกึอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและผู้บริโภคผ่านสังคม

ออนไลน์ ‘We are Greeners’ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน

ข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์เกีย่วกับสิง่แวดล้อม 

รวมถึงสร้างเครือข่ายตลาดสีเขียว

ได้ด ีเหมาะสาํหรบับรรจุภณัฑ์อาหาร และยงัได้พฒันา

นวัตกรรมบริการปรับปรุงและตกแต่งบ้าน WINDSOR 

Fast Renew เปลี่ยนประตูหน้าต่างไวนิลใหม่แทน

ของเดิมภายใน 1 วัน โดยใช้เทคโนโลยี Fast Frame 

ที่พัฒนาขึ้นเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวใน

ประเทศไทย  

 การดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ได้นํานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

(Eco Innovation) มาปรับใช้ในกระบวนการจัดการ

โรงงาน เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ ีและการอยูร่่วมกนั

อย่างยัง่ยนืระหว่างอตุสาหกรรม สิง่แวดล้อม และชมุชน 

จงึทําให้บริษทัระยองโอเลฟินส์ จํากดั และบริษทัไทย

โพลิเอททีลีน จํากัด ได้รับการรับรองต้นแบบโรงงาน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) สองแห่งแรกของ

ประเทศไทยจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

รวมทั้งได้พัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียวด้วยการนํา

หลักการพึ่งพาอาศัยกันมาปรับใช้ในการจัดการ

ของเสีย (Industrial Symbiosis) ควบคู่กับการสร้างเครือข่าย

สเีขยีวที่ยัง่ยนืร่วมกับคูค่้าและคู่ธรุกจิจนทําให้บรษิทั

มาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากดั ได้รบัรางวัลอตุสาหกรรม

สี เขียวระดับที่  5  จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

เป็นรายแรกของโรงงานปิโตรเคมีในประเทศไทย

เอสซจี ีซเิมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 

 เกิดจากการปรับโครงสร้างการบริหารงาน

ภายในรวม 3 ธุรกิจหลักคือ เอสซีจี ซิเมนต์ เอสซีจี

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถการพัฒนานวัตกรรมสินค้า

และบริการ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อย่างรวดเร็ว และรองรับการขยายธุรกิจในอาเซียน

 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้ขยาย

ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยก่อสร้าง

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศลาวเป็นแห่งแรก

ของเอสซีจี ก่อสร้างโรงงานผลิตปูนสําเร็จรูปใน

ประเทศไทย เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 55 ในบริษัทพาเนล 

เวิลด์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์ สําหรับ

ใช้ในงานตกแต่งภายในและภายนอก นอกจากนี้

ยังได ้ขยายธุรกิจนอกภูมิภาคอาเซียน โดยได ้

ร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 33 กับ Florim Ceramiche S.p.A. 

ประเทศอิตาลี เพื่อลงทุนในโรงงานผลิตกระเบื้อง

เซรามิกคุณภาพสูง 

 ด้านนวัตกรรมได้คิดค้น The NEST – The Next 

Eco-Sustainable Technology for Home นวัตกรรมบ้าน

แห่งอนาคตหลังแรกในอาเซียน  ซึ่งสามารถผลิต

พลังงานมากกว่าการใช้งาน และได้วิจัยและพัฒนา 

SCG Eldercare Solution นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสําหรับ

ผู ้สูงอายุ  โดยร ่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาความต้องการและการใช้

ชวีติของผู้สงูอายุ เพื่อออกแบบการใช้งานที่เหมาะสม

นอกจากนั้น ได้วจิยัและพัฒนาปนูซเีมนต์สตูรไฮบริด

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในกระบวนการ แต่ยังคง

คณุภาพ ผิวชิน้งานสวย เรียบเนียน และแห้งเร็ว เหมาะ

สาํหรบัการใช้งานโครงสร้างทีต่้องการความแขง็แกร่ง 

 การดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ได้ร่วมเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระดับ

สากล อาทิ World Business Council for Sustainable 

Development-Cement Sustainability Initiative: WBCSD-

CSI เป็นรายรายแรกในประเทศไทย และได้ดาํเนนิธรุกจิ

ภายใต้แนวคิดห่วงโซ่อุปทานสีเขียวที่มีระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบโรงงาน 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาให้สามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

(ลาํปาง) จํากัด ได้รบัรางวัลอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 

5 (Green Industry Level 5) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เป็นรายแรกของประเทศไทย 

นอกจากนี้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด 

บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด บริษัทสยาม

ซานทิารแีวร์อนิดสัทร ีจาํกดั และบรษิทัโสสโุก้ เซรามคิ 

จํากัด ยังได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก

องค์กร Carbon Footprint for Organization (CFO) อีกด้วย

เอสซจี ีเคมคิอลส์ 

 ผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ครบวงจร และได้

ขยายการลงทุนในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยร่วม

ทุนกับบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (CAP) 

ดาํเนนิโครงการขยายกาํลงัการผลติโรงงานโอเลฟินส์ 

และดําเนินโครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ร่วม

กับบริษัท Compagnie Financière Michelin ซึ่งเป็นสินค้า

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อรองรับความต้องการ

ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีในประเทศอินโดนเีซยีที่เพิม่สงูขึน้

และโครงการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร

แห ่ งแรกในประเทศเวียดนามร ่ วมกับบริษัท

ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) และ

ผู ้ร ่วมทุนจากประเทศเวียดนามและกาตาร์ โดย

อยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงเงินกู้กับเจ้าหนี้ และ

การประมูลผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 เพื่อส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาอย่าง

ต่อเนือ่ง เอสซจี ีเคมคิอลส์ ได้เข้าซือ้หุน้ร้อยละ 51 ใน

บริษัท Norner Holding AS ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นศูนย์

นวตักรรมและเทคโนโลยทีีม่คีวามเชีย่วชาญด้านวสัดุ

และโพลิเมอร์ระดับโลก  เป็นการต่อยอดการพัฒนา

สินค้ามูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง อาทิ เม็ดพลาสติก

สําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่อทนต่อแรงดันสูง 

เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์  และฟิล์มพลาสติก

สําหรับบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้เริ่มดําเนิน

การผลิตและจัดจําหน่าย T.U.X™ ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม

พลาสติก LLDPE ชนิดพิเศษ ที่มีความใสและปิดผนึก
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สารจาก

กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

กานต์  ตระกูลฮนุ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

 โ ล ก เ ร า ทุ ก วั น นี้ มี ส ถ า น ก า ร ณ ์ ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 

รวมถึงเหตุการณ์ความผันผวนต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งทวี

ความซับซ้อนขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรมีความจําเป็นที่จะต้อง

เตรียมตัวเพื่อตอบสนองต่อความผันผวนหรือความเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ดังนั้น การเฝ้าติดตาม การวิเคราะห์สถานการณ์และ

ความเสี่ยงจึงมีความสําคัญอย่างมาก เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ

กับสถานการณ์  และลดหรือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

เพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัดและเติบโตได้ต่อไป การก้าวสู ่

ป ีที่  101  ของเอสซีจี  แม ้จะพบกับความท ้าทายมากมาย 

แต่เอสซีจียังคงสามารถรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี โดยในปี

2557 มีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน 

พร ้อมมุ ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตร ่วมกับสังคมและสิ่งแวดล ้อม

อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนตลอดไป

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic

Community (AEC) ในปี 2558 นั้น ทุกประเทศสมาชิกต่างอยู่ระหว่าง

การปรับตัวเตรียมความพร้อม ภาคธุรกิจก็เช่นกัน เพราะตลาด 

ทรัพยากร แรงงาน และรูปแบบการบริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างมาก 

เอสซจีไีด้เตรยีมพร้อมรองรบัด้วยวสิยัทศัน์ทีมุ่ง่มัน่ดาํเนินธรุกจิควบคู่

กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียนและ

ชุมชนที่เข้าไปดําเนินงาน โดยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยการขยายฐานทีต่ัง้ไปยงัประเทศในอาเซยีน ด้วยการนาํมาตรฐาน

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปปรับใช้ในทุกที่ อาทิ กระบวนการ

ผลิตปูนซีเมนต์ได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าจากความร้อน

เหลอืใช้ในทกุหม้อเผาปนูซเีมนต์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

และกระบวนการนําเศษวัสดเุหลือทิ้งหรือชวีมวลจากภาคการเกษตร

มาแปรรูปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยี Fluidized Bed Gasifier 

นอกจากนี้ เอสซีจียังมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพราะเชื่อมั่นว่า การรวมกันเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนจะสร้างพลังและความแข็งแกร่งแก่ภูมิภาคนี้

เป็นอย่างมาก

 เอสซีจี ได้ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มจากการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อมให้อยูร่่วมเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม หรอื Green Manufacturing

เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี จากนั้น เอสซีจีได้ให้ความสําคัญต่อการ

พัฒนาคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการประกาศใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 

เมื่อเดือนกันยายน 2556 ปัจจุบันมีคู่ธุรกิจรายใหญ่ร่วมอุดมการณ์

ลงนามในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจแล้วครบถ้วน รวมถึงโครงการพัฒนา

คูธ่รุกจินาํร่องจํานวน 21 ราย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้คูธ่รุกจิมกีารพัฒนา

ปรบัปรงุเพือ่ต่อยอดไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้เอสซจี ีได้

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคผ่านสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ภายใต้ฉลาก SCG eco value โดยมียอดขายสินค้า SCG 

eco value ในปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 31 

ของรายได้จากการขายรวม 

 ด้านการสร้างความแข็งแกร่งและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่ดีของชุมชนและสังคม เอสซีจีได้พัฒนาต่อยอดความสําเร็จของ

โครงการเอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต และโครงการนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม สู ่ ‘สถานีปลูกคิด ปันสุข’

หรือศูนย ์ เ รียนรู ้ชุมชน 2  แห ่ ง  คือ  สถานีปลูกคิดป ันสุข

บ้านเตย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และสถานีปลูกคิดปันสุข

ฮอมผะหญา สาสบหก อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู ้สนใจศึกษาเรียนรู้การพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและ

ยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาต่อยอดสู่ ‘โครงการพลังปัญญา’ ร่วมกับมูลนิธิ

มั่นพัฒนา กองทัพบก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ และหอการค้าไทย ด้วยการจัดหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้นํา

ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ทหาร และผู้นําเกษตรกร ให้ปรับเปลี่ยน

กระบวนการคิดให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักเหตุและผล มีความ

พอเพียง สามารถแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ พร้อมนําความรู้

ถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งและสังคมแห่ง

ความสุขยั่งยืนต่อไป

 ด้วยความมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ส่งผลให้เอสซีจียังคงรักษาความเป็นที่ 1 ของ Dow Jones 

Sustainability Indices ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ติดต่อ

กันเป็นปีที่  4 ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจไม่เฉพาะต่อ

เอสซีจี เท ่านั้น แต่ยังเป ็นความภาคภูมิใจของผู ้มีส ่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จนี้ร่วมกัน นอกจากนี้ เอสซีจี

ยังมุ่งมั่นพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนต่อผู ้มีส่วนได้เสีย โดยเลือกใช้แนวทางการรายงาน

ของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 ซึ่งเป็นแนวทาง

การรายงานข้อมูลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่ง

เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

 ในศตวรรษใหม่ เอสซีจียังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้

กับสังคมไทยและสังคมอาเซียน ผ่านการสร้างความสมดุลในการ

ดําเนินธุรกิจที่ดี สร้างคุณค่าในสินค้าและบริการควบคู่ไปกับการ

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และมีสิง่แวดล้อมที่ยัง่ยนื ซึ่งเป็น

ความท้าทายที่เอสซีจีและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต้องเผชิญและช่วยกัน

ก้าวผ่าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงของสังคม

โดยรวมสืบไป
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อุดมการณ์

และวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์เอสซีจี

 เอสซีจ ีมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้าํตลาดในภูมภิาค
ที่ดําเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียน และ
ชุมชนที่เข้าไปดําเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ 
พนักงาน คู่ธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก 
สอดคลอ้งกบัหลักบรรษทัภิบาล และมมีาตรฐาน
ความปลอดภยัสงู อีกทัง้ยงัมุ่งยกระดับคุณภาพชีวติ
และความเป็นอยู่ของผู้คน ด้วยสินค้าและบริการ
ทีม่คีณุภาพจากกระบวนการดําเนินงาน การพัฒนา
เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มคีวาม
เป็นเลศิ
 เอสซีจี จะเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่อง
ในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมทีน่่าร่วมงานด้วย 
และเป ็นแบบอย ่างด ้านบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  นอกจากนั้น เอสซีจียัง
เชื่อมัน่ในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งจะ
ทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศ
การทํางานที่เปิดเผยโปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่ง
ความกระตอืรอืร้น โดยพนกังานของเอสซจีทีกุคน
จะยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 และ
จรรยาบรรณของเอสซีจี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
เอสซีจี ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน 
ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
และประสบการณ์ให้มีความมุ่งมั่นตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า และมโีลกทศัน์ทีก่ว้างไกล 
เป็นทัง้คนเก่งและดี

 เอสซีจี  มีอุดมการณ ์ในการดํา เนินธุรกิจ

อย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบ

ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว น เ กี่ ย ว ข ้ อ ง ทุ ก ฝ ่ า ย  โ ด ย แ น ว ท า ง

ในการปฏิบัติต ่าง ๆ นั้น คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ยึดถือ

ปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา ส่งผลให้เอสซีจี

ได้รบัความเชือ่ถอืในฐานะองค์กรชัน้แนวหน้าทีด่าํเนนิ

ธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติ

ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม นอกจากนั้น 

เอสซีจยีงัได้กาํหนดวิสยัทศัน์ขึน้เพื่อให้พนกังานทุกคน

ในองค์กรยึดถือเป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนนิงาน

อุดมการณ์เอสซีจี 

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

 เอสซีจี ตั้งมั่นในแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

 เอสซีจี มุ่งกระทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจ 

เพื่อความเป็นเลิศในทุกด้าน 

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

 เอสซีจี เชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงาน และ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

 เอสซีจี ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าที่ที่พึงมี

ต่อสังคมส่วนรวมเป็นสําคัญ และจะประพฤติตนเป็น

พลเมืองดี ทําประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน ในทุก

ประเทศที่เอสซีจีดําเนินธุรกิจอยู่

6 76

(                 ร้อยละ                )

การรับรอง

ฉลากคาร์บอน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ถึงขั้นหยุดงาน

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) / 

Robeco Sustainable Asset Management

P.63

P.84

P.63

P.57 P.63 P.85

P.47P.63 P.59

P.33 P.71

2557

132

14.4

โครงการปันโอกาส

วาดอนาคต

2556

208

29.8 ล้านบาท

โครงการ

P.110

P.70จำนวนฝายชะลอน้ำ

2556

62,812

2557

65,440

2557

2556

พนักงานของผู้ประกอบการโลจิสติกส์

ที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

10,702

12,919

P.84

*ล้านบาท

การแบ่งปัน

สู่สังคม

555
2557

525
2556

ของเสียอันตราย /

ไม่อันตราย

ที่นำไปฝังกลบ

การลงทุนวิจัย และพัฒนา มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงาน

ทดแทน

สินค้า และบริการ

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

สินค้า และบริการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

2556

2557

25572556

ร้อยละ
0.0/4.6

ร้อยละ
0.01/0.0

ร้อยละ 35 

(ฉลากลดคาร์บอน

และฉลากคาร์บอนฟุตพริ ๊นท์)
(พนักงาน/คู ่ธุรกิจ)

(สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาต่อรายได้จากการขาย)

(สัดส่วนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ต่อรายได้จากการขาย)

2,068 2,710

0.560.48

0.07 / 0.06

2556

0.05 / 0.06

2557

2556 2557

166
2557

134
2556

*ผลิตภัณฑ์

*ฝาย

*ราย ต่อ 200,000 ชั ่วโมง-คน

ของรายได้

จากการขาย

ร้อยละ 35 

ของรายได้

จากการขาย

ร้อยละ 26

2556 2557

ของรายได้

จากการขาย

ร้อยละ 31 

ของรายได้

จากการขาย

ล้านบาท

2556

5,198 ล้านบาท

2557

8,172 ล้านบาท

2556 2557

2,542 ล้านบาท

2557

(ร้อยละ 0.52)

2,687 ล้านบาท

(ร้อยละ 0.62)

2556

ร้อยละ

13.0

ร้อยละ

12.5

2556

ที่หนึ่งของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

(Industry Leader)

และอยู่ในกลุ่มระดับสูงสุด

เป็นปีที่ 6 (Gold Class)

2557

ที่หนึ่งของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

(Industry Leader)

และอยู่ในกลุ่มระดับสูงสุด

เป็นปีที่ 7 (Gold Class)

การรายงานข้อมูลตามแนวทาง GRI P.92

2556 2557



การดําเนินงานเพื่อความยั่งยืน

1. คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส   ประธาน

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์  

2. คุณพิชิต ไม้พุ่ม  กรรมการ

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

3. คุณชลณัฐ ญาณารณพ  กรรมการ

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์  

4. คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช  กรรมการ

 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์

5. คุณอารีย์  ชวลิตชีวินกุล  กรรมการ

 Vice President - Regional Business 

 เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

6. คุณนิธิ ภัทรโชค  กรรมการ

 Vice President - Domestic Market 

 เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

7. คุณเชาวลิต เอกบุตร   กรรมการ

 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การเงินและการลงทุน เอสซีจี

8. คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล   กรรมการ

 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง เอสซีจี

9. คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร  กรรมการ

 ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี 

10. คุณชลธร ดำรงศักด ิ์  กรรมการและเลขานุการ

 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน เอสซีจี   

11. คุณนำพล ลิ้มประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ผู้จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั ่งยืน

(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2558)

 เอสซีจี มีอุดมการณ์ในการดําเนิน

ธุรกิจอย่างมีคุณธรรรม ไม่เพียงให้ความ

สําคัญด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน

ของภาคธุรกิจหรือผลตอบแทนจากการ

ประกอบธุรกิจเท ่า นั้น แต ่ยังให ้ความ

สําคัญด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด จนฝังราก

ลึก เป ็นหนึ่ ง ในวัฒนธรรมขององค ์กร 

จํานวนพนักงานของเอสซีจี ได ้ เพิ่มขึ้น

ตามการเติบโตของธุรกิจ ในขณะที่สังคม

และสิง่แวดล้อมกเ็ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ดังนั้น การที่จะรักษาความเป็นผู้นํา หรือเป็น

แบบอย่างที่ดีในการดําเนินธุรกิจ นอกจาก

การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรผ่านรุ่นต่อรุ่น

แล้ว ยังจําเป็นต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

ทันสมัย และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม  ซึ่ ง เ อ ส ซี จี มี

พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง

 ในปี 2534 เอสซีจ ีเริม่ประกาศนโยบาย

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

และในปี 2538 ได้ออกแนวปฏบิตักิารอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ

ในการมุ่งเน้นการควบคุมผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของโรงงาน ต่อมาเอสซีจีได้เริ่ม

นํามาตรฐานสากล ระบบการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม มอก./ISO 14001 และระบบ

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย มอก.18001 เข้ามาปรับใช้ใน

ปี 2540 และปี 2543 ตามลําดับ เพื่อให้ทุก

บริษัทภายใต้การบริหารจัดการของเอสซีจี

ได้นําประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

การบริหารจัดการองค์กร มีความเป็นอิสระ 

แสดงความรับผิดชอบ และเกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ผลสําเร็จดังกล่าวได้ถูกนําไป

ขยายผลด้านการจัดการพลังงาน โดยในปี 

2554 เอสซจีไีด้นาํมาตรฐานระบบการจดัการ

ด้านพลังงาน มอก. / ISO 50001 มาปรับใช้

 เอสซีจี ยังมีโครงการตรวจประเมิน

ประสิทธิผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Performance Assessment 

Programme: EPAP) และด้านความปลอดภัย 

(Safety Performance Assessment Programme: 

SPAP) ตั้งแต่ปี 2544 และปี 2546 ต่อเนื่องกัน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ

ผู้มีส่วนได้เสียในผลการดําเนินงานทั้งด้าน

สิง่แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ในด ้านบรรษัทภิบาล เอสซีจี เริ่ม

ให้มีการประกาศใช้จรรยาบรรณ เอสซีจ ี

ตั้งแต่ปี 2530 และได้ปรับปรุงให้เหมาะ

กับสถานการณ์ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งยัง

ได้ขยายผลไปสู่คู ่ธุรกิจในปี 2556 เพื่อให้

มั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้

ของคู่ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้ออกนโยบาย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมในปี 

2553 เพราะเชื่อมั่นว่า การดําเนินธุรกิจที่

รบัผดิชอบต่อสงัคมและเคารพต่อสิง่แวดล้อม

จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันให้องค์กร

สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 นอกจากการมีนโยบายที่ชัดเจนแล้ว 

การต่อยอดไปสู่ผู้ปฏิบัติงานก็มีส่วนสําคัญ 

เอสซีจีจึงได้เริ่มพัฒนา ‘แนวปฏิบัติการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื’ ขึน้ในปี 2551 เพือ่ส่งเสรมิ

และรองรับการดําเนินงานในหลาย ๆ ด้าน

ให้เหมาะสมและชัดเจน จากนั้น ได้ออก

แนวปฏิบัติอื่น  ๆ อย ่างต ่อเนื่อง อาทิ 

แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ห า ที่ เ ป ็ น มิ ต ร ต ่ อ

สิ่งแวดล้อม และ SCG Safety Framework 

 สาํหรบัระบบและมาตรฐานการจดัการ

ที่นํามาประยุกต์ใช้ เอสซีจีได้ติดตามและนํา

มาใช้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริหารคุณภาพ

ทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)

การบํารุงรักษาทวีผล (Total Product ive 

Maintenance) และมาตรฐานความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มอก. / ISO 26000 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด

การพัฒนาต่อยอดให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่กําหนด

โครงสร้างการบริหารจัดการ

เพือ่ความยัง่ยนื

 องค์ประกอบที่สาํคญัในการขับเคลือ่น

เพื่อให้เกิดนโยบาย ระบบมาตรฐานและ

แนวปฏิบัติในการทํางาน รวมถึงการส่งเสริม

สนบัสนนุผูป้ฏบิตังิาน คอื คณะกรรมการการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี (SCG Sustainable 

Development Committee) ซึ่งมีหน้าที่กําหนด

และทบทวน นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน

และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยคณะกรรมการฯ นี้ได้ปรับบทบาทจาก

คณะกรรมการอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อมและ

ความปลอดภัยซึ่งตั้งขึ้นในปี 2538 ทั้งนี้

เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

ภาพรวมของเอสซีจี ปัจจุบัน มีกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ เป็นประธานฯ 

และมีกรรมการผู ้จัดการใหญ่และผู ้ช ่วย

ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ ่ จ า ก ทุ ก ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ แ ล ะ

หน่วยงานส่วนกลางเป็นคณะกรรมการฯ

เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนดําเนินไป

ในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการแต่งตั้ง

คณะกรรมการและคณะทํางานเฉพาะ

ในแต่ละด้าน โดยเฉพาะที่เป็นประเด็นสําคัญ

(Materiality) เพื่อกําหนดกลยุทธ์ แนวทาง

และเป้าหมาย โดยมีคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับแต่ละขั้นในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน หรือ 

SCG Sustainable Supply Chain ดังนี้ 

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี

สิ่งแวดล้อม สังคม

เศรษฐกิจ

บรรษัทภิบาล
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กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการพัฒนา
คู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• ผลิต

• พลังงาน

• พัฒนาอย่างยั่งยืน

• ซ่อมบำรุง

• ควบคุมคุณภาพ

• วิศวกรรม

• เหมือง

• บริหารคุณภาพ

• บุคคล เป็นต้น

คณะกรรมการ
SCG eco value

คณะทำงานจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรม

คณะทำงาน
ด้านการจัดการน้ำ

คณะกรรมการ
Green Building

คณะทำงานด้านการ
จัดการสารที่เป็นอันตราย

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี เปเปอร์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
พลังงานเอสซีจี

คณะทำงานวิชาชีพ
ด้านต่างๆ อาทิ

โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี เคมิคอลส์

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำนักงานใหญ่ เอสซีจี บางซื่อ

มูลนิธิเอสซีจี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี

คณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เอสซีจี

 • ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ด ้ ว ย ม า ต ร ฐ า น

ระดับโลก หรือ Green Manufacturing ได้แก่ 

คณะกรรมการพลังงาน คณะทํางานจัดการของเสีย

อุตสาหกรรม คณะทํางานด้านการจัดการนํ้า 

คณะกรรมการด ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ คณะกรรมการ SCG Green Building และ

ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการสารที่

เป็นอันตราย เพิ่มในปี 2557 

 • การยกระดับการจัดการของธุรกิจ

ต้นนํ้า หรือ Upstream Supply Chain ได ้แก่ 

คณะกรรมการพัฒนาคู ่ธุรกิจสู ่ความยั่งยืน 

ที่ได้ขยายขอบข่ายจากการดําเนินการจัดหาที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองระบบความ

ปลอดภัยคู ่ธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

เอสซีจี

 • การสร ้ าง คุณค ่ า เ พิ่มสู ่ ผู ้ ผลิตและ

ผู้บริโภคปลายนํ้า หรือ Downstream Supply Chain 

ได้แก่ คณะกรรมการ SCG eco value เพื่อให้เป็น

ทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางการพฒันา

อย่างยั่งยืน ที่นอกจากในห่วงโซ่อุปทานแล้ว 

เอสซีจียังมองไปสู่องค์กรอื่น ๆ อีก โดยถือเป็น

รูปแบบหนึ่งของอุดมการณ์ ‘ถือมั่นในความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม’ หรือ CSR ที่มคีณะกรรมการ

กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

มูลนิธิเอสซีจีที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้สังคม

เข้มแข็ง

 นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการดําเนินการที่

สอดคล้องไปยังระดับธุรกิจ บริษัท โรงงาน และ

พื้นที่ต่าง ๆ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้

มั่นใจว่านโยบายและแผนการดําเนินงานต่าง ๆ 

มีการนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

แนวทางการจัดการ

เพือ่ความยั่งยนืในขัน้ต่อไป

 เอสซีจี  กําหนดวิสัยทัศน ์ที่ต ้องการ

จะเป็นผู้นําธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน ปัจจุบัน

มีฐานการผลิตในอาเซียนด้วยสัดส่วนร้อยละ 9 

เอสซีจีนํากระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่ดี

จากประเทศไทยขยายไปสู่อาเซียนเพื่อให้เกิด

การพัฒนาที่รวดเร็วและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยเริ่มจากประเด็นด้านความปลอดภัยซึ่งถือ

เป็นเรื่องสําคัญ และเป็นขวัญกําลังใจในการ

ทํางาน ทั้งต่อตัวพนักงาน คู่ธุรกิจ รวมถึงชุมชน

รอบโรงงาน เอสซีจีจะเริ่มจากการเก็บข้อมูล

เพื่อเป ็นฐานแสดงผลการดําเนินงาน และ

วิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุง คาดว่าจะ

เริ่มเก็บข้อมูลด ้านความปลอดภัยและด้าน

สิ่งแวดล้อมที่สําคัญตั้งแต่ปี 2558

 เพื่อให้การดําเนินการมีประสิทธิผลใน

ต่างประเทศด้วย เอสซีจีจะนําระบบมาตรฐาน

ต่าง ๆ  รวมถึงโครงการตรวจประเมินประสิทธิผล

การดาํเนนิงานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม

 (SPAP and EPAP) เพื่อยกระดับให้เกิดประสิทธิผล

ทั่วทั้งองค์กร และเป็นมาตรฐานสากล โดยจะมี

การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

แต่ละพื้นที่ต่อไป

 ด ้านบุคลากร สําหรับผู ้ปฏิบัติงานที่

ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการดําเนินการนั้น จะต้อง

ได้รับการปลูกฝังแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการทํางาน ทั้งด้านการสร้างจิตสํานึกในชีวิต

ประจําวันและการนําแนวคิดดังกล่าวประกอบ

เข้าไปกับการทํางาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ทัง้การฝึกอบรม และกระบวนการมสี่วนร่วมต่าง ๆ

โดยกระบวนการเรียนรู ้ได้มีการปรับรูปแบบ

ที่เน้นการปฏิบัติ มีทีมงานและผู้บังคับบัญชา

เป็นทีป่รกึษาเพือ่ให้เกิดการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธิผล

อย่างยั่งยืน

 เอสซจี ีได้ร่วมเป็นสมาชกิ The World Business

Council for Sustainable Development (WBCSD) 

ตั้งแต่ปี 2543 และจาก Vision 2050 ที่ WBCSD 

กําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนิน

ธุรกิจในอนาคตให้แก่สมาชิก เพื่อร่วมมือกัน

สร ้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลก

ภายในปี 2593 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทํา

แนวปฏิบัติ Action 2020 เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่ 

Vision 2050 ซึ่งเอสซีจีได้ติดตามแนวทางดังกล่าว 

เพื่อนาํมาปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงาน และทบทวน

เป้าหมายภายในต่อไป

ร้อยละ

ผลการตรวจประเมินประสิทธิผล

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย
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 การก้าวเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) นับเป็นเรื่องที่

ท้าทายไม่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึง

ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด การรวม

กลุ่มเศรษฐกิจให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

(Single Market and Production Base) จะช่วยลดช่องว่าง

การพัฒนาระหว ่างประเทศสมาชิก พร ้อมทั้ง

ปรบันโยบายเศรษฐกจิของแต่ละประเทศให้สอดคล้อง

กับเศรษฐกิจภูมิภาค ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงจะ

ทาํให้ภมูภิาคอาเซยีนมีขดีความสามารถในการแข่งขนั

สูง แต่ยังเพิ่มโอกาสการต่อรองด้านการค้าในฐานะ 

Growth Engine หรือผู้ผลิตที่เป็นจักรกลสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกด้วย

 การรวมกลุ่มระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ไม่ได้ก ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเท่านั้น 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของ

สังคมเมืองส่งผลต่อการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ

มากขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ชาวอาเซียนต้อง

ร่วมมือและหาแนวทางร่วมกันในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู ่อย่างยั่งยืนภายใต้

แนวทาง Green ASEAN เพื่อนําพาให้อาเซียนเติบโต

อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาต้องดําเนินควบคู่ไปกับการ

ดแูลทัง้อากาศและทรพัยากรนํ้า รวมถงึผลกัดนัให้เกิด

สังคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society) เพื่อยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพชีวิตของทุกคนในอาเซียน 

 สําหรับประเทศไทย ได้วางนโยบายเศรษฐกิจ

ไว้คือ ความพยายามที่จะเป็นมิตรและเป็นคู่ค้ากับ

ประเทศโดยรอบ การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญ

กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ 

รวมทั้ง สร้างความเข้าใจร่วมกันของสังคมทั้งภาครัฐ

และเอกชน โดยทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือ

กนัผลกัดนัให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยนืทั้งเชงินโยบาย

และการปฏิบัติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วของภูมิภาคและสังคมโลก เพื่อสร้าง

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

 เอสซีจี ในฐานะกลุ่มบริษัทชั้นนําในภูมิภาค

อาเซียนที่เติบโตอย่างมั่นคงเคียงคู่สังคมมากว่าหนึ่ง

ศตวรรษ เชื่อมั่นว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ

เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน จึงได้ขยายการลงทุน

อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย 

เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา มีพนักงานในอาเซียน

นอกเหนือจากประเทศไทยกว่า 15,000 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด พร้อมทั้ง

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมุ่ง

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนที่

ภูมิภาคอาเซียนมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก เนื่องจากเป็นภูมิภาค

ที่มีประชากรอาศัยอยู่จํานวนมาก เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะผลิตอาหารสําหรับประชากรโลก

ดงันัน้ การเดินหน้าพฒันาอุตสาหกรรมและธุรกจิสู่ความยั่งยนื ถือเป็นการพัฒนาที่สาํคญัที่จะส่งผลในวงกว้าง 

และส่งผลดีต่อไปถึงประชาคมโลก

H.E. Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน
(จาก ASEAN Sustainable Development Symposium วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)

เข้าไปดําเนินงาน โดยกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแผนแม่บทในการดําเนินธุรกิจ

เน้นการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้านไปพร้อมกัน 

 ด้านเศรษฐกิจ – สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสดุ

ไม่ใช่เพียงแค่การทํากําไร แต่เป็นการสร้างประโยชน์

สุขร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 ด้านสิง่แวดล้อม – มุง่มัน่ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อม

และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ รกัษาสมดุลระบบนิเวศ

อย่างยัง่ยนื และการใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่า 

 ด้านสังคม – การทําธุรกิจ ต้องอยู่ร่วมกับสังคม

โดยรอบได้อย่างยั่งยืน

 ผลจากการดาํเนนิธรุกิจตามแนวทางการพฒันา

อย่างยั่งยืนและผลจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ทําให้เอสซีจีเติบโตในอาเซียนได้อย่างมั่นคง มีรายได้

จากธุรกิจที่มีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนและ

จากการส่งออกไปยังอาเซียน 100,912 ล้านบาท คดิเป็น

ร้อยละ 21 ของรายได้จากการขายรวม ทัง้นี ้เป็นรายได้

จากธุรกิจที่มีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 44,397 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการ

ขายรวม มีสินทรัพย์รวมในอาเซียนมูลค่า 84,875 

ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 18 ของสินทรัพย์รวม

ของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

 ประชาคมอาเซียนในวันนี้ต้องมองหากลไก

ใ น ก า ร พั ฒ น า สู ่ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ร ่ ว ม กั น  เ พื่ อ ใ ห ้

อาเซียนเดินหน้าด้วยความเป็นหนึ่ง เติบโตไปอย่าง

ทรงประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อความยั่งยืนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  14

ความเสี่ยงและโอกาส  16

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย  20

การดําเนินงานที่ยั่งยืนและความท้าทาย  24
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 เอสซีจี  มุ ่ งมั่นดําเนินธุรกิจตามแนวทาง

การพฒันาอย่างยัง่ยนืทีม่ปีระสทิธภิาพ บรรลผุลสาํเรจ็

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และตอบสนองความต้องการ

ของผู้มสี่วนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอก จึงรวบรวม

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทีเ่กีย่วข้องกับเอสซีจี

โดยอ้างอิงตามกรอบการดําเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของเอสซีจี แนวทางการรายงาน (Global

Reporting Initiatives: GRI) และเกณฑ์ในการจัดอันดับ

องค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Dow Jones

Sustainability Indices: DJSI) นํามาประเมินเพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญของประเด็นต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ

ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการโดยอ้างอิง

แนวทาง GRI-G4 เพื่อให้ได ้มาซึ่งประเด็นด้าน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีนัยสําคัญสูงสุดสําหรับ

เอสซีจีและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนํามาบริหารจัดการ

ให ้ตอบสนองต ่อความต้องการของทุกฝ ่ายได ้

อย่างเหมาะสม

  ขั้นตอนที่สําคัญในการประเมินประเด็นด้าน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี

 • รวบรวมประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

ทีเ่กีย่วข้องกับเอสซีจ ีรวมถึงจากผู้มสี่วนได้เสยีในเวที

ต่าง ๆ อาทิ

 - เวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) 

จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ

 - การสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน 

(Employee Satisfaction Survey)

 - การสาํรวจความพงึพอใจของชมุชน  (Community 

Satisfaction Survey)

 - การสํารวจภาพลักษณ์องค์กร (Brand Image 

Survey)

 - ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ

 •        เปรยีบเทยีบประเดน็ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

ทีไ่ด้กบัประเด็นจากการประเมินความเสี่ยงขององค์กร

นาํมาวิเคราะห์ และเพิ่มเติมในประเด็นทีย่งัไม่ครบถ้วน

 •       ประเมนิความสาํคญัของประเดน็ด้านการพฒันา

อย่างยั่งยืน จากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

(แกน Y: สําคญัต่อผูม้สี่วนได้เสยีภายนอก) โดย

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจาก

ทกุหน่วยงาน ทัง้จากหน่วยงานส่วนกลาง และจากธุรกิจ

เพื่อพิจารณาระดับผลกระทบ โดยประเมินในมุมมอง

ของผู้มีส่วนได้เสียจํานวนทั้งสิ้น 11 กลุ่ม

 -       จดัประชมุกลุม่ย่อยแต่ละหน่วยงาน เพือ่ทบทวน

ระดบัความสาํคญัในแต่ละประเดน็ทีว่เิคราะห์จากมมุมอง

ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกลุ่มต่าง ๆ

 • ประเมินความสําคัญของประเด็นด้าน

การพัฒนาอย ่าง ยั่ง ยืนจากมุมมองของเอสซีจี 

(แกน X: สําคัญต่อเอสซีจี)  โดยจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการร่วมกับผู ้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ

และผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเอสซีจีที่เกี่ยวข้อง

เพื่อวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญในมุมมอง

ของเอสซีจ ีและผลกระทบที่เกดิขึน้ทัง้ภายใน และภายนอก

 • จัดทําตารางระดับความสําคัญในมุม

มองของผู้มีส่วนได้เสีย และของเอสซีจี ในแต่ละ

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SCG Materiality

Matrix) โดยพบว่ามี 11 ประเด็นด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนที่สําคัญ (Materiality)

 • จัดประชุมชี้แจงแต ่ละหน ่วยงานเพื่อ

รับฟังความคิดเห็น และทวนสอบผลการจัดลําดับ

ความสําคญัประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนืทีส่าํคญั

 • นําเสนอผลการจัดลําดับความสําคัญ 

ต่อคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจีเพื่อ

รับฟังความคิดเห็น และอนุมัติเป็นประเด็นด้านการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนที่สําคัญของเอสซีจี

 จากผลการจัดลําดับความสําคัญ พบว ่า

มีบางประเด็นที่ทั้งเอสซีจีและผู้มีส่วนได้เสียให้ความ

สําคัญสูงสุด อาทิ สุขภาพและความปลอดภัย และ

การบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่บางประเด็น 

ผู้มีส่วนได้เสียมองว่ามีความสําคัญ หรือเป็นประเด็น

ที่ยังมีความกังวล แต่เอสซีจีมองว่าเป็นประเด็นที่มี

ความเสี่ยง แต ่สามารถบริหารจัดการ ควบคุม

หรือป ้องกันผลกระทบได ้ดี  อาทิ  การจัดการ

คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ  เ นื่ อ ง จ า ก เ อ ส ซี จี ใ ห ้ ค ว า ม

สําคัญกับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสิทธิภาพดีที่สุด

มาใช้ ทําให้สามารถจัดการและป้องกันมลภาวะ

ทางอากาศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องตามมาตรฐาน

กฎหมายในทุกที่ที่มีการดําเนินงาน จึงทําให้ประเด็น

ดังกล ่าวไม ่ถูกจัดให ้ เป ็นประเด็นที่มีนัยสําคัญ

ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี

 อย ่ างไร ก็ตาม เอสซีจีจะพัฒนารูปแบบ

การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดลําดับความสําคัญ

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีต่อไปให้มี

ประสิทธิภาพและสะท ้อนนัยสําคัญของแต ่ละ

ประเด็นให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ รวมถึงเพิม่การมีส่วนร่วม

ข อ ง ผู ้ มี ส ่ ว น ไ ด ้ เ สี ย ใ น มุ ม ม อ ง ที่ ห ล า ก ห ล า ย

ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ

ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนําไปใช้พัฒนากลยุทธ์

ขององค์กร และเลือกนําเสนอการบริหารจัดการ

ประเด็นในรายงาน หรือสื่อต่าง ๆ ได้ตรงกับความ

สนใจของผู้มีส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น

G4-18, G4-19, G4-20, 
G4-21, G4-22, G4-23

1

เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม สังคม
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ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ เอสซีจี

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย

พลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหาร
จัดการความเสี่ยง
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ความเสี่ยงและโอกาส

 เอสซีจี ตระหนักถึงความสําคัญของการ

บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 

Management) ว่า เป็นกระบวนการที่จะช่วย

ส ่ง เสริมให ้ เอสซีจีบรรลุวัตถุประสงค ์และ

เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ อันจะนําไปสู่การ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน

ได้เสียต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถดําเนินธุรกิจได้

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 เพื่อความชัดเจนในการระบุและรวบรวม

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างทั่วถึง 

เอสซีจีจึงแบ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องออกเป็น 8 

ประเภท และกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ (Risk Appetite) อย่างชดัเจนเพือ่ให้ทกุคนเข้าใจ

ไปในทิศทางเดียวกัน และดําเนินการบริหาร

ความเสี่ยงให ้อยู ่ภายในระดับที่ยอมรับได ้ 

โดยให้ความสําคัญสูงสุดกับความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่ งแวดล ้อม 

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ผลกระทบต่อชื่อเสียงที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

เพราะหากเกิดขึ้นแล ้วจะส ่งผลกระทบต่อ

การดาํเนนิธรุกิจอย่างมีนยัสาํคญัและเป็นวงกว้าง 

ในขณะเ ดียวกัน  เอสซีจีสามารถยอมรับ

ความเสี่ยงบางประเภทโดยต ้องพิจารณา

เทียบระหว่างผลกระทบจากความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนทางธุรกิจ (Risk-Return Trade Off) ซึ่ง

เอสซีจีได้กําหนดมูลค่าของความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได้เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจน 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี

จะมุ่งเน้นให้มองความเสี่ยงออกเป็น 2 มุม คือ 

การมองผลกระทบและโอกาสจากเหตุการณ์

ความเสี่ยงในอนาคตไปพร้อมกัน และมุ่งเน้น

ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการทํางาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการ

บริหารความเสี่ยงในที่สุด

 • การระบุความเสี่ยง / โอกาสในการดําเนิน

ธุรกิจ จากการคาดการณ์ไปข้างหน้าโดยการใช้

เครื่องมือต่าง ๆ อาทิ การประเมินจากตัวชี้วัด

ความเสี่ยง (Key Risk Indicators)

ไทยและต ่างประเทศที่ตํ่ ากว ่ าคาดการณ ์ 

การลดลงของราคานํ้ามันดิบโลก ซึ่งล้วนเป็น

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก โดยเอสซีจี

มีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

อาทิ เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองไทย

ส่งผลกระทบต่อการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทาน

และการดําเนินธรุกจิ เอสซีจมีหีน่วยงาน Business 

Continuity Management ทําหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวัง 

และซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนงานบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจํา นอกจากนี้

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของ

ไทยยังส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว 

เอสซีจีมองเห็นโอกาสในการสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขันโดยการเพิ่มปริมาณการ

ส่งออก เนื่องจากมีการวางรากฐานการส่งออก

และช่องทางการจัดจําหน่ายมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน ส่วนกรณีที่ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก

ลดลงอย่างรุนแรงนั้น ถือเป็นโอกาสของเอสซีจี 

เคมิคอลส์ ในการบริหารต้นทุนการผลิต เพราะ

ต้นทุนแนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีราคาลดลง

ตามทิศทางราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก

 นอกจากการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัย

ภายนอกแล้ว  เอสซีจียังให้ความสําคัญกับการ

บริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ 

และสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ข ้อบังคับ และความเสี่ยงด้าน

ชื่ อ เสียง  ตามนโยบาย ที่ระบุอ ยู ่ ในระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) 

 • การประเมินความเสีย่ง / โอกาสได้กาํหนด

วิธีการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง

องค์กร (Common Risk Metrics) โดยเจ้าของ

ความเสี่ยง (Risk Owners) จะใช้เครื่องมอืต่าง ๆ  อาทิ 

การทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การวิเคราะห์

สถานการณ์ (Scenario Analysis) การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์ (Correlat ion Analysis) และการ

เปรียบเทียบวัด (Benchmarking) ในการประเมิน

ความเสี่ยง รวมถึงการระบุกระบวนการที่สําคัญ

(Critical Process) ในกรณีของการบริหารจัดการ

ภาวะวิกฤติ  เ พื่อประเ มินโอกาสที่จะเ กิด

ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง และจัด

ลําดับความสําคัญว่าความเสี่ยงนั้นต้องบริหาร

จัดการอย่างเร่งด่วนหรือเพียงติดตามเฝ้าระวัง

 •  การกําหนดมาตรการจัดการและการ

แก้ไข หากพบว่า ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(Residual Risk) เกินกว่าเกณฑ์เพดานความเสี่ยง 

(Risk Limit) จะต้องกําหนดมาตรการจัดการและ

การแก้ไข หรือจัดทํา แผนตอบโต้สถานการณ์

ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และทําแผน

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

ในกรณีความเสี่ยงจากภาวะวิกฤต สําหรับกรณี

สถานการณ์ที่เป็นโอกาสนั้น กําหนดให้มีการทํา

แผนเพื่อทําให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นจริง

 • การรายงานต่อคณะจัดการบริหาร

ความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ คณะจัดการบริหาร

ความเสี่ยงเอสซีจี และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามลําดับ

 ในปี 2557 เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่

สาํคญั ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทางการเมือง

ในประเทศไทย การขยายตัวของเศรษฐกิจ

ความเสี่ยง 8 ประเภทของ เอสซีจี

ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง

ด้านชื่อเสียง

และทรัพย์สินทางปัญญา

ความเสี่ยง

จากเหตุการณ์รุนแรง

ความเสี่ยง

ด้านต้นทุนการผลิต

ความเสี่ยง

จากการดำเนินงาน

ความเสี่ยง

ด้านการเงิน

ความเสี่ยง

จากสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ

ความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัย สุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง /

โอกาส

การประเมิน

ความเสี่ยง/โอกาส

การรายงาน

และเฝ้าติดตาม

การกำหนดมาตรการ

จัดการและการแก้ไข
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 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เอสซีจีกําหนดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลการปฏิบัติ

งานที่สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance Unit) 

หน่วยงาน / คณะทํางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มธุรกิจ (BU Compliance Unit / Committee) และคณะกรรมการ

กาํกบัดแูลการปฏบิตังิานเอสซจี ี(SCG Compliance Committee) เพือ่กําหนดกลยทุธ์ และประสานเชือ่มโยงการปฏบิตัติาม

กฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งกระจายนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตังิาน (SCG Compliance Policy) ไปทั่วทัง้องค์กร 

และเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บรรลุผล เอสซีจีจึงมีการพัฒนาระบบการจัดการด้านการกํากับดูแลการปฏิบัติ

งาน (Compliance Management System) ขึ้นเพื่อเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติ

งานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในเบื้องต้นเอสซีจีได้จัดทําโปรแกรมกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Laws & Regulations Compliance Program) เป็นลําดับแรก ซึ่งมีการ

กาํหนดกระบวนการทํางานและบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจนของผู้ปฏบิตังิาน หน่วยงานสนับสนุน และสาํนกังานตรวจสอบ 

อันเป็นปราการ 3 ด่านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Three lines of Defense) และเอสซีจีจะนําระบบ

ดงักล่าวไปใช้กบัการกาํกบัดแูลงานทีเ่กีย่วกบัชือ่เสยีงของบรษิทัและภาระผกูพนักบับคุคลภายนอก (Public Commitment) 

ตลอดจนขยายผลไปใช้กับงานด้านอื่น และต่างประเทศในลําดับถัดไป

  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง เอสซีจีมีกลยุทธ์การรักษาและดูแลแบรนด์ (Brand Protection) และการสร้างแบรนด์ 

(Brand Building) สําหรับกลยุทธ์การรักษาและดูแลแบรนด์ เอสซีจีมีการจัดทําการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 

การมีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤติเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ

ไปในแนวทางเดียวกัน การสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยนําผลที่ได้มาประเมินถึง

ความคาดหวังและโอกาสของการเกิดความเสี่ยงเพื่อกําหนดกลยุทธ์สาํหรบัดาํเนินงานต่อไป นอกจากนั้นยงัมีการจัดตั้ง 

Brand Committee ประจําประเทศยุทธศาตร์ที่สําคัญ (Strategic Country) ทําหน้าที่กําหนดแนวทางการบริหารแบรนด์ 

และนํากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ มาสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ 

โดยเอสซีจเีน้นการรวมแบรนด์สนิค้าให้เป็นหนึ่งภายใต้แบรนด์เอสซีจ ีเพือ่สร้างความชัดเจนในการดําเนินธรุกจิรองรบั

การเติบโตในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสะดวกในการจดจําแบรนด์ให้กับผู้บริโภค 

 ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม เอสซจีไีด้จดัทาํแนวปฏบิตัดิ้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพือ่เป็นกรอบการดาํเนนิงาน

ที่ควบคุมดูแล และส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของโลก นอกจากนี้

ยังมีโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Performance Assessment 

Programme (EPAP) ที่ช่วยยกระดับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่าระดับสากล และมุ่งพัฒนาองค์กร

เพื่อเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ และด้วยลักษณะของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงาน

เป็นหลัก เอสซีจีตระหนักเสมอว่า การใช้พลังงานส่งผลโดยตรงต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก

ของภาวะโลกร้อน จึงดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยมีการกําหนดเป้าของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทําให้ในปี 2557 สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 560 ล้านบาท 

ตลอดจนมีการเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทดแทน พร้อมกับพัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยลดพลังงานและ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ การติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือใช้ในโรงงานปูนทั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศ กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์สูตรไฮบริดที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ไอเดีย กรีน พลัส ( Idea Green Plus) ที่มีส ่วนผสมของเยื่ออีโคไฟเบอร์คุณภาพสูง

ที่ได้จากกระดาษใช้งานแล้วเพื่อทดแทนการใช้เยื่อจากไม้ธรรมชาติผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับเคลือบกระดาษ

ที่ใช้วัสดุหมุนเวียนในการผลิต และกระบวนการผลิตเมลามีนและเอททิลีนที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

นอกจากนี้ เอสซีจียังมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านโครงการที่คัดสรรและพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนในสังคมในการปกป้อง

สิ่งแวดล้อมรอบตนเองได้อย่างแท้จริง อาทิ โครงการรักษ์นํ้าเพื่ออนาคต การสร้างฝายชะลอนํ้า โครงการนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม สถานีปลูกคิดปันสุข และโครงการปันโอกาส วาดอนาคต

 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ เอสซีจไีด้มกีารยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วย

แนวทางการบรหิารงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย (SCG Safety Framework) และโครงการตรวจประเมนิประสทิธผิล

การดําเนินงานด้านความปลอดภัย หรือ Safety Performance Assessment Programme (SPAP) โดยจัดทําระบบควบคุม

เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานและควบคุมการปฏิบตัเิพือ่ลดความเสี่ยงให้

เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี ้ผลของการดําเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ส่งผลให้อตัราการเกิดอบุตัเิหตุทัง้หมด

ลดลงจากปีก่อน นอกจากนี้ ยังได้นําระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ไปสร้างเป็นมาตรฐานให้บริษัทใน

ต่างประเทศที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ รวมถึงขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจ (Contractor) ภายใต้โครงการรับรองระบบ

ความปลอดภัยคู่ธรุกิจ (SCG Contractor Safety Certification System: SCS) เพื่อร่วมกันนําหลักการและแนวคิดการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัยไปปฏิบัติ และขยายผลสู่สังคมอย่างกว้างขวาง

 ในปี 2558 เอสซีจีจะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยงโดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้

พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงให้มกีารเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นองค์รวมและมีประสิทธภิาพมากขึ้น
การบริหารความเสี่ยงถือเป็นภูมิคุ้มกันในการดําเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน โดยเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร

เชาวลิต 

เอกบตุร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
การเงินและการลงทุน เอสซีจี
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การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

 ผู ้มีส ่วนได ้ เสียแต ่ละกลุ ่มมีความ

สําคัญต่อการดําเนินงานของทุกองค์กรไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางอ้อม การรบัรูค้วามสนใจและ

เข้าถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียช่วย

ลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อการดําเนินงาน

ขององค์กร เป็นโอกาสให้องค์กรสามารถนํา

ข้อมูลไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน

ด้านต่าง ๆ  รวมถงึกาํหนดทศิทางหรอืกลยทุธ์

ทางธุรกิจในอนาคตให้สอดคล้องเหมาะสม 

และยังเป็นความท้าทายในการสร้างคุณค่า

ร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มสี่วนได้เสยีด้วย

การสร้างความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้เสีย

 เอสซีจีจําแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 12 

กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ

ชมุชน ผูถ้อืหุน้ ผูร้่วมลงทนุ เจ้าหนี ้หน่วยงาน

ราชการ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม/

นักวิชาการ และคู่แข่ง ในปี 2554 เอสซีจี

ได้ประกาศใช้นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติ

ต ่อผู ้มีส ่วนได ้ เสียแต ่ละกลุ ่มที่ชัด เจน

แต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

อาทิ ป ัจจัยภายนอกที่ส ่งผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสโลก ตลอดจนความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย เอสซีจีจึงจัดให้มีการ

วิเคราะห์ผู ้มีส ่วนได้เสียเป็นประจําทุกปี 

โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินบทบาท

และความสําคัญของกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้เสีย

ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงาน  ทบทวน

และจัดลําดับความสําคัญ รวมถึงนําเอา

ความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วน

ได้เสียกลุ่มนั้น ๆ ไปพิจารณาจัดทําแผน

พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ

กลุ่มต่อไป    

 จากการวิเคราะห ์ผู ้มีส ่วนได ้ เสีย

ในปี 2557 พบว่า กลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียที่มี

ความสําคัญต่อการดําเนินงานของเอสซีจี 

ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชนรอบ

โรงงาน ผู้ถือหุ ้น หน่วยงานราชการ และ

ภาคประชาสังคม / นักวิชาการ  โดยผู้มีส่วน

ได้เสียแต่ละกลุ่มต่างมีความคาดหวังและ

ความสนใจแตกต่างกัน  เอสซีจี จึงพยายาม

หาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นช่องทาง

ในการสํารวจความคิดเห็นและความคาดหวัง

จากผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การรับฟังความคิด

เห็นชุมชน (Stakeholder Dialogue) การจัดเวที

รับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) การจัด

ประชุมร่วมกัน การสํารวจความพึงพอใจ 

การรับข้อร้องเรียน ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและ

ความคาดหวังที่ได้รับ นอกจากจะสามารถ

นาํไปปรับปรุงกลยุทธ์การดําเนนิงานปัจจบุนั

ขององค์กรแล้ว  ยงัช่วยเปิดมมุมองให้เอสซจีี

เกดิการพัฒนาอย่างต่เนือ่งในทุก ๆ  ด้านต่อไป

 ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู ้มีส่วนได้เสีย เอสซีจีจะคํานึงถึงอิทธิพล

และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ

กลุ่ม รวมถึงกําลังความสามารถขององค์กร 

เพื่อกําหนดกลยุทธ์และวิธีการที่เหมาะสม

แนวทางการมีส่วนร่วมกบัผูม้สี่วนได้เสยี

ลูกค้า

หน่วยงาน

ราชการ

ภาคประชาสังคม/

นักวิชาการ

คู ่แข่ง
พนักงาน

ผู ้ร่วมลงทุน

เจ้าหนี ้

ส
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ร

ว
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 Whistleblower    จัดประช
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ร
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ก
ัน

                                                    

ช่องทางการรับข้อมูล

จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

สื ่อมวลชน

ผู้ถือหุ ้น

คู ่ธุรกิจ

คู ่ค้า

ชุมชน

G4-24, G4-25 
G4-26, G4-27

ก
ำ

ล
ัง

แ
ล

ะค
ว

า
ม

ส
า

ม
า

ร
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ข
อ

ง
อ
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ค
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ร

อิทธิพลและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่มา : AccountAbility, 2008. AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES)

การเปิดเผย

สื่อสารให้รู้

การให้คำแนะนำ/

ปรึกษา

การเข้าไปมีส่วนร่วม

การสร้าง

ความร่วมมือต่างๆ
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สือ่สารกบัผูม้สี่วนได้เสยีหลกั

สร้างการมีส่วนร่วมผ่านเวทีรบัฟัง

ความคดิเหน็

 การจัดเวทรีบัฟังความคิดเหน็ (Opinion Panel) 

จากผูม้สี่วนได้เสยีเป็นแนวทางทีค่ณะกรรมการการ

พฒันาอย่างยั่งยืนเอสซีจ ี ดําเนนิมาอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อให้ภาครัฐ ภาคการศึกษา และผู้มสี่วนได้เสยีใน

เรื่องนัน้ ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ต่อการดาํเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยั่งยนืของ

เอสซีจี รวมถึงแนะนําแนวทางเพื่อให้เอสซีจี

สามารถนําไปปรับใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์

ด ้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะสร้างคุณค่า

ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป  ซึ่งใน

ปี 2557 ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นปีที่ 5 

โดยประเด็นทีเ่อสซีจนีาํเสนอเพื่อขอความคิดเห็น

จากผู ้ทรงคุณวุฒิ คือ เรื่องจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ เนื่องจากมีส่วนสําคัญในการสร้าง

ความเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผู้เกีย่วข้อง 

ต่อองค์กรและประเทศชาติ

ข้อเสนอแนะจากการจัดเวทรีบัฟังความคิดเหน็ปี 2557

ผู้มีส่วนได้เสีย
ความสนใจ /

ความคาดหวัง

การสื่อสาร /

ช่องทาง
ผลลัพธ์

การเป็นต้นแบบที่ดีแก่องค์กร

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

หน่วยงานราชการ

ภาคประชาสังคม

นักวิชาการ

คู่ธุรกิจ

พนักงาน

ชุมชนรอบโรงงาน

การดำเนินงาน

ตามหลักบรรษัทภิบาล

การเปิดเผยข้อมูล

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

สู่ความเป็น Role Model

• ควรให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแนวปฏิบัติต่าง ๆ มากกว่าการรับนโยบาย

  จากผู้บริหารระดับสูงอย่างเดียว

•  ควรหมั่นทบทวนระบบ แนวปฏิบัติต่างๆ และปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับ

 สภาวการณ์ปัจจุบันแสดงตัวชี้วัดและรายงานผลจากการลงมือปฏิบัติอย่างเป็น

 รูปธรรม

•ต้องคำนึงถึงความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย และข้อมูลที่เปิดเผยควรสะท้อนผลสำเร็จ

  จากการดำเนินงานทั้งที่วัดเป็นตัวเงินได้ และวัดไม่ได้ (Financial & Non-financial Results) 

•ต้องมีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิผล (Effective) ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

  หาแหล่งของข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลเรื่องนั้น ๆ ได้ง่าย อาทิ เว็บไซต์

•ควรเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในหมู่พนักงาน แล้วจึงขยายออกไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ

•ต้องการให้เอสซีจีใช้ศักยภาพขององค์กรในการเป็นแบบอย่างและเป็น Change Agent

  ผลักดันให้องค์กรอื่น ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลด้วย

•อาจนำหลักศาสนาเข้ามาเป็นกลไกการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังเรื่อง

  จริยธรรม คุณธรรม สมาธิ ปัญญา ให้กับพนักงาน สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ และขยาย

  ผลต่อไปยังบุคคลภายนอก
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การดําเนินงาน

ที่ยั่งยืน

และความท้าทาย

 เอสซีจี ได้รับการจัดอันดับให้เป็น

ผู ้นําด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ

โลก สาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ

Dow Jones Sustainabi l i ty Indices (DJSI) 

มาอย่างต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน ซึ่งเกิดจาก

การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ และ

ผลการดําเนินงานในด้านเศรษฐกิจ การดูแล

สังคม การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้

ดีขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในสภาวะที่

สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความผันผวน และ

ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาทิ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง 

เชื้อเพลิงและพลังงานขาดแคลนขณะที่ราคา

ผันผวนอย่างรุนแรง วัตถุดิบและนํ้าสะอาด

ไม่เพยีงพอ ประชากรโลกเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา และ

อยู่อย่างหนาแน่นในเมืองขนาดใหญ่ อาหาร

ขาดแคลน ระบบนิเวศและป่าสมบูรณ์

เสื่อมโทรมลง

 จากการประเมินประเด็นซึง่มนียัสาํคญั

(Materiality) ต่อการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี

คณะกรรมการการพัฒนาอย ่ างยั่ งยืน 

ได้กาํหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องและ

รบัผิดชอบในแต่ละประเด็นได้จดัทําแผนงาน 

และกําหนดแนวทางกลยุทธ์เพื่อตอบรับการ

จัดการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา: KPMG International,

Expect the Unexpected, February 2012 

การเปลี่ยนแปลงของ
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ท้ำลายปา่

หน้า

28-31

32-37

38-45

46-49

50-53

54-57

58-65

แผนงาน
ผลการ

ดำเนินงาน

โอกาส

ทางธุรกิจ

การสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทในประเทศไทย

มีการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาล ที่ได้มาตรฐาน 

ทัดเทียมกับระดับสากล เพื่อให้ธุรกิจมีความ 

สามารถในการแข่งขัน และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

บนพื้นฐานของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ยกระดับมาตรฐานในการบริหารงาน

ความปลอดภัยของธุรกิจ ผ่านการถ่ายทอด

แนวปฏิบัติที่ดี ทำให้แต่ละบริษัทได้มีโอกาส

เรียนรู้ และต่อยอดการพัฒนา

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ไม่มีพนักงานเสียชีวิตจากการทำงานและสามารถ

ลดการเสียชีวิตของคูุ่ธุรกิจลงร้อยละ 36

กำหนดนโยบายที่จะนำหลักเกณฑ์ และแนวทาง

ด้านบรรษัทภิบาลไปใช้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเอสซีจี 

โดยประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 

และข้อกำหนดต่าง ๆ ของแต่ละประเทศที่เอสซีจีไปลงทุน

 จัดทำมาตรฐานปรับปรุงแก้ไขและปลูกฝังพฤติกรรม

 ปลอดภัย Behavior Based Safety ให้กับ พนักงาน และคู่ธุรกิจ

 Performance Assessment Programme, SPAP)  ที่ใช้เป็น 

 เครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 การปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชนที่เน้นการมี 

 ส่วนร่วม และสร้างความผูกพันต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ

 มีการสำรวจรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

 การพัฒนา New Learning Model ออกแบบแผนการ 

 พัฒนาพนักงานแต่ละคน ทั้งด้าน Technical, Management   

 และ Leadership รวมทั้งปรับวิธีการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้   

 แบบผสมผสาน เน้นการมอบหมายงานเรียนรู้จาก 

 ประสบการณ์จริง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็น Coach 

 การปลูกฝังวัฒนธรรม องค์กรเรื่อง SCG People ให้กับ 

 พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ และพนักงานที่จะ ต้องไป

 ปฏิบัติงานต่างประเทศ

การสำรวจ และหาแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือก และเชื้อเพลิงชนิดใหม่

การพัฒนาสินค้าที่ช่วยลดพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 ในธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 และการบำบัดน้ำกลับมาใช้

 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ต่อสิ่งแวดล้อม

 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ความมีคุณธรรมและจริยธรรม มาปรับใช้ ให้ครอบคลุม

 ทั้งต้นน้ำ และปลายน้ำ

รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

 เหมาะสมในทุกประเทศที่มีการดำเนินงาน

 ต่อปี 

 ร้อยละ 7

 หมุนเวียนนำมาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้

 ธุรกิจในการจัดการของเสีย

 8,172 ล้านบาท 

 มีคู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตผ่านการรับรองทั้งหมด

 คิดเป็นร้อยละ 31 ของรายได้จากการขายทั้งหมด

 ยอมรับ และถูกนำไปใช้เป็นต้นแบบแก่องค์กร

 ธุรกิจอื่น ๆ 

 ในโครงการต่าง ๆ 

 Coach ที่มีคุณภาพให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อการ

 พัฒนาผู้นำตามแนวทาง The Coach-approach  

 Leader และจะนำไปใช้ทั่วทั้งเอสซีจีทั้งใน และ  

 ต่างประเทศ

 สู่ภายนอกกลับมาใช้ใหม่มุ่งสู่ Zero Water Discharge

 ลดการใช้น้ำต่อตันผลิตภัณฑ์ลง

 แหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ ๆ และเป็นต้นแบบ

 ความร่วมมือ นำไปขยายผลในทุกประเทศ

 ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

 การใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 นวัตกรรมสินค้า และบริการมูลค่าเพิ่ม

 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อตอบโจทย์ และรับทราบความต้องการที่แท้จริง

 ของผู้บริโภคสู่การพัฒนานวัตกรรมสินค้า 

 และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ระยะยาวในรูปแบบ Co-Creation เพื่อสร้าง

 โอกาสทางธุรกิจร่วมกันต่อไป 

 กับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเกิดการพัฒนา

 ในรูปแบบ Co-creation 

 คณะกรรมการบริษัท

 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ 

 ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน

ประเด็นที่มี

นัยสำคัญ

หน่วยงาน

กำกับดูแล

พลังงาน

และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การจัดการน้ำ

อย่างยั่งยืน

การดูแลพนักงาน

สุขภาพ

และความปลอดภัย

บรรษัทภิบาล 

ในการดำเนินธุรกิจ

การจัดการทรัพยากร

อย่างยั่งยืน

ห่วงโซ่คุณค่า

ที่ยั่งยืน



การสร้างคุณค่า

 สั งคมโลกเจริญ เติบโตและพัฒนาอย ่ าง
ไม่หยดุยัง้ จากการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง ของชุมชน และของสังคม ก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนสิง่ของซึ่งกนัและกัน และนําไปสูก่ารค้า 
เกิดภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สู่ยุคโลกาภิวัฒน์
ที่ทั่วโลกเสมือนเป็นสังคมเดียวกัน สินค้าและบริการ
หลายรายการวางขายทั่วโลกเสมือนตลาดเดียวกัน 
และยุคข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
ในโลกสังคมออนไลน์
 ความเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ประชากรบนโลก
ที่ เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง การโยกย้ายถิ่นฐานจาก
สังคมชนบทเข้าสู่สังคมเมือง ล้วนก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงขึ้น 
เริ่มเห็นผลกระทบที่ชัดเจนจากความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มขาดแคลน 
ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ ความรุนแรงของ
ภัยธรรมชาติ แม้กระทั่งความเครียดจากการต่อสู ้
ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยทางการเงินเพื่ออํานวย
ความสะดวกสบาย  ผลกระทบเหล่านี ้ล้วนมาจากการ
พฒันาเพือ่ตอบสนองความต้องการของมนษุย์ทีไ่ม่ได้
คาํนงึถึงความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต 
ควบคู่ไปกับสังคมแห่งความสุข และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เราทุกคนโดยเฉพาะภาคธุรกิจเป ็นหน ่วยงาน
ขบัเคลื่อนสําคญัที่จะต้องช่วยกนัสร้างการพัฒนาที่จะ

ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
 เอสซีจี  ดําเนินธุรกิจมานานกว ่า 100 ป ี 
ผลิตสินค ้าและให ้บริการโดยคํานึง ถึงการลด
ผลกระทบต ่อสิ่ งแวดล ้อม ให ้ความสําคัญต ่อ
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต ่ อ สั ง ค ม แ ล ะ ยึ ด ถื อ ป ฏิ บั ติ
ตามอุดมการณ์ 4 มาโดยตลอด สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่จะเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เอสซจี ีได้วางกลยุทธ์ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื
ในภาพของ SCG SD Pathway กล่าวคอื ไม่ได้มุง่มองเฉพาะ
ในห่วงโซ่อปุทานที่เกี่ยวข้องกนัเท่านัน้ แต่ยงัพยายาม
ขยายแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนีไ้ปสู่ผูม้สี่วนได้เสยี
หรือ Stakeholders กลุ่มอื่น ๆ ต่อไปด้วย เริ่มตั้งแต่
การดําเนินการที่มองจากภายในเอสซีจ ี ไปสู่ภายนอก
ในห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) เดียวกนั สําหรบัห่วงโซ่
ต้นนํา้ เอสซีจดีาํเนินการจัดหาที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
และการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธรุกิจ ส่วนห่วงโซ่
ปลายนํ้า มีทั้งสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
และ SCG eco value เอสซจีตีระหนกัว่า แนวคดิเหล่านี้
ควรได้รับการขยายและเผยแพร่ให้กว้างออกไป
สูอ่งค์กรหรือสงัคมอื่นนอกเหนือจากในห่วงโซ่อปุทาน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคต่าง ๆ แบบครบวงจร และสร้างคุณค่า
ต่อสงัคมให้สงูมากขึน้

   การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Procurement) ไม่เพียงสร้างคุณค่าให้กับเอสซีจี และ
คูธ่รุกจิ ทีเ่ป็นผูผ้ลติโดยตรงเท่านัน้ แต่ยงัสามารถสร้าง
คุณค่าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลมาสู่
ยอดขายของคู่ธุรกิจ และสร้างคุณค่าโดยอ้อมให้กับ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 โครงการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ 
จะทําให้พนักงานของคู ่ธุรกิจมีความปลอดภัยขึ้น 
สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง ลดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล 
และความเสียหายของทรัพย์สิน ทําให้เกิดขวัญและ
กําลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลไปถึงครอบครัว
ของผู ้ปฏิบัติงานให้มีความเป ็นอยู ่ที่มีความสุข
อย่างมั่นคง
 SCG eco value สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีช่่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสินค้าและบริการประเภท 
Eco Use ที่นอกจากจะให้คุณค่าโดยตรงต่อผู้บริโภค 
อาทิ การประหยัดพลังงาน การประหยัดนํ้า การยืด
อายกุารใช้งาน ยงัสะท้อนให้เหน็คณุค่าต่อสิง่แวดล้อม 
และสังคมที่มีความสุขยั่งยืนสืบไป
 สินค้าและบริการทีม่มีลูค่าเพิ่มสูง (High Value Added: 
HVA) เน้นการวิจัยและพัฒนาให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้ก่อให้เกดินวตักรรม 

ทีส่ร้างคณุค่าและความภูมใิจให้กบัองค์กรและผู้บรโิภค
ซึง่ SCG eco value และสินค้าและบริการทีม่มีลูค่าเพิ่มสงูนี้ 
เป็นทางเลอืกให้แก่ผูบ้ริโภคขัน้สดุท้ายเพือ่ให้สามารถ
ช่วยกนัสร้างสรรคณุค่าต่อสงัคมและโลกใบนี้
 การดําเนินการที่ผ่านมา พบว่า หากมองใน
ระยะสั้นแล้วอาจไม่จูงใจให้เกิดการปฏิบัติ เพราะไม่
ปรากฏผลหรอืมลูค่าในช่วงเวลาสัน้ ๆ  อาทิ การลงทุน
ในโครงการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนหลัก 
ทําให้มีโครงการประหยัดพลังงานต่าง ๆ  เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของการ
ลงทุนจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะโครงการที่มีอัตรา
ผลตอบแทนที่ดีได้ดําเนินการไปหมดแล้ว เมื่อราคา
พลงังานสูงมากขึน้กท็าํให้ผลตอบแทนเพิ่มสงูขึน้ด้วย 
สิ่งเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้หากองค์กรมองภาพใน
ระยะสั้น แต่หากมองในระยะยาวหรือนําปัจจัยด้าน
ความเสี่ยงหรือความมั่นคงมาพิจารณาร่วมด้วย 
ย่อมทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป
 การดาํเนนิการหรือการพฒันาต่าง ๆ  ไม่เพียงแต่
จะมีคุณค่าในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น คุณค่าทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นด้วย ทั้งในด้านบวก
และด้านลบ ดังนั้น เราจึงควรมองคุณค่าให้ครบ
ทั้งสามด้าน เพื่อสร ้างความสมดุลไปพร้อมกัน 
ต้องทําไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ที่มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
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บรรษัทภิบาล

ในการดําเนินธุรกิจ

 เอสซีจีดําเนินธุรกิจด ้วยความรับผิดชอบ 

โปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งถือ

ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ

เอสซีจี และบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุล

และยัง่ยนื โดยมกีรรมการบริษทัและผูบ้รหิารระดับสูง

เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

และหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี ประกอบกับวิสัยทัศน์

เอสซีจี มุ ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดี

ด้านบรรษัทภิบาล โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

แ ล ะ ส ร ร ห า  ซึ่ ง เ ป ็ น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ชุ ด ย ่ อ ย

ทําหน้าที่ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และเสนอ

แนะแนวทางการพัฒนาด ้านบรรษัทภิบาลให ้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตลอดจนติดตามดูแล 

รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ 

ทางด้านบรรษัทภบิาล ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักบรรษัทภบิาล

เอสซีจีจะเป ็นระบบบริหารจัดการที่ก ่อให ้ เกิด

ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริม

ความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจีให้เติบโต

อย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กําหนดวิสัยทัศน์

พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายและนโยบาย

ของเอสซีจี โดยร่วมกับผู ้บริหารระดับสูงวางแผน

การดําเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน

กําหนดนโยบายบรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยง

และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการ

กํากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน

ของเอสซีจี  และผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร

ระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

 การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

ค่าตอบแทนประจํา เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ

ซึง่กาํหนดไว้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล

ที่จ ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นนั้น คณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนจะนําเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยเปรียบเทียบ

กับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนํา

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ ่มอุตสาหกรรม

เดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของเอสซีจี 

ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู ้จัดการใหญ่ และผู ้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนําเสนอ

ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก

ผลการดํา เ นินงานของเอสซีจี  ผลสํา เร็จตาม

นโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผล

การดําเนินงานตามกรอบการพัฒนาสู ่ความยั่งยืน

ของเอสซีจี ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและ

สงัคมโดยรวม เพือ่นาํไปพจิารณากาํหนดค่าตอบแทน

ทีเ่หมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการ

ผู ้จัดการใหญ่และผู ้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

นอกเหนือจากการพิจารณาข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและ

เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ยังได้นํา

ผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการ

ที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

ของเอสซจี ีมาใช้ประกอบการพจิารณาในการกาํหนด

ค่าตอบแทนด้วย (ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงค่าตอบแทนของ

ผู้บริหารระดับสูง แสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2557 

หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

 ด ้วยวิสัยทัศน์การเป็นผู ้นําอย่างยั่งยืนใน

อาเซียน เอสซีจีได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศใน

อาเซียน โดยมีนโยบายในการนําหลักเกณฑ์และ

แนวทางด้านบรรษัทภิบาลไปใช้ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อกําหนดต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ

ที่ เอสซีจีไปลงทุน เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถ

ในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 

ในเรื่องการดําเนินการด ้านบรรษัทภิบาล อาทิ 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งใน

ระดับประเทศและระดับอาเซียน การส่งเสริมและ

กํากับดูแลเรื่องจรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน 

ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และการรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

การดาํเนนิการด้านบรรษัทภบิาลที่สาํคญัในปี 2557
1. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจีให้สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์

 แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance

 Scorecard รวมถึงเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

 บริษัท 

2. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

3. เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกําหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

 เป็นวาระเพื่ออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี

4. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู ่ค้า/คู ่ธุรกิจของเอสซีจี ซึ่งกําหนดชัดเจนถึงนโยบาย

 การจัดหา คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขั้นตอนการทําธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีจะดําเนินการคัดเลือก

 คู่ค้า / คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม และโปร่งใส

5. จัดทําตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา

 สรรหากรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ

6. จัดสัมมนา (Executive in-house seminar) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จําเป็นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในหัวข้อเรื่อง

 บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ โดย Ms. Kate Costello วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 จาก Governance Matters ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้นําการสัมมนา

7. ปรับปรุงแผนพัฒนาด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

 ในอาเซียน 

แต่งตั้ง ถอดถอน

และกำหนดค่าตอบแทน

สร้างผลตอบแทน

และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

คณะกรรมการกิจการสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โครงสร้างบรรษัทภิบาลเอสซีจี

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะจัดการ เอสซีจี

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

เอสซีจี การลงทุน

เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี เปเปอร์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

สายการรายงาน

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน สำนักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ให้ความเป็นธรรม และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

หน่วยงานบริหาร

ความเสี่ยง

หน่วยงานกำกับดูแล

การปฏิบัติงาน

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี
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จรรยาบรรณเอสซีจี 

 อุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

ของเอสซีจี ซึ่งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ

พนกังานทกุระดบัได้ถอืปฏบิตัสิบืต่อกนัมา เป็นปัจจยั

สําคัญในการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 

2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติ

ในการดําเนินธุรกิจขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้จัดทําเป็น

ลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนและ

ทุกระดับ โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอด และได้มี

การปรับปรุงมาเป็นลําดับรวม 4 ครั้ง ครั้งล่าสุดในปี 

2550 และเรียกว่า ‘คู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี’ ซึ่งได้มี

การรวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจมาจัดหมวด

หมู่ เพิ่มเติมตัวอย่างและข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้มีความ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 เ อ ส ซี จี ป ลู ก ฝ ั ง เ รื่ อ ง จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ ห ้ แ ก ่

พนักงานตั้ งแต ่วันแรกที่ ร ่วมทํางานกับเอสซีจี

โดยพนักงานที่เข้างานใหม่ทุกคนจะได้รับ ‘คู ่มือ

จรรยาบรรณเอสซีจี’ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ข้อบังคับการทํางานที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ 

นอกจากนี้  เอสซีจี ยั ง จัดให ้มี การอบรมหลัก

ก า ร แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ เ อ ส ซี จี

ควบคู ่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึง

ความสําคัญของเรื่องดังกล่าวผ่านการสื่อสารใน

รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสื่อสารในลักษณะวีดิทัศน์

สั้น ๆ เข้าใจง่าย สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

โดยให้พนักงานมีส่วนร่วม และเผยแพร่ในรูปแบบ

จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ (e-Newsletter)และ

ใน Intranet ของเอสซีจี  โดยพนักงานสามารถ

ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความเข ้าใจเ กี่ยวกับ

จรรยาบรรณได ้  นอกจากนี้  ยังสามารถแสดง

ความคิดเห็นและขอคําแนะนําเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ผ่านช่องทาง Intranet ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่

รับผิดชอบในแต่ละเรื่องเป็นผู้ให้คําแนะนํา  

 กรณีที่พนักงานและผู ้มีส่วนได้เสียภายนอก

พบเห็นการปฏิบัติที่ไม ่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ

เอสซีจี และต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชัน พนักงานและผู ้มีส่วนได้เสียภายนอก 

สามารถร้องเรียนผ่าน ‘ระบบการรับข้อร้องเรียนและ

แจ้งเบาะแส เอสซีจี’ โดยระบบรับข้อร้องเรียนของผู้มี

ส่วนได้เสยีภายนอกได้จดัทาํไว้ทัง้ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ทั้งนี้ สํานักงานตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการหาข้อเท็จจริงและดําเนินการให้เหมาะสม

ต่อไป ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวกระทําในเชิงลับ 

มกีารรกัษาความปลอดภยัของระบบ โดยจดัให้ม ีServer 

จัดเก็บข้อมูลแยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ 

รวมถึงมีกระบวนการในการคุ้มครองและให้ความ

เป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสด้วย 

 ในปี 2557 มีข้อร้องเรียนทั้งหมดจํานวน 26 

เรื่อง โดยอยู ่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน 8 เรือ่ง และดาํเนนิการสอบสวน

ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 18 เรื่องเป็นกรณีที่เข้าข่ายทุจริต 

1 เรื่อง และไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 1 เรื่อง ซึ่งมี

มลูค่าความเสียหายที่ไม่เป็นสาระสําคญัและพนักงาน

ได้รับการลงโทษให้ออกตามข้อบังคับการบริหารงาน

บุคคล ทั้งนี้ เอสซีจีได้นําข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงาน

ตลอดจนกําหนดแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด

ปัญหาซํ้า ๆ ต่อไป โดยมีสํานักงานตรวจสอบ เป็นผู้

ทาํหน้าทีก่าํกบัดแูล ติดตาม และรายงานความคืบหน้า

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

การต่อต้านคอร์รัปชัน 

 หลังจากผ่านการรับรองเป็น Certified Company

แล้ว เอสซีจีมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการสร้าง

จิตสํานึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในทุกหน่วยงานที่

มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปฏิบัติปราการ

สามด่าน (Three Lines of Defense) ซึง่หมายถงึตวัพนกังาน

และหัวหน้างานในฐานะปราการด่านแรก (First Line) 

สามารถประเมินความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กําหนดการควบคุมหรือ

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกรณีมี

ความเสี่ยงใหม่ ๆ เกิดขึ้น หัวหน้างานจะต้องทราบ

และกําหนดการควบคุมหรือมาตรการที่เหมาะสมได้ 

หน่วยงานบรหิารความเสีย่งและหน่วยงานกาํกับดูแล

การปฏิบัติงานในฐานะปราการด่านที่สอง (Second 

Line) จะช่วยพิจารณาความเสี่ยงและกําหนดกระบวน

การ รวบรวม และให้คําปรึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน และสํานักงาน

ตรวจสอบในฐานะปราการด่านที่สาม (Third Line) 

ได้จดัทาํ ‘คู่มอืการตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รปัชนั’

เพื่อทําการตรวจสอบ ติดตามการกํากับดูแลที่ดี

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันของ First Line และ Second Line ทุกครั้ง

เมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจําปี

 สําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ภายใต้

การบริหารงานของเอสซีจีจะได้รับการสื่อสารเพื่อให้

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้อง

กับบริษัทแม่ และเอสซีจีได้สนับสนุนให้บริษัทย่อย

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กําหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น ประเมินความเสี่ยง และทดลองประเมิน

ตามแบบประเมินตนเองของ IOD เพื่อปรับปรุง

การต่อต้านคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 เอสซีจีได ้ขยายการสนับสนุนและส่งเสริม

การปฏิบัติด ้านการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยัง

คู่ค้า/คู่ธุรกิจ โดยจัดทํา ‘จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี’

ซึ่ ง เป ็นแนวคิดในการดําเ นินธุรกิจบนพื้นฐาน

ของความถูกต ้อง ซื่อสัตย ์  สุจริต มีจริยธรรม 

มีความโปร่งใส เพื่อให้ดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจได้กล่าวถึงจริยธรรม

ทางธรุกจิ แรงงานและสทิธมินษุยชน อาชวีอนามยัและ

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อกําหนด 

คู่ค้า/คู่ธุรกิจที่เป็นคู่ค้าหลัก จะต้องลงนามรับทราบ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 

 นอกจากนี้ เอสซีจไีด้จดัให้มรีะบบการรับข้อร้อง

เรยีนผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอืช่องทางสือ่สารอืน่ ๆ  รวมถงึ

ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของเอสซีจีในทุกภาคส่วน

มีจิตสํานึกให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

โดยผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆที่เหมาะสม ในปี 2557 

ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันเกิดขึ้น

เ อ ส ซี จี เ ป ็ น ธุ ร กิ จ ข น า ด ใ ห ญ ่ 

(Conglomerate Company) 

รายแรกของประเทศไทยทีไ่ด้รบัการ

รับรองเป็น Certified Company 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต

ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์

ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค

(Macro-management)

 ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี 

 ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน  รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ 

 ด้านการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ 

 ด้านการต่างประเทศ 

 ด้านการบริหารความเสี่ยง

 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

 ด้านบัญชีและการเงิน โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน

   มาตรฐานบัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน 

 ด้านคมนาคม การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบาย

   และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 ด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญ

เฉพาะด้าน (Specific knowledge,

experience or expertise)

ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์

ด้านบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแล

กิจการที่ดี (Corporate Governance)

ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ 
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สุขภาพ

และความปลอดภัย

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

และคู ่ธุรกิจเป็นสิ่งที่ เอสซีจี  และผู ้มีส ่วนได้เสีย 

ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง ยังเป็นเรื่องที่อาจ

สร้างผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของพนักงาน

และคู่ธุรกิจที่มีอยู่มากกว่า 100,000 คน ซึ่งในปี 2557 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกว่า 244 รายนั้น ส่วนใหญ่เป็น

อุบัติเหตุจากการทํางาน (เครื่องจักรและการตกจาก

ที่สูง) ส่วนอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดการเสียชีวิต ส่วนใหญ่

เกิดจากการจราจรขนส่ง จึงกล่าวได้ว่าอุบัติเหตุจาก

การทาํงาน และอุบตัเิหตจุากการจราจรขนส่งเป็นความ

เสีย่งและเป้าหมายที ่เอสซจี ีต้องเร่งดาํเนนิการควบคมุ

  เอสซีจี จึงกําหนดนโยบายความปลอดภัย 

อ า ชี ว อ น า มั ย  ร ว ม ถึ ง โ ค ร ง ส ร ้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร

ความปลอดภัยในทุกระดับอย่างชัดเจน พร ้อม

กําหนดกรอบการดําเนินงาน และแนวทางการบริหาร

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SCG Safety 

Framework) เพื่อให้แต่ละบริษัทได้นําไปปรับใช้และ

ต่อยอดจากระบบการบริหารอาชีวอนามัยตาม

มาตรฐานมอก. / OHSAS 18001 ที่มีอยู่ และส่งเสริม

ให้พนักงาน คู่ธุรกิจ คู่ค้า และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน

ทั้งนี้ เพราะเอสซีจีมีเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่

ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทํางาน

อย่างยั่งยืน

 เอสซีจี กําหนดให้โครงสร้างของคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทํางานตามกฎหมายของแต่ละโรงงานนั้น 

ต้องประกอบด้วยพนักงานระดับจัดการระดับสูง 

และพนักงานระดับปฏิบัติการในสัดส่วนที่เท่ากัน 

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรื่อง

ความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ง และสร้างการมีส่วนร่วม

ในการปรบัปรงุระบบการจดัการความปลอดภยัอย่าง

มีประสิทธิภาพ

 เนื่องจากความหลากหลายและความแตกต่าง

ของอุตสาหกรรมในแต ่ละบริษัท เอสซีจีจึงให ้

แต่ละธุรกิจหรือบริษัทมีอิสระในการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยตามความเสี่ยงและข้อกังวลของผู้มี

ส่วนได้เสียที่มีอยู่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

 ความเสี่ยงสําคญัของเอสซีจ ีซเิมนต์-ผลิตภณัฑ์

ก่อสร้างมี 2 ประเด็น คือ 

 1) อันตรายจากการทํางานกับเครื่องจักร และ

การตกจากที่สูง โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ สภาพของเครื่องจักรที่มี

ความเสี่ยง และพฤติกรรมการทํางานที่ไม่ปลอดภัย

ของผู ้ปฏิบัติ งาน สิ่ง ที่ธุ รกิจได ้ดํ า เนินการคือ 

การกําหนดมาตรฐานขัน้ตอนการทาํงานกบัเครือ่งจกัร

อย ่างปลอดภัย ที่ครอบคลุมถึงเครื่องจักรชนิด

ต่าง ๆ และความเสี่ยงแต่ละประเภท และมุ่งเน้น

ปรับปรุงสภาพพื้นที่การทํางานให้เกิดความปลอดภัย 

โดยส่งเสริมให้พนักงานและคู่ธุรกิจมีส่วนร่วมสํารวจ

จุดเสี่ยง และนําหลักการ Foolproof มาใช้ปรับปรุงเพื่อ

ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสจุดหมุน จุดหนีบ สารเคมี

อันตราย และการทํางานบนที่สูงในพื้นที่ปฏิบัติงาน

 พร้อมกันนี้ ยังมุ่งเน้นในการสร้างและปลูกฝัง

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ทํ า ง า น อ ย ่ า ง ป ล อ ด ภั ย ใ หั กั บ

พนักงานและคู ่ธุรกิจ โดยนําแนวทางการสังเกต

ความปลอดภัย (Safety Observat ion) และการ

ปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย (Behaviors Based 

Safety) เข้ามาใช้ในแต่ละโรงงาน โดยได้กําหนด

เป็นดัชนีชี้วัดนําความสําเร็จของงาน (Leading Key 

Performance Indicators: KPIs) หรือกิจกรรมชี้วัด

(Key Act iv i t ies Indicators: KAI) ให้กับผู ้บริหาร 

หัวหน้างาน พนักงาน และคู่ธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วม

ในการดําเนินการ ส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุที่มีสาเหตุ

มาจากการทํางานกับเครื่องจักร ลดลงร้อยละ 50 

จากปีทีผ่่านมา

 2) อุบัติ เหตุจากการจราจรขนส่ง เอสซีจี 

โลจสิตกิส์ ได้จดัตัง้โรงเรยีนทกัษะพพิฒัน์ อบรมความรู้

ให้กับผู้ขับรถขนส่ง โดยในปี 2557 มีผู้ผ่านการอบรม

จาํนวน 12,919 ราย รวมทัง้หมดได้อบรมผูข้บัรถขนส่ง

ไปแล้วกว่า 30,842 ราย ให้มีความตระหนักและมี

ทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย ยังมีการจัดตั้งศูนย์

พักรถในแต่ละเส้นทาง พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้า

ตดิตามรถขนส่ง (Logistic Command Center) เพื่อติดตาม

และควบคุมการขนส่งอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ในปี 

2557 ที่ผ่านมายังได้มีการจัดทําโครงการต่าง ๆ เพื่อ

ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ดังนี้ 

 • โครงการ In Cab Coaching โดยนําผู้ขนส่ง

ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง จํานวน 1,987 คน มาเข้ารับ

การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและปรับทัศนคติการขับรถ

ให้มีความปลอดภัยโดยผู้ฝึกสอนแบบรายกลุ่ม

ถ้าเราช่วยให้เขาปลอดภัยได้  ก็เหมือนช่วยให้ทั้งครอบครัว

ของเขามีอนาคต  มีความสุข จึงเป็นเหตุผลว่า ทําไมเราจึง

ต้องตั้งเป้าหมาย และมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยให้สูงที่สุด 

และยอมไม่ได้ที่จะให้ใครทํางานด้วยความไม่ปลอดภัย

พชิติ 

ไม้พุม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

Safety is our core value   

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่า

ที่สำคัญยิ ่งของการทำงาน

Uncompromising safety 

standards  

มาตรฐานความปลอดภัย

ไม่มีการประนีประนอม

All occupational injuries & 

illnesses can be prevented  

การบาดเจ็บและการเจ็บป่วย

จากการทำงานทั้งหมด

สามารถป้องกันได้

Safety is a line responsibility 

and management is responsible 

for preventing occupational 

injuries and illnesses 

ความปลอดภัยเป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบโดยตรงตาม

สายการบริหารงาน และผู้บริหาร

มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการป้องกัน

การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย

จากการทำงาน

Employee involvement is 

essential  

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง สำหรับการดำเนินงาน

เรื่องความปลอดภัย

 
SCG SAFETY PRINCIPLES  

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน
(พนักงาน / คู่ธุรกิจ)
 

0.05/0.06
รายต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน
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 • โครงการ In Cab Camera โดยการสุ่ม

ติดตั้งกล้องวิดีโอบริเวณด้านหน้ารถของผู้ขนส่ง

ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 1,245 คัน เพื่อสังเกตพฤติกรรม

การขับรถและนํามาชี้แจงตักเตือนพฤติกรรม

การขับที่ไม่ปลอดภัย

 • โครงการ Delivery Plan โดยการจัดทํา

ข้อมูลความปลอดภัยบนเส้นทางที่มีการขนส่ง 

พร้อมระบุถึงจุดที่อาจเป็นอันตรายและจุดพัก

รถที่ เหมาะสม เพื่อให้ผู ้ขนส่งรับทราบและ

สามารถระวังป้องกนัในจดุทีอ่นัตรายได้ โดยจดัทาํ

ในเส้นทางหลักแล้วเสร็จ 19 เส้นทาง 

 แม ้ว ่ าผลจากความมุ ่ งมั่นในการลด

ความเสี่ยงจากการขนส่ง ทําให้สถิติอุบัติเหตุ

ถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและคู่ธุรกิจขนส่ง 

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขนส่งและจราจรลดลง

กว ่าร ้อยละ 50 แต ่ เป ้าหมายที่สําคัญ คือ 

การขนส่งที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน จึงยังคงเป็น

แรงผลักดันให้ เอสซีจี โลจิสติกส์ ต้องทุ่มเทและ

ค้นหาแนวทางการลดอุบัติเหตุจากการขนส่งให้

ยั่งยืนต่อไป

 เพื่อขยายองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัยทางถนนสู่องค์กรภายนอก 

เอสซจีไีด้ร่วมกบั ศนูย์วชิาการเพือ่ความปลอดภยั

ทางถนน (ศวปถ.) คณะทํางานสนับสนุนการ

ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 

มูลนิธิไทยโรดส์ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) ริเริ่มโครงการถนนสร้างสุข

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานความ

ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่นําร่อง และสร้าง

การมสี่วนร่วมกบัชมุชน  หน่วยงานท้องถิ่น ภาครฐั

และภาคีเครือข่าย ร ่วมกันสร้างวัฒนธรรม

การขับขี่ อย ่ างปลอดภัยที่ ยั่ งยืนในชุมชน

คณะทาํงานฯ ได้แบ่งการดําเนนิโครงการออกเป็น 

2 ส่วน ประกอบด้วย 

 • การพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สอจร. ให้

ความรู ้แก่ชุมชนนําร่องทางด้านการจัดการ

จุดเสี่ยง และวิธีการสื่อสารต่อหน่วยงานที่

รบัผดิชอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุงใน 7 ชุมชนของ

พื้นที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.แก่งคอย 

และ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

 • การจัดการจุดเสี่ยงและการจัดทําฐาน

ข้อมลูอบุตัเิหตุ ร่วมกบัมูลนธิไิทยโรดส์เพือ่สาํรวจ

และกําหนดจุดเสี่ยงบนเส้นทางนําร่องที่ควรได้

รับการแก้ไขใน 4 เส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่ง

สินค้าและถ่านหินของโรงงาน 

 ทั้งนี้  เพื่อให้มั่นใจว่าเส ้นทางขนส่งที่

เอสซีจีใช้นั้นจะเกิดความปลอดภัยกับชุมชน 

และผู้ใช้รถใช้ถนนที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะขยายผล

การเรยีนรูแ้ละการแก้ไขไปในพืน้ที่ข้างเคยีงต่อไป

เอสซีจี เคมิคอลส์

 การเกิดอัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล หรือ

การระเบิดในกระบวนการผลิตนั้น ถือเป ็น

ความเสี่ยงหลักที่สร ้างความกังวลใจให้กับ

ชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และเป็น

สิ่งที่ธุรกิจไม่สามารถยอมรับได้ ตั้งแต่ปี 2556 

เอสซจี ีเคมคิอลส์ ได้ว่าจ้างบรษิทัที่ปรกึษาเข้ามา

ศึกษาความเสี่ยงรุนแรงที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น

(Quantitative Risk Analysis for Worse Case Scenarios)

เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการผลิตระบบ

การตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร

ความปลอดภัยในกระบวนการ (Process Safety 

Management) อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้ง พัฒนา

บุคลากรภายในให้มีความเชี่ยวชาญสามารถ

ระบุอันตรายที่ไม่เคยรู้ในอดีต (Unknown Hazard)

ทําความเข้าใจอันตราย (Understand) และ

ควบคุม (Contro l )  เ พื่อลดความเสี่ยง โดย

นําร ่องใน 2 บริษัทก่อนที่จะขยายผลไปยัง

บริษัทในธุรกิจทั้งหมด ส่งผลให้ในปี 2557 

สามารถลดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระบวนการผลติ

(Process Safety Accident) อาทิ อุบัติเหตุไฟไหม้

ระเบดิ หรือสารเคมีรัว่ไหล ลงได้กว่าร้อยละ 50

 สําหรับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิด

จากการสัมผัสสารเคมีอันตรายในกระบวนการ

ผลิต และอาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของ

ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนั้น เอสซีจี เคมิคอลส์ได้

ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้าน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยใช้ระบบจัดการ

ตามแนวทางขององค ์การแรงงานระหว ่าง

ประเทศ ( Internat ional  Labor Organizat ion 

Occupational Safety & Health Management System:

ILO OSHMS 2001) มาเป็นแนวทาง ซึ่งผลจากการ

ดําเนินงานทําให้สามารถจัดกลุ่มพนักงานที่มี

การสัมผัสคล้ายกัน (Similar Exposure Group: SEG) 

ตามระดับการสัมผัส (Exposure Rating) ของ

พนักงานในแต่ละปัจจัยเสี่ยงจากการประเมิน

ความเสี่ยงด้านสขุภาพรายบุคคล (Individual Health 

Risk Assessment: HRA) เพื่อจัดลําดับความสําคัญ

ของระดับความเสี่ยง (Risk Level) อันเป็นประโยชน์

ในการกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดระดับ

ความเสีย่ง หรอืควบคมุให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ 

 ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงที่ได้จาก HRA ยัง

นํามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณามาตรการ

สิ่งที่ต้องลงทุนคือ เรื่องความปลอดภัย  ควรเน้นให้ได้ก่อน 

ให้เท่าเทียมกันทุกโรงงาน พวกพี่ ๆ ต้องคิด ต้องพัฒนา 

และต้องดูแลน้อง ๆ ของเราให้ปลอดภัย

ชลณัฐ  

ญาณารณพ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี เคมิคอลส์

ควบคมุการได้รบัสมัผสัปัจจัยเสีย่งจากการทาํงาน

โดยการเฝ้าระวงัทางการแพทย์ (Medical Surveillance)

อาทิ การตรวจสุขภาพประจําปี และการติดตาม

ตรวจวัดการรับสัมผัสทางชีวภาพ (Biological 

Monitoring) อันจะนํามาซึ่งการควบคุมป้องกัน

มิให้พนักงานเกิดโรคจากการทํางาน สําหรับ

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการ

ทํางานของพนักงานนั้น ได้นําแนวทางของ 

International Council for Good Practice Guidance on 

Occupational Health Risk Assessment และ American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists 

(ACGIH) เพื่อประเมินความเสี่ยงสุขภาพของ

ผู้ปฏิบัติงาน และจัดลําดับความเสี่ยง (Risk Level) 

เพือ่นาํไปสูก่ารกําหนดมาตรการลด ควบคุมความ

เสีย่ง และเฝ้าระวงัสขุภาพได้อย่างถกูต้อง รวมทัง้

ได ้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ (Heal th 

Care System) เพื่อใช้วิเคราะห์และเก็บข้อมูล

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และ

ผลการตรวจร่างกาย เอสซีจี เคมิคอลส์ เชื่อมั่น

ว่า ระบบและสิ่งทีด่าํเนนิการไปนั้น จะมีส่วนช่วย

ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับพนักงาน และ

คู่ธุรกิจลงได้อย่างยั่งยืน
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เอสซีจี เปเปอร์

 ค ว า ม เ สี่ ย ง ด ้ า น อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัยของเอสซีจี เปเปอร์ สามารถแบ่ง

ได้เป็น 2 เรื่องหลัก คือ การเกิดอุบัติเหตุจาก

เครื่องจักร และความเสี่ยงด้านอัคคีภัย สําหรับ

การควบคุมความเสี่ยงอุบตัเิหตุจากเครื่องจักรนั้น 

ธุรกิจกระดาษมุ่งส่งเสริมให้พนักงานและคู่ธุรกิจ

นําแนวทางการปรับปรุงงาน (Karakuri Kaizen) 

และ No Touch ตามแนวทางการบํารุงรักษาเชิง

ทวผีลโดยรวม (Total Productive Maintenance: TPM) 

มาใช้ในการปรับปรุงสภาพเครื่องจักร และ

วิ ธี ก า ร ทํ า ง า น  ซึ่ ง น อ ก จ า ก จ ะ ช ่ ว ย เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว ยังส่งผลให้เกิด

ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการสัมผัส

เครื่องจักรในจุดอันตรายต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง 

ได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานในการบริหารงาน

ความปลอดภัยของธุรกจิผ่านกระบวนการ Safety 

Best Practice Sharing ทําให้แต่ละบริษทัได้มโีอกาส

เรียนรู้ และต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังกําหนดให้

พนักงานในแต่ระดับได้ร่วมดําเนินการสังเกต

เพราะพนักงานเป ็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององค์กร 

เราจึงมุ ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกปฏิบัติตนด้วย

ความปลอดภยัตลอดเวลา ไม่เพียงแค่ในเวลาทีป่ฏบิตังิานเท่านัน้ 

และเมื่อพนักงานมีความเชื่อและเห็นประโยชน์ เขาจะมี

แรงบันดาลใจไปส ่งเสริมให ้ครอบครัว และบุคคลอื่น ๆ 

เห็นประโยชน์และปฏิบัติตนด้วยความปลอดภัย

รุง่โรจน์   

รงัสโิยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เอสซีจี เปเปอร์

การทํางานอย่างปลอดภัย (Safety Observation) 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู ้บริหารได้แสดงออก

ถึงความเป็นผู ้นําด้านความปลอดภัย (Visible 

Safety Leadership) และเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการสร้าง

พฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางานให้พนกังาน     

 ส่วนความเสี่ยงด้านอัคคีภัยในปี 2557

ไ ด ้ เ กิ ด เ ห ตุ เ พ ลิ ง ไ ห ม ้ ขึ้ น ใ น ก อ ง วั ต ถุ ดิ บ

กระดาษรีไซ เ คิล  แม ้จะไม ่ส ่ งผลกระทบ

โดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจ หรือภาพลักษณ์

ขององค์กร แต่ส่งผลถึงความเชื่อมั่นของชุมชน

โดยรอบโรงงานโดยตรง ธรุกจิกระดาษจึงให้ความ

สําคัญกับการนําระบบบริหารความปลอดภัย

ในกระบวนการ (Process Safety Management)

มาปรับใช้ในโรงงาน และมีการปรับโครงสร้าง

การบริหารงานความปลอดภัยโดยเพิ่มกําลังพล

เพื่อ เข ้ ามารับผิดชอบงานความปลอดภัย

มากขึ้น จัดตั้งทีมงานเพื่อทบทวนถึงระบบ

การป ้องกัน ระงับอัคคีภัยต ่าง ๆ รวมถึง

อุปกรณ์และทีมฉุกเฉินที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อเรียก

ความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชน

อีกครั้ง

 จากการดําเนินการดังกล่าวของแต่ละ

ธรุกจิ ส่งผลให้อบุตัเิหตุโดยรวมของเอสซีจลีดลง

จากป ีที่ ผ ่ านมา  และไม ่มีอุบัติ เห ตุถึ งขั้ น

เสียชีวิตของพนักงานเกิดขึ้น  นอกจากนี้

ยั ง มี โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล

การดําเนินงานด้านความปลอดภัย (SCG Safety 

Performance Assessment Programme : SPAP) 

ทีใ่ช้เป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบประสทิธภิาพ

แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ก า ร ล ด แ ล ะ ค ว บ คุ ม

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ของแต่ละบริษทัหรือโรงงานอย่างต่อเนือ่งมากว่า 

10 ปี พร้อมกําหนดเป็นเป้าหมายให้ทุกโรงงาน

ในเอสซีจีต ้องมีระบบการบริหารงานด ้าน

อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ ยู ่ ใ น

ระดับ Succeeding หรือระดับ 4 ซึ่งถือว่าเป็น

มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงกว่าโรงงาน

โดยทั่วไป และในปี 2557 ที่ผ่านมามีโรงงานที่

ผ่านการตรวจประเมิน SPAP ในระดับ 4 ทั้งสิ้น 

17 แห่ง หรือกว่าร้อยละ 20 ของโรงงานที่เข้าข่าย

ต้องได้รับการตรวจประเมิน

สถิติอุบัติเหตุของ เอสซีจี 

จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
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การดูแลพนักงาน

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บุ ค ค ล  เ อ ส ซี จี  ซึ่ ง มี

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน ทําหน้าที่

กําหนดทิศทางและกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร และมี

คณะกรรมการบุคคลธุรกิจ อีกทั้ง คณะกรรมการ

บุคคลกิจการเป็นกลไกในลําดับต่อมาที่จะรับ

กลยุทธ์มาปรับเป็นแผนปฏิบัติการ เพื่อสรรหา

พนักงาน บริหารค ่าจ ้าง และผลตอบแทน 

พัฒนาพนักงาน การบริหารผลงานและแผน

ความก้าวหน้าการบริหารอาชีพ สวัสดิการ

แรงงานและสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านแรงงาน

และสิทธิมนุษยชน

 เอสซีจี ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงาน และหลักเกณฑ์ภายในต่าง ๆ

อาทิ จรรยาบรรณของธุรกจิ การปฏิบตัติามสัญญา

จ้างแรงงาน อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ประกาศ

เผยแพร่ให้การสนับสนุนต่อประกาศนานาชาติ

เรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเป็นผู้เข้าร่วมสนับสนุน

ของ United Nations Global Compact (UNGC) ตัง้แต่ปี 

2555 เอสซจี ีเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย

(Diversity) ของแรงงานในองค์กร ไม่มีการปฏิบัติ

ที่แตกต่างเรื่องเพศ อายุ หรือสภาพร่างกาย รวมทั้ง

เคารพต่อสิทธิในการรวมตัวของแรงงานในองค์กร

 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี

จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เกิดชื่อเสียง และความ

สามารถในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้

อย่างยั่งยืน ในทางตรงข้าม หากการปฏบิตัดิ้านแรงงาน

และสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องจะเกิด

ความเสี่ยงตามกฎหมาย เกิดความสูญเสียประโยชน์

ในทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ 

เอสซีจีจะไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นํา

ธรุกิจอย่างยัง่ยนืในอาเซยีนได้ ไม่สามารถเป็นต้นแบบ

ของบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย ่าง ยั่ง ยืน 

ไม่สามารถเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมทีน่่าร่วมงานด้วย 

และที่สําคัญจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วน

ได้เสียของธุรกิจ ทั้งในส่วนของพนักงาน ผู้ส่งมอบ 

คู่ธุรกิจ ลูกค้า และต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ของรัฐ

 เอสซีจี  มุ ่ ง เน ้นการมีส ่วนร ่วมและสร ้าง

ความผูกพันต่อผู ้มีส่วนได้เสีย มีการสํารวจรับฟัง

ความคิดเห็นจากพนักงานอย่างสมํ่าเสมอผ่านการ

สํารวจความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์กร 

(Engagement Survey) และการรับฟังหรือสํารวจความ

คิดเห็นในวาระอื่น ๆ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธี

ปฏิบัติกับหน่วยงานด้านแรงงานของรัฐเพื่อให้มั่นใจ

ว่า การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนของ

เอสซจีเีป็นทีย่อมรบัและสามารถนาํไปใช้เป็นต้นแบบ

แก่องค์กรธรุกจิอืน่ ๆ  และเพื่อร่วมมอืกบัภาครัฐพฒันา

ด้านแรงงานในโครงการต่าง ๆ

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอสซีจีได้ประเมิน

ผลสําเร็จขององค์กร รวมถึงการปฏิบัติด้านแรงงาน

และสิทธิมนุษยชนจากรางวัลและการยอมรับในด้าน

ความท้าทายของการบรหิารงาน

บุคคลและการพัฒนาองค์กร

1. การส่งเสริมมาตรฐาน

แรงงานและสิทธิมนุษยชน 

เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส 

ลดความเสี่ยงประเด็นด้าน

แรงงาน และสร้างความเชือ่มัน่

ว่า องค์กรปฏิบัติสอดคล้อง

ตามกฎหมายท้องถิ่นและสากล

2. การพัฒนาพนักงานให้มี

ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 

เพื่อทํางานในหน้าที่ป ัจจุบัน 

เตรียมความพร้อมกับงาน 

การขยายตัวทางธุรกิจ และ

ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ต่าง ๆ จากองค์กรทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก 

อาทิ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการดําเนิน

ธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเป็น

ต้นแบบด้านบรรษัทภิบาล ด้านการเป็นองค์กรที่ได้รับ

การชื่นชมมากที่สุด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 

รางวัลและการยอมรับสําคัญอันเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่เอสซีจีได้รับ 

คือ รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากร

บุคคลของประเทศไทย (Thailand Corporate Excellence 

Awards) โดยได้รับต่อเนื่องมาเป็นเวลา 13 ปีถึง

ปัจจุบัน การประเมินผลสําเร็จดังกล่าว เป็นเครื่องมือ

ที่ใช้บริหารความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการปฏิบัติ

ด ้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ซึ่งนอกจากการ

ปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนของเอสซีจีแล้ว 

เอสซีจียังได้ส่งเสริม และร่วมมือกับคู่ธุรกิจต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ที่ดีต่อลูกจ้างของคู่ธุรกิจอีกด้วย

การปฏิบัติด้านแรงงาน

และสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี

ที่ได้มุ่งเน้นในรอบปีที่ผ่านมา

 • เอสซจี ีมนีโยบายเปิดรับคนพกิารเข้าทาํงาน 

และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

อย่างสมํ่าเสมอ โดยในปี 2557 เอสซีจี ได้รับผู้เข้ารับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 

จังหวัดปทุมธานี สํานักงานประกันสังคมเข้าฝึกงาน

รวม 4 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้น

การฝึกงาน เอสซจียีงัได้รบัผูเ้ข้ารบัการฟื้นฟูสมรรถภาพ

เข ้าทํางานกับเอสซีจีจํานวน 1 คน ป ัจจุบันมี

ผู้ทุพลภาพเข้าร่วมงานกับเอสซีจีมากกว่า 30 คน

จํานวนพนักงาน

51,100
คน

เรารู้สึกอบอุ่นมากที่เพื่อน ๆ พี่ ๆ ช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ให ้คําแนะนําอย่างใกล ้ชิด ส ่งไปอบรมภายนอก

อย่างเหมาะสม เหมือนพนักงานปกติทั่วไป เราอยาก

ทํางานที่นี่ตลอดไปจนเกษียณอายุ

นฐัชยั พกุบางจาก และ

ภคัวรรณ กลุสวัสดิ์

พนักงานเขียนแบบด้วย AutoCAD
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
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 • เอสซีจี มุ่งเน้นการดูแลพนักงานอย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติจาก

ความแตกต่างทางเพศ อายุ เชื้อชาติ โดยใช้

ระบบการบริหารงานบุคคลที่มีหลักการและ

มาตรฐานเ ดียวกันในการดูแล เ ริ่มตั้ งแต ่

การสรรหาพนักงาน การบริหารค่าจ้างและ

ผลตอบแทน การพัฒนาพนักงาน การบริหาร

ผลงาน และแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เอสซีจีมีการรับพนักงานหญิง เข ้ าทํ างาน

ในอัตราส่วนทีส่งูขึน้ และมีสดัส่วนพนักงานหญิง

ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอสซีจีมีพนักงานต่าง

เชื้อชาติเพิ่มมากขึ้นเป็นจํานวนมากจากธุรกิจ

ในต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีจํานวน 15,437 คน

จากพนักงานทั้งหมด 51,100 คน พนักงานต่างชาติ

ได้รับการดูแลและมีโปรแกรมการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร ่วมกับพนักงานของเอสซีจี

ในประเทศไทยอย่างสมํ่าเสมอ ได้รบัการหล่อหลอม

รวมกันภายใต้การดําเนินธุรกิจของเอสซีจี

 • เอสซีจี เคารพต่อสิทธิในการรวมตัว

ของพนักงาน ไม ่ว ่าจะเป ็นคณะกรรมการ

สวัสดกิาร คณะกรรมการลูกจ้าง มชี่องทางในการ

รับฟ ังความคิดเห็นจากพนักงานทั้งที่ เป ็น

รูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้ง

เคารพต่อการรวมตัวและเข้าร่วมเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงาน พร ้อมรับฟังความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงเรื่องการดูแล

พนักงานให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

 • เอสซีจี  มุ ่งเน้นในการดูแลพนักงาน

ทุกคนตั้งแต ่เข ้างานจนถึงเกษียณอายุ การ

ดูแลพนักงานก่อนเกษียณอายุเป็นเรื่องสําคัญ

เรื่องหนึ่งที่เอสซีจีให้การดูแล โดยมีการจัดอบรม

ให้ความรู้เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

เพือ่ให้พนกังานทราบวิธกีารดแูลสขุภาพกายและ

ใจที่ดีหลังวัยเกษียณ ได้เรียนรู้เทคนิคการออม 

การวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ ตลอดจน

ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลัก

ประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

ได้อย่างถูกต้อง มีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์

สําหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุเพื่อสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีและสร้างขวัญกําลังใจ โดยในปี 

2557 ได้จัดกิจกรรมที่จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่

จํานวน 4 วัน 3 คืน 

แผนพัฒนาทางด้านการปฏิบัติ

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ของเอสซีจี 

 •  ประสบการณ ์จากการรับผู ้ เข ้ า รับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพเข้าฝึกงานในปีที่ผ่านมา

พบว่า การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

แก่คนพิการบริเวณสถานที่ฝึกหรือทํางานนั้น

ยังไม่เพียงพอ เอสซีจีต้องพิจารณาปรับปรุง

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางภายใน

บริเวณองค์กรแก่คนพิการที่ใช้รถเข็นให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น โดยได้กําหนดเป็นแผนงานเพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป

 • การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ แก่พนักงานซึ่งมีเป้าหมายให้ทบทวน

และปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการและความจําเป็นของพนักงาน

ที่มีความหลากหลาย ซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

ป ัญหาของการออกแบบการจัดสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เกิดจากการมีขนาด

ของธุรกิจที่ใหญ่และหลากหลาย การดําเนินการ

ในเรื่องนี้ต ่อไปจึงควรมุ ่งเน ้นการออกแบบ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต ่าง ๆ ให ้มี

ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น สามารถแตกต่างกัน

ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของ

แต่ละธรุกจิ

 • การจัดทําแผนงานเพื่อปรับปรุงการ

ปฏิบัติด ้ านแรงงานและสิทธิมนุษยชนให ้

กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยขยายขอบเขตไปยัง

คู่ธุรกิจต่าง ๆ ในห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Supply

Chain) ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกําหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติด ้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่

เหมาะสมร่วมกับคู่ธุรกิจในแต่ละประเภท 

 • การจัดทําแผนงานเพื่อสร้างโอกาส

ให ้แก ่ธุรกิจเพิ่มเติม อาทิ  การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และการขอรับรอง

มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานให้

กว้างขวางและครอบคลมุธรุกจิต่าง ๆ  ของ เอสซจีี 

มากยิ่งขึ้น

สทุธชิยั ชยัธนะกุลมงคล 

ผู้จัดการ
จัดหาวัสดุสํานักงานและการตลาด
สํานักงานจัดหากลาง 

เ รื่ อ ง โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ดู แ ล

พนักงานก่อนเกษียณอายุ

นั้น เอสซีจีให้การดูแลดีมาก

มีการปูความรู้ก่อนเกษียณ 

ทั้งเรื่องสุขภาพ การออม

เงิน ประกันสังคม บัตรทอง 

ให้ความรู้ในหลาย ๆ เรื่อง

ที่จําเป็น ดีทุกเรื่อง รวมทั้ง

สอนให้เราสร้างทางเลือก

เพื่อเพิ่มพูนรายได้ภายหลัง

จากการเกษียณ

Nurluri 

Agustin

Sales Coordinator 
SCG Plastics Co.,Ltd, Indonesia 
 

มคีวามสขุและสะดวกสบาย เป็นสองคาํทีใ่ช้อธบิายประสบการณ์

การทํางานกับเอสซีจีเกือบ 3 ปี สภาพแวดล้อมการทํางาน

ที่นี่เสมือนทํางานที่รายล้อมไปด้วยคนในครอบครัวเดียวกัน 

การทํางานกับเอสซีจี จะควบคู่ไปกับการเรียนอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยวัฒนธรรมที่ต่างกันทําให้เราต้องเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างเพื่อนพนักงานท้องถิ่นและ

เพื่อนพนักงานต่างชาติ

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สําหรับพนักงานที่เกษียณอายุ
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หลักสูตรและแนวทางการพัฒนาพนักงานของ เอสซีจี

* LDP : Leadership Development Program

พนักงานใหม่

พนักงาน

บริหาร

พนักงาน

จัดการ

พนักงาน

จัดการ

ระดับสูง

ระดับ ทางด้านการบริหาร ทางด้านธุรกิจ ทางด้านสายอาชีพ

การพัฒนาพนักงาน

 จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเอสซีจี 

ทําให้จํานวนพนักงานของบริษัททั้งในและ

ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเอสซีจี

มีพนักงานทั้งสิ้น 51,100 คน ในปี 2557 เพิ่มขึ้น 

1,813 คน จากปีก่อน  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วในอนาคตจากการเติบโตของธุรกจิ

 จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงาน

อย่างต่อเนือ่ง สิง่ท้าทายทีเ่กดิขึน้คอื การเพิม่ขดี

ความสามารถในการพัฒนาพนักงานให ้มี

ศักยภาพและความรู้ความสามารถเพื่อทํางาน

ที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเป็น

การเตรียมพร้อมต่อความก้าวหน้าในหน้าที่

การงานในอนาคตของพนักงาน เพื่อตอบโจทย์

ธุรกิจและให้ทันต่อการขยายตัวรวมทั้งบริบท

ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาพนักงานไปในภูมิภาคทั้ง

ในแง่เนื้อหาหลักสูตรและการถ่ายทอดของ

วิทยากรผู ้สอน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง

เอสซีจี โดยมีระบบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ มา

รองรับ ดังนั้นโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจึงได้

พัฒนา New Learning Model ใหม่ซึ่งเป็นแนวทาง

พนักงานทุกคนให้ความสําคัญกับการพัฒนา

บุคคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร

เป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พนักงาน

ทุกคนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับจัดการ

ทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสที่จะเข้ารับการ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อ

การเติบโตของตนเองและบรษิทัอย่างยัง่ยงืตัง้แต่

วันแรกของการเป็นพนักงาน อาทิ หลักสูตร SCG 

Ready Together ที่จัดให้พนักงานใหม่เพื่อปลูกฝัง

การทํางานแบบ SCG เรียนรู้ธุรกิจ สร้าง Network 

รวมไปถึงเน ้นยํ้าและปลูกจิตสํานึกในเรื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย

จะมีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่

กันระหว่างเรียน อาทิ การสร้างฝายชะลอนํ้า

เป็นต้น ทั้งนี้ เอสซีจีมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร

ทั้งในด้าน Business Knowledge อาทิ หลักสูตร 

Abridged Business Concept (ABC) ด้าน Leadership

และ Teamwork  อาทิ หลักสูตร Leadership 

Development Program (LDP) ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาความรู้ General Knowledge อาทิ หลักการ 

TQM, Safety, Code of Conduct และ Innovation รวม

ไปถึงด้าน Technical Professional Competency ใน

สายงานต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การ

เรียนรูข้องเอสซจีจีะเน้นการเรยีนรูจ้ากการลงมอื

ปฏบิตังิานจรงิผ่านหน้างาน (Experienced Learning)

การสอนงานในหน้างานและการเรียนรู ้จาก

ผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (Learning

from Others) และการอบรมภายในห้องเรียน 

(Formal Training) โดยในปี 2557 พนักงานมีวัน

ฝึกอบรมเฉลี่ยประมาณ  10 วัน

 จ า ก วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ์ ก ร เรื่ อ ง พี่ ส อ น

น ้ อ ง ที่ พ นั ก ง า น เ อ ส ซี จี ทุ ก ค น ถื อ ป ฏิ บั ติ

เสมอมานั้น เอสซีจี เล็งเห็นความสําคัญใน

การสร ้างการเรียนรู ้ ให ้กับพนักงานโดยได ้

เสริมสร ้างศักยภาพและความสามารถของ

ผู้บังคับบัญชาให้สามารถ “สอน” หรือ “Coach” 

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย

แต่ละธุรกิจมีการจัดหลักสูตรพัฒนาเพื่อเสริม

ศักยภาพการเป็น Coach ที่มีคุณภาพให้กับ

เดียวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทชั้นนํา

ต่าง ๆ ของโลกมาใช้เพื่อออกแบบแผนการ

พัฒนาพนักงานแต่ละคน ทั้งด้าน Technical, 

Management และด้าน Leadership ด้วย รวมทั้ง

ดําเนินการปรับวิธีการเรียนรู้ปัจจุบันให้เป็นการ

เรยีนรูแ้บบผสมผสาน โดยมุง่เน้นการมอบหมาย

งานให้พนกังานเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ และ

มีผู้บังคับบัญชาเป็น Coach ให้คําแนะนํา รวมทั้ง

ปรับการเรียนรู ้จากแบบ Classroom ให้เป็น 

Blended Learning และนําเอา Digital & Active 

Learn ing เข ้ามาใช ้มากขึ้นเ พื่อเสริมสร ้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู ้ที่พนักงานจะเป็นผู ้ใฝ่

การเรียนรู ้ด้วยตัวเอง (Self-Driven Learning) 

ซึ่งสะท้อนถึงความใส่ใจของผู้บริหารทุกระดับ

ต่อการพัฒนาคนของบริษทั นอกจากนี้ ยงัพฒันา

บคุลากรโดยการจดัระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้

ไปสู่ Generation ต่อ ๆ ไปเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ดีอยู่แล้ว

และต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น

 นอกเหนือจากการพัฒนา New Learning 

Model ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร 

เอสซีจียังคงพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้

พนักงานได ้ รับการพัฒนาอย ่างต ่อ เ นื่อง 

โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและ

เราใช้ SCG Training Roadmap เป็นต้นแบบแล้วปรบัให้เข้ากับบรบิทของ

ประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นนําไปพัฒนาคนอินโดนีเซีย ทําให้พนักงาน

ของเราเห็นภาพรวมของธุรกิจและเรียนรู้สิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ในงานของ

ตนเอง และเพื่อความเจริญก้าวหน้าเขาจะได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นําและช่วย 

facilitate ทีมต่อไป ในความเห็นของผมสิ่งสําคัญที่จะส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมกับโครงการที่

ได้รับมอบหมายและในขณะเดียวกันก็มีที่ปรึกษา (Supervisor) คอยให้

คําแนะนําอย่างใกล้ชิด

Fauzan 

O. Inak

HR Manager 
PT. SCG Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย
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ผู้บังคับบัญชา ตามแนวทาง Leader as Coach  ที่ดี

โดยเป็นหลกัสูตรมาตรฐานจากส่วนกลางที่จะนาํ

ไปใช้ทั่วทั้งเอสซีจีทั้งในและต่างประเทศ

การพัฒนาพนักงานที่ปฏบิตังิาน

ในต่างประเทศ

 จากการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคอย่าง

ต่อเนื่อง การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเรื่อง SCG 

People ให้กับพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติและ

พนักงานที่จะต้องไปปฏิบัติงานต่างประเทศนั้น

ถือเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้เกิดรูปแบบการทํางาน

ตามแนวทางของเอสซีจีที่ยึดมั่นอุดมกาณ์ 4

ของบรษิทั รวมทั้ง Open and Challenge ในการทาํงาน 

ซึ่ ง เป ็น สิ่ งที่พนักงานเอสซีจี ถื อปฏิบัติมา

เพื่อสร้างการดําเนินการอย่างยั่งยืนของบริษัท 

ในปี 2557 เอสซีจีได้สื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้อง

ให้กับพนักงานโดยเริ่มจากพนักงานที่ปฏิบัติ

งานต่างประเทศ เพื่อทําหน้าที่เป็น Role Model 

ในการถ่ายทอดเรื่อง SCG People ให้กับพนักงาน

ชาวต่างชาติอีกด้วย รวมทั้งยังได้เพิ่มเติมเนื้อหา

เรื่องดงักล่าวในหลักสตูรมาตรฐานอย่าง Abridged

Business Concept (ABC) หรือ Business Concept 

Development (BCD) ที่เป็นหลักสูตร International 

เพื่อเน้นยํ้าและเสริมสร้างวัฒนธรรมดังกล่าว

ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

 จากรากฐานที่ เข็มแข็งของการพัฒนา

พ นั ก ง า น เ อ ส ซี จี ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  เ อ ส ซี จี

ได ้นําแนวทางการพัฒนาดังกล ่าวไปใช ้ใน

ต ่ างประเทศ ที่ เอสซีจี ไปลงทุนด ้วย  เ พื่อ

ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะ

ก้าวไปเป็นผู ้นําตลาดอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

อาเซียน การพัฒนาพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ

และพนักงานที่จะต้องไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

จึงเป็นเรื่องสําคัญ ดังนั้น เอสซีจีจึงจัดหลักสูตร

เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม ใ ห ้ กั บ พ นั ก ง า น ที่ จ ะ

ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร SCG 

Go regional Program ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน 

ที่ส ่งเสริมและสอดคล้องกัน ประกอบด้วย 

Business Understanding, Organizational Impact, 

Interpersonal Understanding, Global Outlook และ 

ภาษาของประเทศที่เอสซีจีไปดําเนินธุรกิจ

 เอสซีจี  มีการจัดทําหลักสูตรสําหรับ

พนักงานท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจีมี

การลงทุนที่มีมาตรฐานเดียวกัน อาทิ Abridged 

Business Concept (ABC), Business Concept 

Development (BCD) และ Leadership Development

Program (LDP) ที่ เป็น International Program 

รวมไปถึงหลักสูตรพัฒนา Technical Competency

และ General Knowledge อื่น ๆ เพื่อพัฒนา

ให้พนักงานที่ทํางานให้กับเอสซีจีทุกคนใน

ต่างประเทศมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ เอสซีจีได้กําหนดเกณฑ์พนักงานที่มี

ศกัยภาพสูง (HP) ที่เป็นชาวต่างชาติอย่างเป็น

ระบบ โดยพนักงานกลุ่มนี้เอสซีจีจะมีการ

กําหนดแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน

ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่ท้าทายและเหมาะสม

ต่อไปอีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม เอสซีจีได้ตระหนักถึง 

ความท้าทายต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึน้ในการพัฒนา

พนักงานทั้งในและต่างประเทศในอนาคต 

ก า ร พั ฒ น า พ นั ก ง า น ที่ เ ป ็ น

ชาวต ่างชาติและพนักงานที่จะ

ต ้องไปปฏิบัติงานต ่างประเทศ

จึงเป็นเรื่องสําคัญ ดังนั้น เอสซีจี

จึ ง จั ด ห ลั ก สู ต ร เ ต รี ย ม ค ว า ม

พ ร ้ อ ม ใ ห ้ กั บ พ นั ก ง า น ที่ จ ะ ไ ป

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ อาทิ 

หลักสูตร SCG Go Regional 

Program  ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก

5 ด้าน ที่ส่งเสริมและสอดคล้อง

กัน  ประกอบด ้ วย  Bus iness 

Understanding, Organizational 

Impact, Interpersonal Understanding,

Global Outlook และ ภาษาของ

ประเทศที่เอสซีจีไปดําเนินธุรกิจ

เอสซีจี  เสริมสร ้างวัฒนธรรม

การเรยีนรูโ้ดยพนกังานจะเป็นผูเ้รียนรู้

ด้วยตนเอง การเรียนรู้ได้เน้นยํา้และ

ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความหลากหลาย

ต่าง ๆ ของพนักงานภายในองค์กร (Diversity)

อาทิ เชื้อชาติ อายุและ Generation เพศ

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดย

เอสซีจีกําลังออกแบบรูปแบบและแนวทาง

ในการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ 

Learning Style ของพนักงานแต่ละกลุ่มเพื่อ

ให้การเรียนรู ้ประสบความสําเร็จและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

สภุาพร 

จนัทร์จาํเรญิ

Director
Learning and Talent Transformation Program

เอสซีจี ให้ความสําคัญกับเรื่องพนักงานมาโดยตลอดและเพื่อผลลัพธ์

ที่ดใีนการพัฒนาพนักงาน ในฐานะ Project Director ดิฉนัมคีวามภูมใิจ

มากที่ได้มีส่วนร่วมในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนขององค์กร แม้จะรู้ว่าอาจจะต้องเจอกับ Challenge ต่าง ๆ แต่ก็

รูส้กึภมูใิจมากในการรบัหน้าทีน่ี ้และมโีอกาสใช้ความรูแ้ละประสบการณ์

ในด้านธุรกจิและวิชาชีพ HR มาเพิ่มมลูค่าให้กบังานที่ได้ทาํ และในฐานะที่

เป็นผู้บริหารหญิงขององค์กร เรื่อง Gender นั้น ไม่ใช่ข้อจํากัดในการ

ทํางาน ขอให้ตั้งใจและใช้ความสามารถในการทํางานอย่างเต็มที่

ความเข้าใจ

บุคคลอื่น

ผลกระทบ

ต่อองค์กร

ความเข้าใจธุรกิจ

องค์ประกอบ 5 ด้านของหลักสูตร
พัฒนาพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ

สถานการณ์โลก

ภาษา
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พลังงานและ

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

 เอสซีจี เป็นองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการใช้พลังงานเป็นหลัก ซึ่งนับเป็น

ความท ้าทายของเอสซีจี เป ็นอย ่างยิ่ ง

ที่จะบริหารจัดการพลังงานควบคู ่กับการ

เพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 

โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ

ภูมิอากาศ

การดําเนินงานที่สาํคญัในปี 2557 

การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน

 • การทําสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงระยะ

ยาวในประเทศอาเซียนที่เอสซีจีเข้าไปลงทุน

 • การสํารวจและหาแหล่งเชื้อเพลิงใหม่

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 ในปี 2557 เอสซีจีมีการลงทุนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช ้พลังงานรวมประมาณ 

3,400 ล้านบาท สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้

พลังงานประมาณ 560 ล้านบาทต่อปี 

 • การติดตั้งระบบ Pre-grinding ของ

หม้อบดปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

(แก่งคอย) จํากัด สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของ

หม้อบดปูนซีเมนต์ลง 13 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 

เทียบเท่าการลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 6,500 

ตันต่อปี 

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อ

ต ้มไอนํ้า (PB18) ของบริษัทสยามคราฟท์

อุตสาหกรรม จํากัด ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง

ถ ่านหินได ้ถึง 50,000 ตันต ่อป ี  เทียบเท ่า

การลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 120,000 ตัน

ต่อปี   

 •  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

สํานักงาน ในปี 2557 เอสซีจีได้รับการรับรอง

มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตร

ต่อสิง่แวดล้อมในระดบัสากล (Leadership in Energy

and Environmental Design : LEED) ระดบัแพลททนิมั

ซึ่ ง เป ็นระดับสูงสุดจากสภาอาคารเขียว

สหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Green Building Council 

(USGBC) สําหรับอาคารเอสซีจ ี100 ปี ซึง่สามารถ

ประหยัดพลังงานได้กว่าร้อยละ 32  

การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

และการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง

 ในปี 2557 เอสซีจีมีการลงทุนเพื่อเพิ่ม

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ร้อยละ 12.5  

เทียบเท่าการใช้พลังงาน 21 เพตะจูลต่อปี  

ลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1.6 ล้านตันต่อปี

 • การปรับปรุงหม้อเผาและระบบ Chloride 

Bypass ของโรงปูนซีเมนต์(แก่งคอย) เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงทดแทนจาก

ของเสียอุตสาหกรรมและจากขยะชุมชน โดยไม่

สร้างความมั ่นคง

ทางด้านพลังงาน

การรักษาเสถียรภาพ

และควบคุมต้นทุน

การผลิตให้มี

ความเหมาะสม

เพิ ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน    

ลำดับแรกของ

การอนุรักษ์พลังงาน

และลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

เพิ ่มการใช้พลังงาน

ที ่ลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

พัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยี

เพื ่อให้สามารถใช้

เชื ้อเพลิงทางเลือก

ที ่ลดค่าใช้จ่าย

และลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

ผลิตสินค้า

และบริการที ่ลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผู้บริโภคร่วมลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผ่านสินค้าที่มูลค่าสูง

(HVA) และ SCG eco value

เพิ่มศักยภาพ

ของพนักงาน

และคู ่ธุรกิจ

ปลูกฝังจิตสำนึก

เพิ ่มขีดความสามารถ

ให้ทันต่อการเติบโต

ทางธุรกิจ

กลยุทธ์ด้านพลังงาน

และการเปลี ่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้สามารถเพิ่ม

การใช้เชื้อเพลิงทดแทนได้ถึง 900,000 กิกะจูล 

คิดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 75,000 ตันต่อปี 

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Gasification 

ในระบบการผลิตของโรงงานผลิตภัณท์ก่อสร้าง 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 

และเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตไอนํ้า   

การผลิตสนิค้าและบริการ

ทีล่ดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

 • ผลิตภัณฑ์โพรพิลีนลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากกระบวนการผลิตได้อย่างน้อย 

100 กิโลกรัมต่อตันโพรพิลีน

 • เ ม็ ด พ ล า ส ติ ก โ พ ลิ เ อ ท ที ลี น ช นิ ด

ความหนาแน่นตํ่าที่ผลิตจากกระบวนการผลิต

ที่มีการนําความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 

ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของการใช้พลังงาน

ไอนํ้าทั้งหมด

 • ‘ปูนช้าง ไฮบริด’ ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์

ป อ ร ์ ต แ ล น ด ์ สู ต ร ใ ห ม ่ ที่ คิ ด ค ้ น พั ฒ น า ขึ้ น

เพื่อรักษาสิ่ งแวดล ้อม ลดการใช ้พลังงาน

ในการผลิต ลดการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย

70 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์ 

 • เทคโนโลยี emisspro® สําหรับเตาเผา

ในโรงงานปิโตรเคมแีละโรงงานกระเบือ้งเซรามกิ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายเทความร้อน

ด้วยการใช้สารเคลือบสะท้อนรังสีความร้อน 

สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติได้

ร้อยละ 2-6 เทียบเท่าการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 

100,000 ตันต่อปี    

การเพิม่ศักยภาพของพนักงานและคู่ธรุกจิ

 • SCG Energy Awards การประกวด

เพื่อสร้างจิตสํานึก และเพิ่มความแข็งแกร่งของ

องค์ความรู้ทางด้านพลังงานให้พร้อมรับกับการ

เติบโตทางธุรกิจของเอสซีจี

 • SCG  Ene rgy  Fo r um  เ พื่อ เป ็นการ

แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานในองค์กร 

สร ้างจิตสํานึกเพื่อให้เกิดการปรับปรุงด้าน

การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

 • ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

สํานักงาน

 เอสซีจีได้เตรียมความพร้อมในด้าน

มาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับความเสี่ยง

ทั้งที่ประเมินค่าได้โดยตรง อาทิ ต้นทุนด้าน

พลังงาน ธุรกิจหยุดชะงัก และความเสี่ยง

ที่ประเมินค่าไม่ได้โดยตรง อาทิ ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเอสซีจีได้กําหนด

แนวนโยบายในการจัดการพลังงานให้มี

ความเหมาะสมกับความได้เปรยีบเสยีเปรยีบ

ด ้ า น ท รั พ ย า ก ร ข อ ง แ ต ่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ที่

เข ้าไปลงทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิต การเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

ทดแทน การสํารวจและหาแหล่งเชื้อเพลิง

ท า ง เ ลื อ ก ร ว ม ถึ ง เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ช นิ ด ใ ห ม ่ 

พร้อมกับพัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยลด

การใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจก 

 น อ ก จ า ก นี้  เ อ ส ซี จี ยั ง ไ ด ้ จั ด ตั้ ง

คณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลและรับผิดชอบ

ด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยตรง ซึ่ งประกอบไปด ้วยผู ้บ ริหาร

ระดับสูงและผู ้ เชี่ ยวชาญจากทุกธุรกิจ

ของเอสซีจี โดยมีหน้าที่กําหนดนโยบาย

กลยุทธ์ เป้าหมาย และติดตามการดําเนินงาน

ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

ดูแลผู ้มีส ่วนได้เสีย เพื่อสร้างประโยชน์

ร่วมกัน พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหว

จากภาวะการณ์ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานของเอสซีจี

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น เ ป ็ น ทั้ ง

การลดความเสีย่งและสร้างโอกาสทางธรุกจิ 

เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เป็นสิง่ทีต่้องทาํเป็นอนัดบัแรก ในขณะเดยีวกนั

ต้องหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม เอสซีจีใช้การบริหารสัดส่วน

การใช้พลังงานจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้าง

ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน สร้างเสถียรภาพ

และเพิ่มความคล่องตัว ตามการขยายตัว

ของธุรกิจ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสําคัญ

ในการลดก๊าซเรือนกระจก

สมชาย 

หวงัวัฒนาพาณิช

ประธาน
คณะกรรมการพลังงาน เอสซีจี

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

ร้อยละ
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 เอสซีจี เป็นองค์กรธุรกิจไทยแห่งแรก

ที่เปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทั้ง Scope 1 และ Scope 2 

สู ่สาธารณะตั้งแต่ปี 2547 อย่างต่อเนื่องเป็น

ประจําทุกปี โดยได้กําหนดดัชนีชี้วัดสําหรับ

การติดตามและรายงาน พร ้อมทั้งกําหนด

เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ต ่อตันผลิตภัณฑ ์ลงอย ่างน ้อยร ้อยละ 10 

ภายในปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน

คือปี 2550 

 เอสซีจี ให้ความสําคัญกับการลดการใช้

พลังงานและก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่

อุปทาน เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการจัดหาแหล่ง

พลังงานและวัตถุดิบ ซึ่งต้องใช้พลังงานและ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย รวมทั้ง ใช้แนวทาง

การจัดการแหล่งพลังงานและวัตถุดิบที่ เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การทําเหมืองแบบ 

Semi-open cut และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลัง

การทํา เหมืองตามแนวทาง  WBCSD-CS I

การขยายองค์ความรูด้้านการจดัการพลงังาน

และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสูอ่งค์กร

ภายนอก

 เอสซีจี ตระหนักว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มีประโยชน ์ต ่อภาคสังคมโดยรวม เอสซีจี

จึงมุ ่งมั่นขยายประโยชน์นี้ให้กับผู ้อื่น จึงได้

ร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน 

และองค ์กรอิสระต ่าง ๆ เ พื่อให ้ เ กิดกลไก

การขยายผลเพื่อมุ ่งสู ่ความสําเร็จทั้งในกลุ ่ม

อุตสาหกรรม และในระดับประเทศ พร้อมทั้ง

นํา Model ความร่วมมือนี้ไปปรับใช้ในอาเซียน 

 • กลุ่มอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง

 เอสซีจีได้ริเริ่มสร้างต้นแบบการรวมกลุ่ม

ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้ แบ่งปันแนวปฏิบัติ เพื่อให้การอนุรักษ์

การจัดการสวนป่าที่ยั่งยืนซึ่งเพิ่มพื้นที่ป่าปลูก

ได้กว่า 25,000 ไร่ ขั้นตอนการขนส่งเชื้อเพลิง

และวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ

พัฒนาระบบการจัดเก็บและการขนส่งแบบ

บรูณาการ มีการพัฒนารูปแบบการขนส่งโดยการ

เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่ง ด้วยระบบ Multimodal 

เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ระบบ backhaul 

เพือ่ลดการขนส่งเทีย่วเปล่า ระบบ Global Positioning

เพื่อลดระยะทางและจํานวนเที่ยวในการขนส่ง 

ซึ่ งสามารถลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจก

จากการขนส่งปกติได้อย่างน้อย 13,000 ตันต่อปี 

ขั้นตอนการผลิตสินค้า ที่มีประสิทธิภาพสูง 

ลดการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิง การใช้พลังงาน

ทดแทนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย และ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต

อาทิ การลดการเผาไหม้สารไฮโดรคาร์บอน 

ข ณ ะ ห ยุ ด ห รื อ เริ่ ม เ ดิ น เ ค รื่ อ ง จั ก ร โ ด ย นํ า

สารเหล่านีก้ลบัมาใช้ในกระบวนการผลติอกีครัง้ 

ซึ่ งสามารถลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจก

พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สัมฤทธิ์ผลในวงกว้าง อาทิ สมาคมเพื่อนชุมชน 

ในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง กลุ่มโรงปูนรักษ์

ชุมชนในพื้นที่ จ.สระบุรี และกลุ่มรักษ์ชุมชน

ในพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

 • คู่ธุรกิจต้นนํ้า

 คู่ธุรกิจต้นนํ้าเป็นอีกหนึ่งผู้มีส่วนได้เสียที่

เอสซีจีให้ความสําคัญและขยายองค์ความรู้ไป

เพื่อช ่วยยกระดับทั้งทางด้านประสิทธิภาพ

การผลิต การบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้ง

การจัดการมลพิษและก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก

การผลิตและป้อนสินค้าให้แก่เอสซีจี 

 • ลูกค้า

 เนื่องจากลูกค ้าส ่วนใหญ่ของเอสซีจี

จัดอยู่ในลักษณะ Business to Business (B2B) 

เอสซีจีได้นําเครื่องมือต่าง ๆ ขึ้น อาทิ Quality 

Function Deployment (QFD), Conjoint Analysis, 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) เพื่อ

หาความต้องการเชิงลึกของลูกค้า โดยเฉพาะ

การผลิตสินค้าที่สามารถลดการใช้พลังงานและ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้าที่นําสินค้า

ไปผลิตต่อ 

 • ชุมชน

 ความภูมิใจของเอสซีจีคือการได้สร้าง

ประโยชน์ให ้กับส ่วนรวมโดยเฉพาะชุมชน

ซึ่งยังมีความต้องการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

โดยต้องอาศัยกระบวนการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อสร้างความเข้าใจความต้องการของชุมชน 

และหาโอกาสที่จะขยายองค ์ความรู ้ เพื่ อ

ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ตัวอย่าง

โครงการที่สําคัญ อาทิ การนําขยะชุมชน (RDF) 

มากําจัดในเตาเผาของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 

การผลติไฟฟ้าจากนํา้ในบรเิวณฝายของโครงการ

รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต

ได้ 3,800 ตันต่อปี ขั้นตอนการขนส่งสินค้า 

ที่ ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง

ลูกค้าพร้อมกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้วยเทคโนโลยีเช่นเดียวกับที่ เอสซีจีใช ้เพื่อ

การขนส่งเข้าสู่การผลิต ขั้นตอนการใช้สินค้า 

เ พื่อให ้ผู ้ ใช ้สินค ้ ามีจิ ตสํ านึกและความรู ้

ในการใช ้สินค ้าที่ เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม 

ที่ก ่อให ้ เกิดประโยชน ์ต ่อผู ้บ ริโภคโดยลด

การใช ้พลังงานและช ่วยลดค่าใช ้จ ่ายด ้วย 

ในขณะเ ดียวกัน ก็สามารถช ่วยด ้านการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ข อ ง สั ง ค ม

ส่วนรวม ขั้นตอนการจัดการวัสดุเหลือใช้ 

เพื่อนํากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ 

การผลิตกระดาษจากวัสดุหมุนเวียน รวมทั้ง

การลดการฝังกลบ โดยนําวัสดุเหลือใช้มาใช้

เป็นพลังงานทางเลือกและวัตถุดิบในการผลิต 

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ

ก๊าซมเีทนซึง่มศีกัยภาพทาํให้เกดิภาวะเรอืนกระจก

เป็น 25 เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การเป็นผู้นําจะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้ขยายองค์ความรู้ไปช่วยคนอื่น เรามีความ

ภมูใิจทีเ่ป็นหนึง่ในไม่กีอ่งค์กร ทีส่ถาบนัและองค์กรต่าง ๆ  ให้ความไว้วางใจและมองเห็น

ศักยภาพ โดยเฉพาะเรื่อง ‘คน’ ให้เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องพลังงาน

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

การลดก๊าซเรอืนกระจกเป็นเรือ่ง

ที่ เกี่ยวข ้องกับทุกคนที่ต ้อง

ตั้ ง รั บ แ ล ะ ช ่ ว ย กั น แ ก ้ ไ ข 

การลงทุนของเอสซีจีในวันนี้

เ พื่ อ ล ด ก ๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก 

จะเป็นการลงทุนที่คุ ้มค่าและ

ใช้เงนิลงทนุน้อยกว่าการลงทนุ

ในอนาคต เ นื่องจากต้นทุน

ต่าง ๆ รวมทั้งต้นทุนทางด้าน

สิ่งแวดล้อมที่นับวันจะสูงขึ้น 

การที่เอสซีจีอาสาเป็นองค์กร

นําร่องสําหรับโครงการต่าง ๆ 

ของ อบก. อาทิ CDM คาร์บอน

ฟุตปริ้นท์องค์กร คาร ์บอน

ฟุตปริ้นท์ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่

แสดงถงึความเป็นองค์กรชั้นนาํ

ที่มคีวามพร้อมในการร่วมกับ อบก.

และองค์กรอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่เป้าหมายในการ

ลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ

สมชาย 

หวงัวฒันาพาณิช

การจัดหาแหล่ง

พลังงานและวัตถุดิบ

การอนุรักษ์พลังงาน

และลดก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เลือกใช้เชื้อเพลิง/

วัตถุดิบที่ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกน้อย

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิต

ลดการสูญเสียพื้นที่ป่า

การขนส่งเชื ้อเพลิง

และวัตถุดิบ

เพิ่มประสิทธิภาพ

การขนส่ง และจัดเก็บ

เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง

ที่ใช้ในการขนส่ง

การผลิตสินค้า

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิต

พัฒนาพลังงาน

ทางเลือก

ลดก๊าซเรือนกระจก

จากการเผาทิ้ง

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การขนส่งสินค้า

เพิ่มประสิทธิภาพ

การขนส่ง และจัดเก็บ

เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง

ที่ใช้ในการขนส่ง

การจัดการวัสดุเหลือใช้

นำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้

เป็นเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ

ในการผลิต

ลดการฝังกลบขยะ

การใช้สินค้า

ให้ความรู้ 

สร้างจิตสำนึก 

ส่งเสริมการใช้สินค้า

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประธาน
คณะกรรมการพลังงาน เอสซีจี

ประเสรฐิสขุ จามรมาน

ผู้อํานวยการ
องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

ด้วยปริมาณการขาย ‘ปูนช้าง ไฮบริด’

มากกว่า 1.4 ล้านตันในปี 2557 ทำให้

สามารถลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างน้อย 

100,000 ตัน

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ลดการใช้
พลังงาน
ในการเผาไหม้

ลดการปล่อย CO2

เนื้อปูนแน่นขึ้น ผิวเรียบเนียน

มีความแข็งแรง ลดรูฟองอากาศ
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การจัดการน้ํา

อย่างยั่งยืน

 นํ้าเป็นทรัพยากรและปัจจัยสําคัญ

ต่อภาคอุตสาหกรรม และความมั่นคงของ

ประเทศ เป ็นรากฐานของการดํารงอยู ่

ทั้ งทางด ้านเศรษฐกิจและสังคม ถึงแม ้

ภูมิภาคอาเซียนจะมีทรัพยากรนํ้าอย ่าง

เพียงพอ แต่บางประเทศยังประสบปัญหา

ขาดแคลนนํ้า  เนื่องมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร็ ว จ า ก ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

เกษตรกรรม และการเพิ่มขึ้นของประชากร 

ดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่ามีการเข้าถึง

ทรพัยากรนํ้าอย่างเท่าเทียมและมีปรมิาณนํา้

ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อความต้องการ

ของทุกภาคส่วน ทรัพยากรนํ้าจึงจําเป็นต้อง

มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

 การบรหิารจัดการนํา้ของเอสซจี ีได้ถกู

ความตระหนักต่อความเสี่ยง

ของภาคอุตสาหกรรม

 เอสซีจี มีการใช้นํ้าจากแหล่งต่าง ๆ 

ของอุตสาหกรรมทั่วทั้งอาเซียนในแต่ละปี

กว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ความเสี่ยง

ด้านทรัพยากรนํ้าจึงสามารถส่งผลกระทบ

ต่อเอสซีจีได้ในหลายมิติ

 • นํ้าท่วม นํ้าแล้ง จากการบริหาร

จัดการนํ้าที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้การ

ดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก ประเทศในอาเซียน

ยังคงประสบปัญหานํ้าท่วมซํ้าซาก และ

ขาดแคลนนํ้าอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณา

แผนที่ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมจะพบว่าหลาย

พื้นที่ประสบปัญหานํ้าท่วม และนํ้าแล้ง

ในปีเดียวกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศยังมีผลต ่อรูปแบบการ

กระจายตัวของฝนทั้งเชิงพื้นที่และเชิงเวลาที่

เปลีย่นแปลงไป ยิง่ทาํให้การบรหิารจดัการนํา้

เป็นไปได้ยากมากขึ้น

 • คุณภาพของนํ้าที่นําเข้ามาใช้ และ

นํา้ทีร่ะบายออกสูภ่ายนอก ซึ่งจะต้องบริหาร

จัดการการใช้ประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้อง

ตามที่กฎหมายกําหนดโดยถือเป็นมาตรฐาน

ขั้นตํ่า และยังรวมไปถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

 • การยอมรับจากชุมชนรอบโรงงาน 

เพราะแหล่งนํ้าที่มีการใช้ร่วมกันในหลาย

ภาคส่วน อาทิ ภาคการเกษตร ภาคครัวเรือน 

ภาคธุรกจิ และภาคอุตสาหกรรม ที่หากนํานํา้

มาใช้มากกว่าร้อยละ 5 ของนํ้าจากแหล่งนํ้า

ทั้งหมดในพื้นที่ อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้ง

กับชุมชนท้องถิ่นได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยความพอเพียง

 กลยุทธ ์ของเอสซีจีในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านนํ้า จะเน้นการดําเนิน

การในเชิงรุก ด้วยการศึกษา นํางานวิจัย

กําหนดเป็นดัชนีชี้วัดที่สําคัญเป็นส่วนหนึ่ง

ของประสิทธิผลในการดําเนินงาน เพราะ

เป็นทั้งต้นทุนและเป็นทรัพยากรที่จําเป็น

ต่อการผลิต เพื่อให้การบริหารจัดการนํ้า

เป็นไปตามวิสัยทัศน์สู ่การเป็นแบบอย่าง

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจีจึงได้

จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น ด ้ า น ก า ร จั ด ก า ร นํ้ า

ซึ่ งประกอบด ้วยตัวแทนจากทุกธุ รกิจ 

เข้ามาร่วมกันกําหนดนโยบายการบริหาร

จัดการนํ้า โดยมีเป้าหมายลดผลกระทบ

จากการใช้นํ้าต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่

อุปทาน ด้วยการลดการใช้นํ้า การบําบัดนํ้า

ก่อนระบายออกสู่ภายนอกด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการนํานํ้า

ที่บําบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่

พฒันา และเทคโนโลยีทีท่นัสมยัเหมาะสมกับ

ธุรกิจนั้น ๆ  มาปรับใช้ และเสริมด้วยแผนการ

รองรับ เฝ้าระวังและติดตาม เพื่อควบคุม

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ขึ้น แต่ถ้า

ไม่สามารถป้องกันได้ จึงใช้มาตรการฉุกเฉิน

เข้ามาจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการชะงักงัน

ทางธุรกิจ รวมทั้งสร้างภูมิคุ ้มกันลดความ

ขัดแย้งกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

การสร้างมาตรฐานระดับโลก

 เอสซีจี ได้ดําเนินโครงการปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการ

บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และ

การบํารุงรักษาแบบทวีผล (TPM) กําหนด

ดัชนีชี้วัด ปริมาณการนํานํ้าเข้ามาใช้ต่อ

หน่วยการผลิต สัดส่วนการนํานํ้ากลับมาใช้

ซํ้า และคุณภาพนํ้าที่ระบายออก เพื่อทําการ

เปรียบเทียบกับองค์กรชั้นนําต่าง ๆ  ในระดับ

โลก และจะถูกทบทวนและติดตามโดย

ผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส โดยมีโครงการ

ที่สําคัญ ดังเช่น การสร้างโรงงานต้นแบบ

ของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด 

เป็นเครื่องผลิตกระดาษที่ทันสมัยที่สุด PM16 

ออกแบบระบบการใช้นํ้าประสิทธิภาพสูง 

อาทิ การใช้ Turbo Vacuum Pump ที่ไม่ต้องใช้

นํ้าหล่อปั๊ม การใช้นํ้าหล่อเย็นระบบปิด และ

การสมดุลการทํางานของถังเก็บเยื่อและ

ถังเก็บนํ้าช่วยลดการเติมนํ้าใหม่ สามารถ

ใช้นํ้าเพียง 6 ลูกบาศก์เมตรต่อตันกระดาษ 

และได้นําระบบบําบัดนํ้าทิ้งด้วยเทคโนโลยี 

Anaerobic Treatment แบบ Internal Circulation 

Reactor เป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่มี

การใช้ที่  Vina Kraft Paper Co.,Ltd. ในประเทศ

เวียดนามมาต่อยอดความสําเร็จ และยัง

ช่วยลดพลังงานและมีผลพลอยได้เป็นก๊าซ

ชีวภาพที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไอนํ้า

และไฟฟ้าได้

น้ำผิวดิน

65%

น้ำใต้ดิน

33%
น้ำประปา

2%

สัดส่วนแหล่งน้ำจากภายนอก

สัดส่วนการนำน้ำมาใช้ต่อ

รายได้จากการขาย 

ลิตร/บาท

2553

0.34

2554

0.31

2555

0.30

2556

0.26

2557

0.25

นําน้ํากลับมาใช้ใหม่

7  
ร้อยละ
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การพฒันาแหล่งนํา้อย่างยัง่ยนื

 เอสซีจี  น ้อมนําแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หัวมาปรับใช ้ 

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกที่ที่เข้าไปอยู่ 

ร่วมจัดทําโครงการ ‘เอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต’ 

สร้างฝายชะลอนํ้า กว่า 65,440 ฝาย ป้องกัน

และลดความรุนแรงของนํ้าท ่วม และสร้าง

ความชุม่ชืน้ให้กบัผนืป่า พืน้ที่มนีํา้ใช้อดุมสมบรูณ์ 

นอกจากนี้ เอสซีจี โดย เอสซีจี เคมิคอลส์ยังได้

จัดตั้งคณะทํางานการจัดการวิกฤตการณ์ภัยแล้ง 

ร่วมกับ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า

ภาคตะวันออก กรมชลประทาน และหน่วยงาน

ราชการอื่น ๆ   ติดตามสถานการณ์นํา้จากแหล่งนํา้

ต่าง ๆ  และผลกัดันให้เกดิการบรหิารจดัการแหล่งนํา้

ภาคตะวันออกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

ใช้นํา้ของทกุภาคส่วน เชื่อมอ่างเกบ็นํา้และแม่นํา้

สายหลักเพื่อให้สามารถบริหารจัดการนํ้าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดก่อนปล่อยออกสู่ทะเล 

 การนํานํ้าเสียที่บําบัดแล้วกลับมาใช้ซํ้า

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เอสซีจีนํามาใช้ เพื่อลด

การนํานํ้าเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทุกธุรกิจ

จึงได้มีความพยายามศึกษา และผลักดันให้มีการ

ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อนํานํ้าเสียกลับมาใช้ให้ได้

มากที่สุด อาทิ เอสซีจี เคมิคอลส์ สามารถนํา

นํ้าเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการ 

Reverse Osmosis ได้ถึง 970,000 ลูกบาศก์เมตร

 ในทํานองเดียวกัน ในกระบวนการผลิต

ปนูซเีมนต์มคีวามพยายามลดการนาํนํา้จากแหล่ง

สาธารณะเข้ามาใช้ ด้วยการขดุบ่อสาํรองนํา้ไว้ใช้

ในโรงงาน และเนื่องจากนํ้าในกระบวนการผลิต

ปูนซีเมนต์จะเป็นนํ้าหล่อเย็นเครื่องจักร และลด

อุณหภูมิของลมร้อน จึงมีการบริหารจัดการแบบ

ระบบปิดไม่ปล่อยนํา้เสยีออกนอกโรงงานทั้งหมด 

และนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ทดแทนการนํา

นํ้าจากภายนอกเข้ามาได้ถึงร้อยละ 60  

เสรมิสร้างความแข็งแกร่ง

ด้วยคูธ่รุกิจ

 เอสซีจี  ได ้ขยายแนวคิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืนไปยังคู ่ธุรกิจ เพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขนั และส่งเสรมิภาพลกัษณ์ขององค์กร 

โดยเอสซีจีได้ให้คําปรึกษาคู ่ธุรกิจเพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิตในด้านต่าง ๆ ด้วยหลักการ

บรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร (TQM) และการบาํรงุ

รักษาแบบทวีผล (TPM) และนําไปสู่การใช้นํ้า

อย ่างมีประสิทธิภาพ อาทิ คู ่ ธุ รกิจผู ้ผลิต

หมึกพิมพ์ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต

หมึกพิมพ์ ลดปัญหาคุณภาพหมึก ทําให้มีความ

แม่นยํา สามารถลดการใช้นํ้าได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 15

ตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้า

 เอสซีจี  พัฒนาสินค้าด ้วยนวัตกรรมที่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อลดการ

ใช้ทรัพยากรนํ้าด้วยผลิตภัณฑ์ประหยัดนํ้าที่

สามารถลดการใช้นํ้าได้กว่าสินค้าทั่วไป อาทิ 

สุขภัณฑ์ประหยัดนํ้าที่สามารถลดการใช้นํ้าได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.5 ซึ่งเอสซีจีก็ได้นํามาใช้

ในอาคารเอสซีจี 100 ปี ร่วมกับการนํานํ้าเสียมา

บาํบดัเพือ่ใช้ในการชําระทําความสะอาดสุขภณัฑ์ 

รวมถึงรดนํ้าต้นไม้ในพื้นที่ทั้งหมด สามารถ

ลดการใช้นํ้าได้ไม่น้อยกว่า 6 ล้านลิตรต่อปี 

เป็นต้นแบบของอาคารประหยัดนํ้าในอาเซียน

เป้าหมายที่ท้าทาย

 เอสซีจี ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ

ลดการใช้นํ้าด้วยการนํานํ้าที่ต้องปล่อยออก

สู ่ภายนอกกลับมาใช้ใหม่ โดยมีบริษัทผลิต

ปูนซีเมนต์ เริ่มนําร่องด้วยการกักเก็บนํ้าที่ผ่าน

กระบวนการผลิตไว้ใช้ในโรงงานทั้งหมด บริษัท

ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง อาทิ บริษัทกระเบื้อง

หลังคาซีแพค จํากัด จัดให้มีบ่อกักเก็บนํ้าล้าง 

สําหรับนํานํ้าเสียกลับมาใช้ทั้งหมด นอกจากนี้

เอสซีจี  โดยคณะทํางานด้านการจัดการนํ้า 

ได้กําหนดเป้าหมายลดอัตราการใช้นํ้าสําหรับ

แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เยื่อเคมี มี

เป้าหมายลดการใช้นํ้าลงร้อยละ 25 ภายในปี 

2563 เมื่อเทียบกับปีฐานคือปี 2555 

การพฒันาบุคลากรเพือ่ตอบโจทย์

 เอสซีจี เชื่อมั่นว่าเป้าหมายต่าง ๆ ที่กําหนด

ขึ้นจะสามารถบรรลุได้ เกิดจากบุคลากรที่เป็น

ผู ้ดําเนินการและผลักดัน สร้างนวัตกรรมและ

รกัษาไว้ การจดัการนํา้ถือเป็นหวัใจในการดาํเนนิ

ธรุกจิทีจ่ะทาํให้ไม่เกดิการหยดุชะงกัได้ พนกังาน

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะได้รับการฝึกอบรมทั้งใน

รปูแบบอบรมสัมมนา และการปฏิบตัหิน้างาน โดย

จะเน้นที่การฝึกคิด หาเหตุผลและการปรับปรุง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศ 

ที่ผู ้ปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานด้าน

จลุชวีภาพของจลุนิทรีย์ ขณะทีผู่ป้ฏบิตังิานอืน่ ๆ  

ต้องเข้าใจถึงผลกระทบตลอดกระบวนการผลิต

ที่สามารถส่งผลกระทบต่อระบบบําบัดได้

แต่ก่อนในพืน้ทีข่องตาํบลวงัศาลา ชาวบ้านต้องใช้นํา้บาดาลในการทาํการเกษตร 

แต่หลังจาก เอสซีจี เปเปอร์มาตั้งโรงงานวังศาลา ได้มีการส่งนํ้าที่ผ่านการบําบัด

แล้วให้ชาวบ้านใช้มาตั้งแต่ปี 2534 เพื่อใช้ในการทํานา ปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด และ

พืชผักอื่น ๆ ปกติคนของทางโรงงานจะมีการเข้ามาพูดคุยสอบถามเป็นประจํา 

ชาวบ้านมอีะไรก็บอกคนของทางโรงงาน เหมือนเพื่อนกัน คยุกนัได้ตลอด มีปัญหา

เขาก็แก้ไขให้อย่างรวดเร็ว ส่วนคุณภาพนํ้าที่โรงงานส่งมาให้ใช้ก็ไม่มีปัญหา 

สามารถสัมผัสได ้โดยไม ่คัน ไม ่มีอันตราย ผลผลิตทั้งข ้าวและอ้อยก็ได ้

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ช่วงที่สูบนํ้าออกจากนาบางช่วงยังเจอปลาช่อน ปลาหมอ 

ไม่รู้มาจากไหน ผมจับได้ก็เอาไปปล่อยคืนตามแหล่งนํ้าธรรมชาติ

Vina Kraft Paper มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ  สามารถนํา

ก๊าซมีเทนที่เกิดจากการบําบัดนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินที่

หม้อต้มไอนํ้าเป็นแห่งแรกของ เอสซีจ ีเปเปอร์ บรษิทัจดัให้มกีารฝึกอบรมที่

เกี่ยวกับการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ ให้กับ

พนักงานที่แผนกบําบัดนํ้าทิ้งเป็นประจําทุกปี และสนับสนุนให้พนักงาน

เข้าร่วมการอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ และภาคเอกชน 

เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสรับรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

วริตัน์ 

ใช่ประพนัธ์กลู

เกษตรกร ทํานาข้าว และไร่อ้อย 
จ.กาญจนบุรี

รสวันต์ 

วฒุพิงศ์ 

วิศวกร ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
Vina Kraft Paper Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม
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การจัดการ

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 ปัจจุบันเอสซีจีมีการขยายการลงทุน

อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาค

อาเซียนเพื่อรองรับความต ้องการของ

ลูกค้าที่มากขึ้น ทําให้มีแนวโน้มการนํา

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ

มาใช้มากขึ้น จากแนวโน้มที่ลดลงของแหล่ง

วัตถุดิบและสถานการณ์ความผันผวนของ

ราคา หากไม่มีการวางแผนการจัดการที่มี

ประสิทธิภาพแล้วอาจเกิดการขาดแคลนที่

จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตสินค้า

และบริการหรือทาํให้ธรุกิจหยุดชะงักได้ ทัง้นี้

เมื่อเกิดเป็นของเสียจะทําให้เกิดค่าใช้จ่าย

ในการจดัการซึง่หากมกีารจดัการทีไ่ม่เหมาะสม

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สงัคมในด้านต่าง ๆ   ทีเ่กีย่วข้องอย่างมากมาย  

 เอสซีจ ีมุง่มั่นขบัเคลื่อนธุรกจิให้เตบิโต

อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการทรัพยากร

เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดความคุ ้มค่า

มากที่สุดและลดปริมาณของเสียให้เหลือ

น้อยที่สดุตามแนวทาง 3R (ลดปริมาณการใช้ 

นํากลับมาใช้ซํ้า / ใช้ใหม่ การสร้างทดแทน) 

ดังนี้

 1. การเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการ

ผลิตเพื่อใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 2. การใช้วัตถุดิบทดแทนและวัตถุดิบ

หมุนเวียน

 3. การจดัการของเสยีเพือ่นาํกลบัมาใช้

ใหม่และทําให้เกิดมูลค่าสูงสุด

 4. การสนับสนนุให้ลกูค้าหนัมาบริโภค

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มประสทิธภิาพของ

กระบวนการผลิตเพื่อใช้วตัถดุบิ

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

 โรงงานโอเลฟินส์ของเอสซจี ีเคมคิอลส์

ไ ด ้ ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ส า ร

ไฮโดรคาร์บอน โดยเพิ่มระบบการนําสาร

ไฮโดรคาร ์บอนที่ต ้องเผาทิ้ งขณะหยุด

เดินเครื่องจักรหรือช่วงเริ่มเดินเครื่องจักร 

นํากลับเข้าสู ่กระบวนการผลิต (Flare Gas 

Recovery) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ สามารถลด

การเผาทิ้งสารไฮโดรคาร์บอนได้ 450 ตันต่อ

ครัง้ เทียบเท่าการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

2,800 ตันต่อครั้ง

สทุธพิงษ์ ภมูศิรสีอาด

ประธาน
คณะทาํงานจดัการของเสีย
อตุสาหกรรม  เอสซีจี

มาบตาพุด

โอเลฟินส์

ระยอง

โอเลฟินส์

หน่วยเพิ่ม
ความดัน

หน่วยกลั่นแยก

ผลิตภัณฑ์

หน่วยลด
อุณหภูมิ

หน่วยเพิ่ม
ความดัน

หน่วยกลั่นแยก

ผลิตภัณฑ์

หน่วยลด
อุณหภูมิ

หอเผา

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน

วัสดุนำกลับมาใช้ใหม่

48%

วัตถุดิบไม่

หมุนเวียน

10%

วัตถุดิบหมุนเวียน

42%

การใช้วัตถุดิบทดแทน
และวัตถุดิบหมุนเวียน

 เนื่องจากแนวโน้มของราคาทราย

สูงขึ้นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน

ทรายอย่างรุนแรงในบางพื้นที่  ส ่งผลให้

มีค่าใช้จ่ายในการซื้อและขนส่งทรายจาก

พื้นที่อื่นเพิ่มขึ้น หน่วยงานวัสดุ-เทคโนโลยี 

สํานักงานเทคโนโลยีร่วมกับกิจการวัตถุดิบ 

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด 

ได้มีการศึกษาวิจัยในการนําหินฝุ่นซึ่งเป็น

ผลผลติพลอยได้จากกระบวนการผลติหนิใน

โรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อทดแทนทราย

ธรรมชาติได้ถึงร้อยละ 50 ถึง 70 สําหรับใช้

เป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป

ของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด 

 นวัตกรรม B io-PET เป ็นอีกหนึ่ ง

ทางเลือกที่ดีสําหรับสิ่งแวดล้อม ที่มีการ

เปลี่ยนส่วนผสมในการผลิตเม็ดพลาสติก

ชนิดโพลิเอททีลีนเทเรฟแทเลต หรือ เพ็ต 

(Polyethylene Terephthalate: PET) มาใช้วตัถดุบิ

ที่ผลิตจากพืชซึ่งเป็นวัสดุหมุนเวียนที่เป็น

ผลผลิตจากการเกษตร อาทิ กากนํ้าตาล 

ฟางข้าว และชานอ้อย ถึงร้อยละ 5 ถึง 

30 เ พื่อทดแทนวัตถุดิบจากปิโตรเลียม 

(Petroleum-based) โดยมคีณุสมบตัเิช่นเดยีวกบั

PET ทั่วไป อาทิ เบา แข็งแรง ใช้งานได้

หลากหลาย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนําวัตถุดิบ

หมุนเวียนมาใช ้ได ้อย ่างยั่ ง ยืน เอสซีจี 

ให ้ความสําคัญตั้งแต ่ความเป ็นอยู ่ของ

เกษตรกรโดยการสร้างความมั่นคงด้าน

รายได้ให้กับเกษตรกร เอสซีจี เปเปอร์ 

ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการปลูก ‘ลงทุน

น้อย ปลูกง่าย ขายได้ทั้งปี’ เพื่อส่งเสริม

ให ้ เกษตรกรมาร ่วมปลูกต ้นยูคาลิปตัส 

ซึ่งนอกจากการพัฒนาสายพันธุ ์ที่พัฒนา

ขึ้นให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่กว่า 

10 สายพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้ว 

ยังสามารถลดปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชด้วย  

โดยเกษตรกรสามารถนําไปปลูกในพื้นที่

ว่างเปล่าบริเวณคันนาหรือริมคลองซึ่งจะ

ช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคง ไม้ที่ได้นอกจาก

จะนําไปใช้เพื่อการผลิตเยื่อกระดาษและ

การผลิตพาเลทไม้แล้ว ยังสามารถนําไปใช้

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและไม้แปรรูปต่าง ๆ  

ด้วยที่จะเป็นการใช้ทรัพยากรที่ได้ประโยชน์

ทัง้ด้านการสร้างคณุค่าและทดแทนทรพัยากร

ป่าไม้ของประเทศที่กําลังจะลดน้อยลง

การจัดการของเสยีเพือ่นาํกลบั

มาใช้ใหม่และทําให้เกิดมูลค่า

สงูสดุ

 การบริหารจัดการของเสียของเอสซีจี

ได้ถกูกาํหนดเป็นดัชนชีีว้ดัทีส่าํคญัอีกตัวหนึ่ง

ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิผลในการดําเนินงาน

ด้านสิง่แวดล้อมของเอสซจี ีเพือ่ลดความเสีย่ง

จากการจัดการของเสียที่ไม่ถูกหลักวิชาการ

อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู ้มี

ส่วนได้เสีย รวมถึงภาพลักษณ์ของเอสซีจี 

ในระยะยาว

 เพื่อให้เกิดการจัดการที่เป็นรูปธรรม 

เอสซีจี ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดการ

ของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน

จากธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัย ทําหน้าที่

กํากับดูแลและรับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่

การกําหนดเป้าหมาย สนับสนุนและส่งเสริม

การดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการ

ของเสียได้เองภายในเอสซีจี ให้มากที่สุด

และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ที่มีมูลค่า

เพิ่มด้วยการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและ

ภายนอกเอสซีจี

 คณะทาํงานจดัการของเสยีอตุสาหกรรม 

เอสซีจี  ได ้กํ าหนดให ้มีการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขึ้นเป็นประจําปี

ทุกปี เพื่อใช้เป็นเวทีในการอบรมให้ความรู้

เพือ่เปิดโลกทัศน์ให้กบัพนักงานที่ปฏบิตัหิน้าที่

ทางด้านการจัดการของเสีย การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลด้านการจัดการของเสียระหว่างบริษทั 

และเป็นการทบทวนเป้าหมายและกําหนด

นโยบายในการบริหารจัดการของเสียของ

เอสซีจีร่วมกัน

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า เอสซีจี ยังคง

มุ ่งมั่นที่จะจัดการของเสีย

โดยการลดตัง้แต่แหล่งกาํเนิด

และนํากลับมาใช้ให้มากที่สุด 

นอกจากการลงทุนปรับปรุง

ประสิทธิภาพเครื่องจักร

แล ้ว ยังต ้องอาศัยความ

ร ่ วมมือจากผู ้ เกี่ ยวข ้อง

ทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี 

เพื่อให้เกิดการคิดต่อยอด

นําของเสียมาสร้างให้เกิด

คุณค่าเพิ่มทั้งด้านลดต้นทุน 

และ เป ็นมิตร สิ่งแวดล ้อม

ควบคูก่บัการขยายองค์ความรู้

ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

นําของเสียมาใช้ใหม่

94
ร้อยละ
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 จากเป้าหมายในการไม่นําของเสียไปฝังกลบ

หรือ Zero Waste to Landfill ในปี 2556 เอสซีจี

สามารถดาํเนินการบรรลเุป้าหมายได้สาํหรบัของเสยี

ไม่อนัตราย และในปี 2557 กส็ามารถบรรลเุป้าหมาย

ได้สําหรับของเสียอันตราย โดยได้มีการวิจัยและ

พฒันาเพื่อนาํของเสียบางประเภทให้สามารถนํากลับ

มาใช้ใหม่ได้ภายในเอสซีจี อาทิ 

 โครงการ ‘กระบวนการจัดการฉนวนกัน

ความร ้อนที่ เสื่อมสภาพจากภาคอุตสาหกรรม 

โดยนํามาใช ้ เป ็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิต

ปูนซีเมนต์’ เป็นกระบวนการที่อาศัยความร้อนสูง

ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มาเปลี่ยนสภาพ

ฉนวนที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ซึ่งทําให้ความ

เป็นอันตรายของฉนวนเหล่านี้หมดไป และฉนวน

เหล่านี้ยังย่อยสลายกลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้น อาทิ 

ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษคราฟท์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดตั้ง ‘ศูนย์การเรียนรู้การจัดการ

ของเสียอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน’ ที่นิคม

อุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จังหวัดระยอง 

โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อทําหน้าที่หลักใน

การศึกษาวิจัยการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนํามูล

และปัสสาวะไส้เดือนไปทําปุ๋ย และส่งต่อ

องค์ความรู ้ไปสู ่ชุมชนโดยรอบ ให้คนใน

ท้องถิ่นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งใน

ระดับครัวเรือนและพัฒนาเป็นอาชีพเสริม 

โดยเอสซจีใีห้การสนบัสนนุด้านความรู้อย่าง

ครบวงจร มทีมีนกัวชิาการเป็นพี่เลีย้งคอยให้

คําปรึกษา นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่า

ให้กับของเสียและสามารถต่อยอดไปสู ่

การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 ผลการจัดการของเสียในปี 2557 

เอสซีจีสามารถนําของเสียมาใช้ใหม่ได้ถึง

ร้อยละ 94 โดยไม่มีการนําของเสียอันตราย

ไปฝังกลบ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการนํา

ของเสียไม่อนัตรายไปฝังกลบร้อยละ 4.6 โดย

เป็นกากปูนขาว (Lime Mud) ในธุรกจิกระดาษ 

เนื่องจากมีปัญหาประสิทธิภาพของเตาเผา

กากปูนขาวในโรงงานและปริมาณของเสีย

ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิต จึงต้องทําการฝังกลบ

ในโรงงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

โดยอยู่ระหว่างการลงทุนโครงการ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการเผาแปรสภาพกากปนูขาว

เ พื่อนํากลับมาใช ้ที่ จะช ่วยลดวัตถุดิบ

ศูนย์การเรียนรู้การจัดการของเสียอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน

 ดร. พงษ์สดุา ผ่องธญัญา 

ผูอ้าํนวยการ
ศนูย์พฒันาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยี 
เอสซีจี เปเปอร์

SiO2 Al2O3 CaO MgO ที่ใช้ในการผลิตปนูซเีมนต์อกีด้วย 

ซึ่งกระบวนการนี้  ทําให ้ เอสซีจีสามารถบรรลุ

นโยบาย Zero waste to landfill และเป็นการเพิ่มมูลค่า

ให้กับของเสียอุตสาหกรรม

 นอกจากจะมุ่งเม้นในการนําของเสียกลับมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว เอสซีจีได้ทําการวิจัย

ทีเ่กิดการพฒันาต่อยอดจนทาํให้เกิดการแลกเปลีย่น

ของเสียระหว ่างบริษัท และสามารถนําไปใช ้

ประโยชน์ที่มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ 

 นวัตกรรมความร ่วมมือระหว ่างเอสซีจี 

เคมิคอลส์และเอสซีจี เปเปอร์ โดยแปลงสภาพนํ้า

ก ่ อ น บํ า บั ด ข อ ง เ อ ส ซี จี  เ ค มิ ค อ ล ส ์ ใ ห ้ เ ป ็ น

สารละลายเกลือ (Mixed Sa l t )  ที่สามารถใช ้

ทดแทนเกลือโซเดียมซัลเฟตในเอสซีจี เปเปอร์

ได้ถึง 4 ตันต่อวัน และยังสามารถนํามาย่อยชิ้นไม้

ปูนขาว รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ใช้ประโยชน์กากปูนขาวในอุตสาหกรรม

ต่อไป 

การสนับสนุนให้ลูกค้าหันมา

บริโภคสินค้าและบริการที่เป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม

 เ อ ส ซีจี  ส นั บ ส นุ น ใ ห ้ ลู ก ค ้ า แ ล ะ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เห็นความสําคัญเรื่อง

การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

ยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

ทางการตลาด จึงได้ผลักดันแนวคิดดังกล่าว

ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม ‘SCG eco value’ ที่ใช้เป็น

มาตรฐานในการรับรองสินค้าหรือบริการ

ที่มีกระบวนการผลิต (Eco Process) หรือ

ใช้งาน (Eco Use) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดกีว่าสนิค้าทัว่ไปตั้งแต่กระบวนการออกแบบ 

การผลิต การบรรจุหบีห่อ การขนส่ง ตลอดจน

การใช ้งานอย ่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 

กระเบื้องปูพื้น COTTO: Eco Touch และ Eco 

Rockrete มีสัดส่วนของเศษกระเบื้องที่เหลือ

จากกระบวนการผลิตมาบดใช้ผสมเป็น

วัตถุดิบทดแทนร้อยละ 60 

 บล็อคปูพื้น Cool Plus ซึ่งเป็นวัสดุ

ตกแต่ง Landscape โดยการนําบล็อกปูถนน

ทั่วไปมาเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยี Cool Plus 

ที่มีการนําเศษอิฐมวลเบากลับมาใช้ใหม่

ในการผลติบล็อกปูพื้นร้อยละ 10

ของเสียไม่อันตราย

ปริมาณการจัดการ* สัดส่วนการจัดการ

2553 2554 2555 2556 2557

ใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ กำจัด ฝังกลบใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ กำจัด ฝังกลบ

พันตัน
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*  ไม่รวมของเสียที่เก็บไว้ในโรงงานเพื่อรอการจัดการ       ** เอสซีจี เปเปอร์ มีการปรับระบบข้อมูลจากหน่วยต้นแห้งเป็นต้นเปียกตั้งแต่ปี 2553
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ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 

เอสซีจี เปเปอร์ มีงานวิจัยและพัฒนา

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนํ้า 

อากาศ และของเสียจากกระบวนการ

ผลิต โดยใช้หลกั 3R อาทิ การสนับสนุน

ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ด้วยกระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ใช้สารเคมีเท่าที่จําเป็นและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม การนํากากตะกอน

เยื่อ  กากปูนขาว และกากปูนดํา

เป ็นวัตถุดิบในการทําปุ ๋ยอินทรีย ์ 

การปรับปรุงกากปูนขาวเพื่อใช้เป็น

วัสดุเติมแต่งในกระดาษ ในซีเมนต์

และวัสดุก่อสร้าง การใช้ประโยชน์นํ้า

จากกระบวนการผลิตเยื่อเป็นการนํา

เทคโนโลยีมาใช้ในการบาํบดัและจดัการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยนื

ของเสียอันตราย

ปริมาณการจัดการ* สัดส่วนการจัดการ
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*  ไม่รวมของเสียที่เก็บไว้ในโรงงานเพื่อรอการจัดการ        ** เอสซีจี เปเปอร์ มีการปรับระบบข้อมูลจากหน่วยต้นแห้งเป็นต้นเปียกตั้งแต่ปี 2553
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ห่วงโซ่คุณค่า

ที่ยั่งยืน

 ภาพรวมของทิศทางธุรกิจ เอสซีจียังคง

มุ ่งเน ้นที่จะสร ้างความแข็งแกร ่งและรักษา

ความเป็นผู้นําในประเทศไว้ ด้วยการแข่งขันที่จะ

มอบคุณค่าให้กับผู ้มีส ่วนได้เสียบนแนวทาง 

Va l ue-Based  Compe t i t i o n  และใช ้ความ

ได้เปรียบจากการทําธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่

คุณค่า (Value Chain) ที่มีทรัพยากรครบถ้วนตั้งแต่

ต้นจนจบกระบวนการ สร้างความเติบโตให้กับ

เอสซีจี ในขณะเดียวกัน ก็รุกก้าวเข้าสู ่ระดับ

อาเซียนอย่างเต็มที่ด้วยแผนการลงทุนที่มากขึ้น 

พร้อมกบัก้าวสูค่วามเป็นสากลระดบัโลกขึน้ไปอกี

ขั้นหนึ่งด้วยธุรกิจใหม่

การสร้างคณุค่าทีย่ัง่ยนืสู่คูธ่รุกิจ

 เอสซีจี ได้ขยายแนวคิดการดําเนินธุรกิจ

ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยนืให้ครอบคลุม

ตลอดห่วงโซ่คุณค่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน และ

หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในระดับเอสซีจี และ

ธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

พึ่งพิงการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุหลักจากผู ้ขาย

เพียงไม่กี่ราย และการที่คู ่ธุรกิจไม่สามารถ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสิ่งแวดล้อม 

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ที่ อ า จ ส ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ

ความยั่งยืนของธุรกิจ และอาจทําให้ธุรกิจของ

เอสซีจีต ้องหยุดชะงักไปด ้วย นอกจากนี้ 

ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

การแข่งขัน และขยายธุรกิจภายใต้ข้อจํากัด

ที่มากขึ้น  จากความเสี่ยงดังกล่าวการสร้าง

ความแข็งแกร่ง ความได้เปรียบด้วยห่วงโซ่คุณค่า

ที่ยั่งยืน (Sustainable Value Chain) จึงเป็นกลยุทธ์

ที่ต้องทําอย่างจริงจัง และสร้างคุณค่าในทุกมิติ

ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมให้กับผู้มี

ส ่วนได้เสียทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่ต ้นนํ้า คือ 

ผู้ขายและคู่ธุรกิจ ไปจนถึงปลายนํ้า คือ ลูกค้า

และคู่ค้า 

 ในการบรหิารห่วงโซ่คณุค่า เอสซจีไีด้ขยาย

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบการบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)

และการบํารุงรักษาทวีผล (Total Productive 

Maintenance) บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม

และจริยธรรม มาปรับใช้ ให้ครอบคลุมทั้งต้นนํ้า 

และปลายนํ้า ตั้งแต่การคัดเลือก การกําหนด

แนวปฏิบัติ การตรวจประเมิน รวมถึงการพัฒนา

ยกระดบัคูธ่รุกจิให้มศีกัยภาพในระดบัมอือาชพี 

และพร ้อมที่ เติบโตไปพร ้อมกับเอสซีจี

ทัง้ประเทศไทยและอาเซยีน อาท ิการยกระดบั

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับคู่ธุรกิจ ภายใต้

โครงการ Green ing the  Supp ly  Cha in 

การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ

คู ่ธุ รกิจ  ภายใต ้ โครงการรับรองระบบ

ความปลอดภัยคู ่ธุรกิจ (SCG Contractor 

Safety Certification System: SCS) การยกระดับ

ความเป็นมอือาชีพของพนักงานขับรถขนส่ง 

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

คู่ธุรกิจ เอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) 

การจดัหาที่เป็นมติรต่อ

สิง่แวดล้อม

 เอสซีจี  เริ่ มนโยบายการจัดหาที่

เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม และยกระดับ

การจัดการสิ่งแวดล้อมของคู ่ธุรกิจอย่าง

เป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2547 โดยเริ่มต้นจาก

กลุ่มวัสดุสํานักงานและวัสดุทั่วไปขยายผล

ต่อไปยังกลุ ่มวัตถุดิบ วัสดุอะไหล่ วัสดุ

สนับสนุนการผลิต โดยพิจารณาขึ้นทะเบียน

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนของเอสซีจี

สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนอง

ความต้องการลูกค้าอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมเผยแพร่แนวทางการพัฒนา

อย่างยั่งยืนแม้ไม่มีความเกี่ยวข้อง

หรือสัมพันธ์โดยตรง

สร้างความเข้มแข็งให้กับ

คู่ธุรกิจให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

ดำเนินงานกระบวนการผลิต

ด้วยมาตรฐานระดับโลก

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว หรือ

ผ่านเกณฑ์การจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

ของเอสซีจี ประกอบด้วย การปฏิบัติตาม

กฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิต

ให้เป ็นมิตรต ่อสิ่งแวดล้อม การจัดการ

พลังงาน การจัดการนํ้า การจัดการของเสีย 

และส่งเสริมการนําวัสดุหมุนเวียนกลับมา

ใช้ใหม่ โดยเอสซีจีทําหน้าที่ให้คําปรึกษา 

ตรวจประเมินรับรองผลภายใต้โครงการ 

Greening the Supply Chain ในปี 2557 มีมูลค่า

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเงิน 

8,172 ล้านบาท 

การรบัรองระบบ

ความปลอดภัยคูธ่รุกจิ

 การ รับรองระบบความปลอดภัย

คู่ธุรกิจ เอสซีจีได้พัฒนาขึ้นในปี 2549 โดย

ยกระดับประสิทธิผลการดําเนินงานด้าน

ความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ของคู ่ ธุ รกิจ  โดยเอสซีจีทําหน ้าที่ เป ็น

ผู้สนับสนุนทางวิชาการ ให้คําแนะนํา และ

ตรวจประเมินให้การรับรองคู่ธุรกิจ

จำนวนผลิตภัณฑ์ในรายการจัดหา

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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การจดักลุม่คูธ่รุกจิและกลยทุธ์

ในการพัฒนา 

Strategic Suppl ier  คือ กลุ ่มคู ่ธุรกิจที่มี

นัยสําคัญ และพร้อมที่จะเติบโต ขยายธุรกิจ

กับเอสซีจีจะมีแนวทางการพัฒนาระยะ

ยาวในรูปแบบ Co-creation เพื่อสร้างโอกาส

ทางธุรกิจร่วมกันต่อไป 

General Supplier คือ กลุ ่มคู ่ธุรกิจทั้งหมด

ที่เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่ายหรือผู้ให้บริการ

ทั้งหมด 

  •  คู ่ธุรกิจทุกรายต้องแสดงความ

มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

เอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ 

แรงงานและสทิธมินษุยชน อาชวีอนามยัและ

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม กฎหมายและ

ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง

  • คูธ่รุกจิให้บริการในกระบวนการผลติ

ต้องผ่านการตรวจประเมนิรบัรองระบบความ

ปลอดภัยคู่ธุรกิจ

การวิเคราะห์การใช้จ่าย

 เอสซีจี ได้นําการวิเคราะห์การใช้จ่าย

(Spend Analysis) เข้ามาประเมินการจัดหา

สิ น ค ้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร  ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ กั บ

กระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เพื่อใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ การบริหาร

กลุ ่มคู ่ธุรกิจที่มีความหลากหลายได้อย่าง

เหมาะสม และหาแนวทางในการพัฒนา

ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากห่วงโซ่อุปทาน

ความภาคภูมิใจของเอสซีจี

ต้นแบบอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดบั 5 เครอืข่ายสเีขยีว

 ผลจากความมุง่มัน่ในการขยายแนวคิด

การดาํเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนืที่ใส่ใจสิง่แวดล้อม

ให้กบัคูธ่รุกจิมาอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้บรษิทั

ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด และบริษัท

มาบตาพุด โอเลฟินส์ จํากัด ได้รับรางวัล

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว 

(Green Industry Level 5: Green Network)

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้บริษัท

 

ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คู ่ ธุ ร กิ จ 

ไม่ได้หมายถึงการพัฒนาให้

คูธ่รุกิจมคีวามสามารถ หรือ

มีระบบการจัดการทีดีขึ้น

เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการ

ยกระดับความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกนั ซึง่ต้องมคีวามเชือ่มัน่ 

และความพร้อมที่จะเติบโต

ไปด้วยกัน โดยจะทําควบคู่

กับการปรับมุมมอง และวิธี

การจัดหา ให้ครอบคลุมถึง

โอกาสที่จะนําจดุแขง็ของทั้ง

สองฝ่ายมาเสริมกัน

อคัรเดช วสัสระ

 

ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน เอสซีจี

การจัดกลุ่มคู่ธุรกิจและกลยุทธ์ในการพัฒนา

Strategic Supplier General Supplier

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
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  • คู ่ธุรกิจที่ขายสินค้าในขอบข่าย

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะต้อง

ผ่านการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนการจัดหา

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างกรณีศึกษา

สําหรับคู่ธุรกิจในการนําแนวทางการพัฒนา

อย่างยั่งยืนไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ในปี 2557 เอสซีจีได้คัดสรรคู่ธุรกิจต้นแบบ

จํานวน 21 ราย ในการเข้าโครงการพัฒนา

คูธ่รุกจิสูค่วามยั่งยนืขึน้ โดยเอสซจีสีนบัสนุน

ที่ปรึกษาในการพัฒนา สร้างกระบวนการ

เรียนรู้โดยนําหลักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบ (QC Story) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาคู่ธุรกิจ และคัดเลือกโครงการที่มี

นัยสําคัญที่ส ่งผลต่อธุรกิจโดยตรง อาทิ 

การลดของเสีย การลดและการจัดการ

พลังงาน การลดการใช้นํ้า การแก้ปัญหา

คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนา

ระบบ Inventory และ Logistics

ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจประกอบกิจการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และมีคู่ธุรกิจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 92 ราย

 การขยายแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนไปยังคู่ธุรกิจทั้งหมด เป็นความท้าทาย

ที่สําคัญของเอสซีจี  เ นื่องจากป ัจจุบัน

เอสซีจมีคีูธ่รุกิจกว่า 8,000 ราย และส่วนใหญ่

เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ที่ยัง

มีข้อจํากัดทั้งด้านการเงิน บุคคลากร รวม

ถึงความรู้ ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนองค์กร

ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนดที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับความสามารถ

ให้พร้อมแข่งขันได้อย่างสมดุลตามแนวทาง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 เอสซีจี กําหนดกลยุทธ์ในการบริหาร

คู่ธุรกิจ ด้วยการจัดลําดับความสําคัญโดย

พิจารณาผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อการ

ดําเนินธุรกิจ อาทิ มูลค่าการจัดหา อํานาจ

ต่อรอง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้าน

การเงิน สิ่งแวดล้อม แรงงาน ความปลอดภัย

และสังคม เพื่อนํามากําหนดเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาคู่ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2557 คู่ธุรกิจรายใหญ่ร่วม

ลงนามแสดงความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

ครบถ้วน

กราฟแสดงสัดส่วนคู่ธุรกิจ

ต่างประเทศ และในประเทศ

คู่ธุรกิจ

ในประเทศ

89%
คู่ธุรกิจ

ต่างประเทศ

11%
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ตวัอย่างโครงการนําร่อง
โครงการเพิ่มผลผลิตโดย LEAN  

บรษิทั พาเลท เมกเกอร์ กรุป๊ จาํกดั

 คู่ธรุกจิมคีวามต้องการเพิ่มผลผลติ จงึได้นาํ

แนวทาง LEAN มาใช้ในการปรับปรุงการผลิต อาทิ 

การจดัสมดลุสายการผลติ (Line Balancing) การลด

จาํนวนชิ้นในแต่ละรอบการผลิต เพือ่เพิม่ความเร็ว

ในการผลิต และการปรับผังการผลิต ทําให้

ผลผลิตเพิมขึ้นประมาณร้อยละ 40

โครงการลดของเสียจากการผลิตถงับําบัด 

บรษิทั เอนเทค โพรดักส์ จาํกดั

 คู ่ธุ รกิจต ้องการลดของเสียที่ เกิดขึ้น

จากการผลิตถังบําบัดนํ้า จึงได้มีการเก็บ วิเคราะห์

ข้อมูล  เพื่อค้นหาสาเหตุที่ทําให้เกิดของเสีย 

โดยนํามาจัดทําแผน มาตรฐานและจุดควบคุม

การผลิตที่เหมาะสม ทําให้ของเสียที่เกิดขึ้น

จากการผลิตถังบําบัดนํ้าลดลงเป็นศูนย์

โครงการควบคุมคณุภาพ

บรษิทั เฉลมิชยัชาญ จํากดั

 คู ่ ธุ รกิจต ้องการแก ้ป ัญหาเฉดสีของ

หมึกพิมพ์เพี้ยน ซึ่งทําให้ต้องนํากลับมาผสม

สีใหม่ จึงได้เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนํา

มาใช้ในการกําหนดวิธีการผลิต และวิธีการ

ควบคุมคณุภาพ ทําให้ลดการนําสกีลบัมาผสมใหม่

ไ ด ้ ป ร ะ ม า ณ ร ้ อ ย ล ะ  2 5  แ ล ะ ล ด ป ริ ม า ณ

สีที่ผสมเกินได้ประมาณ 110 กิโลกรัมต่อปี

โครงการเพิ่มผลผลิต การผลิตรองเท้านิรภยั

บรษิทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดกัส์ จาํกดั

 คู ่ธุรกิจต้องการเพิ่มผลผลิต เนื่องจาก

มียอดขายสูงขึ้น ทําให้ผลิตสินค้าไม่ทันต่อ

ความต้องการ และมีชิ้นงานกองในกระบวนการ

ผลิตมากทําให้พื้นที่การทํางานคับแคบ จึงได้

นําแนวทาง LEAN มาใช้ในการเพิ่มผลผลิต อาทิ 

การวิเคราะห์ Value Streaming Mapping เพื่อนํามา

ใช้ในการจัดสมดุลการผลิต การลดจํานวนชิ้น

ในแต่ละรอบการผลิตและปรับผังการผลิต ทําให้

ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 

 การเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดัน สนับสนุน

ให้เกิดการพัฒนาคู่ธุรกิจนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ของห่วงโซ่คุณค่า แต่การสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กับธุรกิจต้องนําความต้องการที่แท ้จริง

ของลูกค ้ ามา เชื่อมโยงให ้ เ กิดการพัฒนา

ร่วมกันทั้งต้นนํ้าถึงปลายนํ้าซึ่งเป็นความท้าทาย

ที่เอสซีจียังต้องมุ ่งมั่นดําเนินการ โดยเริ่มต้น

ตั้งแต่การคิดค้นวิจัย พัฒนาให้เกิดสินค้าและ

บริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงเพื่อ

รักษาความเป็นผู้นําในตลาด

การสร้างคณุค่าทีย่ัง่ยนืสูล่กูค้า

 ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร ต ล า ด ที่ แข ่ ง ขั น

รุนแรงขึ้น ทั้งจากการพัฒนาของคู ่แข่งที่

มีศักยภาพการผลิตสินค้าได้หลากหลาย

ประกอบกับการแข่งขันด้านราคา ดังนั้น

การสร้างความแตกต่างในตลาดจึงขึ้นอยู่กับ

การเข ้าถึงความต ้องการที่แท ้จริงของ

ลูกค ้าที่สนใจสินค ้าและบริการที่ทําให้

คุณภาพชีวิตดีขึ้น ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

นอกจากนี้ ช่องทางการขายก็ยังเป็นเรื่อง

สําคัญในการส่งมอบคุณค่าของสินค้าและ

บริการให้กับลูกค้า จึงเป็นทั้งความได้เปรียบ

แ ล ะ ค ว า ม เ สี่ ย ง ท า ง ธุ ร กิ จ ที่ เ อ ส ซี จี ใ ห ้

ความสําคัญ โดยกําหนดพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Foundation) ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ในภาวะการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน

อนัประกอบด้วยการพฒันาสนิค้าและบรกิาร

เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า และ

ช่องทางการขายที่ครอบคลุมและเข้าถงึลกูค้า

การพัฒนาสินค้าและบริการ

เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้า 
สนิค้าและบรกิารที่มมีลูค่าเพิม่สงู

 เอสซีจี มุ ่งมั่นวิจัยพัฒนาสินค้าและ

บรกิารที่มมีลูค่าเพิ่มสงูให้แตกต่างจากสินค้า

พืน้ฐาน มีคณุสมบัตทิีด่ขีึน้ รวมถึงการพัฒนา

รปูแบบการให้บรกิารทีต่อบโจทย์ลกูค้า หรอื 

Solution Provider โดยการเพิ่มงบประมาณ

เงินลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนา

ล้านบาท
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และจํานวนนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 

เอสซีจีมีนักวิจัยทั้งสิ้น 1,474 คน โดยเป็น

ระดบัปริญญาเอกจํานวน  92 คน ใช้เงนิลงทุน

ด้านการวิจยัและพัฒนาจํานวน  2,710 ล้านบาท 

ส่งผลให้ในปี 2557 มีรายได้จากการขาย

สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงร้อยละ 35

ของรายได ้จากการขายรวม และได ้ตั้ง

เป้าหมายให้เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ของรายได้

จากการขายรวมในปี  2558 

สนิค้าและบรกิารที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

 เอสซีจี  เป ็นองค์กรไทยรายแรกที่

กําหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง 

โดยการกําหนดเกณฑ์การพิจารณาที่อ้างอิง

มาตรฐาน ISO 14021 (Environmental Labels 

and Declarations-Self Declared Environmental

Claims) ควบคู่กับความต้องการของผู้มีส่วน

ได้เสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจร

ชีวิตผลิตภัณฑ์ ภายใต้ฉลาก SCG eco value 

ตั้งแต่ปี 2552 โดยในปี 2557 เอสซีจีมีสินค้า

และบริการที่ได้รับการรับรอง SCG eco value

จํ านวน 86  ผลิตภัณฑ ์  และมี รายได ้

จากการขายร้อยละ 31 ของรายได้จากการ

ขายรวม และได้ตั้งเป้าหมายให้เพิ่มเป็นหนึ่ง

ในสามของรายได้จากการขายรวมในปี 2558

กระบวนการพัฒนาคูธ่รุกจิ

สูค่วามยั่งยืน

การค้นหาโครงการ

ที่มีความสำคัญ

ต่อธุรกิจ

การสังเกต

และเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ปัญหา

และหาสาเหตุที่แท้จริง

ดำเนินการแก้ไข

ปรับปรุง

การวัดผล

กำหนดมาตรฐาน

สรุปผล
ฉลาก SCG eco value 

86 ผลิตภัณฑ์

ฉลากคาร์บอน

ฟุตพริ๊นท์

128 ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน

38 ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอน

ฟุตพริ๊นท์

8 ผลิตภัณฑ์
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สินค้าและบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า

 จากกลยุทธ์ Value–based Competition และ

การขยายตลาดไปยังกลุ ่มสินค้าและบริการ 

Downstream ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ทําให้

เอสซีจีต ้องมุ ่งเน้นที่จะพัฒนาสินค้าให้ครบ

ตามที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มต้องการ ตั้งแต่ลูกค้า

โครงการ ร้านค้าปลีก และผู้บริโภค ถึงแม้ว่า

บางสินค้าจะไม่ใช่สิ่งใหม่  เอสซีจีก็พร้อมที่จะ

ลงทุนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า เสริมความแข็งแกร่งและสร้างรายได้

ให้กับธุรกิจ

 • คอนกรีตสําเร็จรูป (Precast) การใช้

ชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเร็จรปูเพือ่การก่อสร้างอาคาร 

และที่อยู ่อาศัย เพื่อลดเวลาในการก่อสร้าง 

ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพของชิ้นงานและรับมือ

กับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

 •  The NEST (The Next Eco-Sustainable 

Technology for Home) โครงการบา้นต้นแบบ Smart 

Eco-Care บ้านแห่งอนาคตเพื่อความยัง่ยืน สาํหรบั

การอยู่อาศัยในเขตร้อน ผสมผสานเทคโนโลยี

ของความเป็นบ้าน Smart, Eco และ Care ไว้

อย่างลงตวั สอดรบักบั Living Trend ของโลก คาํนงึถงึ

การอยูอ่าศยัร่วมกนัของผู้คนทกุวยั อย่างสะดวก 

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ

บูรณาการเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของบ้านบรรลุ

เป้าหมาย ‘The 1st Energy Plus House in ASEAN’

 • SCG HEIM : The Ultimate of Living นวตักรรม   

การสร้างบ้านแบบโมดูล่าร ์ด ้วยเทคโนโลยี

การสร ้าง และประกอบบ้านด ้วยหุ ่นยนต ์

ในโรงงานที่ทันสมัย ที่สุดในเอเซียแปซิฟิก 

เ ป ็ น บ ้ า น เ พื่ อ คุ ณ ภ า พ ก า ร อ ยู ่ อ า ศั ย ที่ ใ ห ้

ความสุขกาย สบายใจ ด้วยระบบปิดช่องว่าง

รอยต ่อของบ ้าน (A i r T i gh tness  Sys tem) 

ซึ่ งทํางานร ่วมกับระบบหมุน เวียนอากาศ 

(Air Factory System) ทําให้ได้คุณภาพอากาศ

ในบ้านที่สะอาด ปลอดสารก ่อภูมิแพ ้และ

ให้ความสงบจากเสียงรบกวนภายนอกบ้าน 

SCG HEIM จึงเป็นบ้านสําหรับผู้มองการณ์ไกล

ที่ ต ้องการบ ้านเพื่ อคุณภาพการอยู ่ อาศัย

อย่างแท้จริง

 •  Pyro ly t ic  Stone ภายใต ้ตราสินค ้า 

GEOLUXE วัสดุหลอมขึ้นรูป ที่มีลวดลายเหมือน

หินธรรมชาติแต่มีคุณสมบัติด้านความทนทาน

ทีเ่หนือกว่า และสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าในกลุม่ที่ต้องการความแตกต่าง ควบคู่

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ช่องทางการขายทีค่รอบคลมุและ

เข้าถงึลกูค้า

 ในปี 2557 เอสซีจีวางกลยุทธ์การบริหาร

ช่องทางจัดจําหน่ายให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

โดยคํานึงถึงพฤติกรรมและความต ้องการ

ที่แตกต่างกัน ควบคู ่กับการออกแบบ Supply 

Chain Model ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง

การขาย ตั้งแต่การขายแบบ Solution ตลอดจน

ถึงการขายปลีก

 • SCG HOME SOLUTION เป็นช่องทาง

การขายที่ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มเจ้าของ

บ้านและช่างในรูปแบบศูนย์บริการให้คําปรึกษา

และจัดจําหน่ายครบวงจร พร้อมนวัตกรรม

รูปแบบ One Stop Solut ion ที่มีผู ้ เชี่ยวชาญ

ทีม่คีวามรู้ครอบคลุมทกุองค์ประกอบหลักของบ้าน 

ในปี 2557 มีบริการ SCG HOME SOLUTION 

33 สาขา และมีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของลูกค้าสูงถึงร้อยละ 95

 • SCG Experience ช่องทางการให้ข้อมูลที่

เจาะกลุ่มคนรักบ้าน  นักออกแบบ และสถาปนิก

ด้วยการนําเสนอไอเดีย ความรู้ ด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย พร ้อมบริการให ้คําปรึกษาจาก

ทมีสถาปนกิหรอื Dream Driver โดยไม่มคี่าใช้จ่าย

 • Global House Integration ศูนย์ค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างที่เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายธุรกิจ

ศนูย์ค้าปลกีในรูปแบบคลังสนิค้าในประเทศไทย 

ไปยังอาเซียน โดยอาศัยความเป็นผู้นําตลาดและ

เครือข่ายธุรกิจของเอสซีจี

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของ

ช่องทางการขาย

 การยกระดับศกัยภาพของช่องทางการขาย

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เอสซีจีดําเนินการต่อเนื่อง

ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

 • Dealer Integration การเชื่อมโยงข้อมูลกับ

ผู ้แทนจําหน่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ

ที่แท้จริงของลูกค้า ช่วยให้เกิดความแม่นยํา

ในการวางแผนผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง

ของทั้งเอสซีจีและผู้แทนจําหน่าย ในปี 2557 

มีผู้แทนจําหน่ายเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 278 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้จากการขายผ่าน

ผู้แทนจําหน่าย

 • SCG Retail & Service Academy เป็นแหล่ง

เรียนรู้ พัฒนาทักษะของพนักงานผู้แทนจําหน่าย 

ตั้งแต่การขาย การบริการ การออกแบบ การถอดแบบ

การติดตั้ง  ตลอดจนการให้คําปรึกษาแก้ไข

ป ั ญ ห า  พ ร ้ อ ม บ ริ ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม พ นั ก ง า น

ผู้แทนจําหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในปี 2557 

มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 3,308 คน

 •  การพัฒนาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 

เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ร่วมกันโดยให้คําปรึกษา แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ

เพื่อให้ผู ้ประกอบการเกิดการปรับปรุงภายใน

องค์กร รวมถึงการทํา Collaboration Project 

โดยเอสซีจีจะนําเสนอ Value Added Service

ต่าง ๆ   อาทิ การขนส่งแบบพิเศษ การวางแผนผลิต

และจัดส่งสินค้าที่แม่นยํา

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและ

บรกิาร

 เอสซีจีให ้ความสําคัญกับการประกัน

คุณภาพเพื่อสร ้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค ้า

ในการใช้สินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของ

เอสซีจีอย่างต่อเนื่อง การวางระบบประกัน

คุณภาพเพื่อให้สินค้าผ่านมาตรฐานการจัดการ

ด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของ

สินค้า ได้มีการดําเนินการและพัฒนาระบบ

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ทั้งกับสินค้าปัจจุบัน

และสินค้าใหม่ที่เอสซีจีพัฒนาขึ้น 

 ในปี 2557 เอสซีจีได้ดําเนินการตรวจ

ประเมินบริษัทต่าง ๆ ในทุกธุรกิจผ่านการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการ

ด้านความรบัผดิชอบต่อความปลอดภยัของสินค้า 

โดยหน่วยงานกลางของเอสซีจี ซึ่งดําเนินการ

ต่อเนื่องจากปี 2556 ในปีนี้ได้ตรวจประเมิน

เพิ่มเติมอกี  19  บริษทั และ 1 หน่วยงาน นอกจากนี้

ยงัได้ขยายผลการตรวจประเมินไปในระดับบรษิทั 

เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจประเมินตนเองได้ 

โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู ้ตรวจประเมิน

ภายในของบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเป็นได้

ทั้งที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินภายในระบบ

การจัดการด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย

ของสินค ้าของบริษัท ในป ี  2557 เอสซีจี

ได้จัดสอนและพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในแล้ว 

56 บริษัท และ 1 หน่วยงาน รวม 1,152 คน 

 แผนงานปี 2558 เอสซีจียังคงดําเนิน

การพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในระดับบริษัท

อย่างต่อเนื่อง และมีแผนการยกระดับระบบ

ควบคุมภายใน ที่ดําเนินการโดยเจ้าของพื้นที่ 

ให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเพิ่ม

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการ

ด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของ

สินค้า ให้แก่พนักงานผ่านการเรียนรู้จากกรณี

ศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้การกํากับการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ

ความปลอดภัยของสินค้าของเอสซีจีดําเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน 

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าของเอสซีจี

 การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจีให้

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

เป็นทิศทางการดําเนินธุรกิจที่ดําเนินการมา

อย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้ห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจี

แขง็แรงมากยิง่ขึน้ แนวทางทีจ่ะต้องพฒันาต่อไป

คือ การทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายใน

ห่วงโซ ่อุปทาน เ พื่อให ้สามารถปรับตัวได ้

อย่างรวดเร็ว ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูล

ที่จะแปลงไปสู ่การพัฒนาสินค้าและบริการ

ที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 

ตลอดจนขยายความร่วมมือภายในห่วงโซ่คุณค่า

เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างแท้จริง 
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 ภายใต้สภาวะทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง

อย่างรวดเร็วจากการอุปโภคบริโภค และการ

คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก

ที่จะมีมากกว่า 9,000 ล้านคนภายในอีก 35 ปี

ข้างหน้า ผู้บริหารองค์กรชั้นนํากว่า 200 แห่ง

ทั่วโลกต่างมีความเห็นเกี่ยวกับโลกธุรกิจตาม

 Vision 2050 ของ WBCSD ว่า ในวันนี้ ภาคธุรกิจ

ต ้องตระหนักถึงการสร ้างสมดุลพฤติกรรม

ทางเศรษฐกิจของมนุษย ์  และสมดุลแห ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสร้างสรรค์และ

จรรโลงสังคมให้ดําเนินอยู่ในกรอบแห่งความดี 

ดังนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงไม่ใช่ทางเลือก

สําหรับองค์กร ว่าจะทําหรือไม่ทํา แต่เป็นวิถี

ปฏบิตัอินัจาํเป็นหรอื Must-have Agenda ที่จะต้อง

วางแผนและดําเนินการอย ่างเป ็นรูปธรรม 

ทั้งการประสานสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และเดินหน้าขับเคลื่อน

ทุกปัจจัยให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน

 “ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งที่จะ

ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีความ

คล่องตัว ขับเคลื่อนได้ดีและรวดเร็ว ขยายตัวได้

ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) แต่ปฏิเสธไม่ได้

ว ่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบมาก แม้ว่า

แต่ละธุรกิจจะพยายามมุ่งทําในส่วนที่ตนเอง

รับผิดชอบให้ดีที่สุด แต่ก็ไม่เพียงพอ ดังนั้น 

ความร่วมมือกันจึงทําให้เกิดพลังแห่งการพัฒนา

แปรเปลี่ยนจากบริษัทที่ดีสู ่บริษัทที่ยอดเยี่ยม 

(Good to Great) เกิดผลงานที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน 

นําไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ

และเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม” จาก

คํากล่าวของ คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ในงาน ASEAN Sustainable 

Development Symposium 2014

 เว ทีความร ่ วมมือ เพื่ อ เดินหน ้ า ไปสู ่

ความยั่งยืนของอาเซียน ASEAN Sustainable

Development Symposium 2014 ได้รับเกียรติจาก

ฯ พ ณ ฯ  ส ม ห ม า ย  ภ า ษี  รั ฐ ม น ต รี ว ่ า ก า ร

กระทรวงการคลัง เ ป ็ น ป ร ะ ธ า น เ ป ิ ด ง า น

และกล่าวถึงความท้าทายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่

AEC อย่างเต็มรูปแบบ H.E.Le Luong Minh,

ASEAN Secretary-General กล่าวถึงความท้าทาย

ของอาเซียนในการดูแล และมองหากลไก

ในการพัฒนาอย ่างยั่งยืน ภายใต ้แนวทาง

Green ASEAN ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสะอาดเป็น

สํ า คั ญ  ร ว ม ทั้ ง มุ ม ม อ ง แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืจากผูบ้ริหารภาคธรุกิจ

ชั้นนําของโลก อาทิ Mr.Yvo De Boer, Director

General of the Global Green Growth Institute,

Mr.David Pearson, chief Sustainability Officer, Deloitte 

Global, Ms.Keryn James, Regional CEO, ERM Asia 

Pacific และ Mr.Philippe Fonta, Managing Director of 

WBCSD-CSI

 ความร่วมมือที่ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงการ

แบ่งปันองค์ความรู้ การทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

หรอืการส่งต่อและลงมือทาํอย่างเต็มความสามารถ

เท่านั้น แต่ต้องเป็นความร่วมมืออย่างเติมเต็ม

ซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันอย่างมีกลยุทธ์ทั้งในมิติ

เชิงกว้างและเชิงลึก สร้างเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ 

เพือ่มุง่ขยายผลการพัฒนาอย่างยั่งยนืให้เกดิขึน้จริง

ทั่วทั้ งอาเซียนต ้อนรับการเข ้าสู ่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558

ในอดีต การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD) ยังเป็นทางเลือกที่จะช่วยสร้างการยอมรับ

และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรธุรกิจ แต่ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ใช่ตัวเลือกที่องค์กรจะทําหรือ

ไม่ทาํกไ็ด้อกีต่อไป แต่เป็นภาคบงัคบั (Must-have) ทีอ่งค์กรจะต้องวางแผนและดําเนนิการอย่างเป็นรปูธรรมควบคู่

กับการดําเนินธุรกิจ

กานต์ 

ตระกูลฮนุ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เอสซีจี

ความรับผิดชอบต่อสังคม  68

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ  76

การจัดการคุณภาพอากาศ  78
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ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

 ‘ความรับผิดชอบต่อสังคม’ เป็นบทบาท

หน้าที่ที่สําคัญของทุกองค์กรธุรกิจ และเป็น

อุดมการณ ์ที่ เอสซีจียึดถือ เป ็นแนวปฏิบัติ

ในการดําเนินธุรกิจเสมอมาในทุกพื้นที่ที่เอสซีจี

เข้าไปดําเนินงาน  เอสซีจีมีความมุ่งมั่นที่จะ

สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมในมิติที่หลากหลาย 

เน ้นแก ้ป ัญหาที่ส ่งผลกระทบโดยตรงต ่อ

การดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ให ้ความสําคัญกับการพัฒนาที่ตอบสนอง

ความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย และ

ช่วยผลักดัน ขยายผล ต่อยอดไปสู่การยกระดับ

คุณภาพชีวิตทุก ๆ ด้านให้ครอบคลุมทั่วทั้ง

ภูมิภาคอาเซียน 

 เอสซีจี แบ่งการบริหารจัดการกิจกรรม

เพื่อสังคมออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เกี่ยวกับ

สังคมในวงกว้าง ‘คณะกรรมการกิจการสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ทําหน้าที่กําหนด

นโยบายและดูแลการสนับสนุนสังคมส่วนรวม 

ใช้ศักยภาพด้านต่าง ๆ ขององค์กรร่วมมือ

กับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ นําประเด็นปัญหา

ของสังคมและชุมชนมาพัฒนาเป็นโครงการ

ต ้นแบบในมิติต ่ าง  ๆ 2)  ส ่ วนที่ เกี่ ยว กับ

สังคมและชุมชนรอบโรงงาน ‘คณะกรรมการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

โดยผสานองค ์ความรู ้ความเชี่ยวชาญของ

อ ง ค ์ ก ร เข ้ า กั บ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นเรื่อง Green Business

และ Green Communi ty  รวมถึงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชน

 นอกจากนี้ มูลนิธิเอสซีจี  ยังเป็นส่วน

สําคัญในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมี

พันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น

คนเก่งและดี มีความรู ้ เพื่อพร ้อมเป็นกําลัง

สําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ต่อไป

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กิจ ก า ร สั ง ค ม เ พื่ อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แบ่งลักษณะโครงการ

หรือกิจกรรม (Characteristics) เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพิจารณาสนับสนุนและดําเนินโครงการ 

โดยคํานึงถึงศักยภาพและความสามารถของ

องค์กร ทั้งในรูปขององค์ความรู้ เงินทุน และ

การมีส่วนร่วมของเอสซีจี (Participation) ใน 4 

รูปแบบ คือ

 • ต ้ น แ บ บ ด ้ า น ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม

อย่างยั่งยืน (Leadership) โครงการต้นแบบ

ที่ ส า ม า ร ถ นํ า แ น ว คิ ด ไ ป ข ย า ย ผ ล สํ า ห รั บ

องค์กรอื่น ๆ  เอสซีจีเป็นผู ้คิดริเริ่มโครงการ 

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน และสร ้างการมี

ส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 

• การพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญ

เ ฉ พ า ะ ด ้ า น อ ย ่ า ง เ ต็ ม กํ า ลั ง  ( A d v a n c e )

โครงการแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร ้าง

ศกัยภาพของสงัคมทีต่้องใช้ความรูค้วามสามารถ

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะทาง 

เอสซีจีเป็นผู ้ริเริ่มหรือให้การสนับสนุนหลัก 

โดยมีหน่วยงานที่ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น

ผู ้ดํ า เนินงาน สามารถนําไปขยายผลหรือ

ต่อยอดได้

 • ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ขั้ น พื้ น ฐ า น

ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)  

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเสริมสร้าง

ศักยภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา กีฬา 

และสิ่งแวดล้อม เอสซีจีเป็นผู ้ริเริ่มและสร้าง

มีส่วนร่วมจากภายในองค์กร และขยายไปสู่

ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการดําเนินงานร่วมกัน

 •  การช ่ วย เหลือ เพื่ อลดป ัญหาและ

บรรเทาความเดือนร้อนในสังคม (Commitment)  

โครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของสังคมโดยรวมหรือสังคมที่ด้อยโอกาส

ให ้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือบรรเทาความ

เดือดร้อนต่าง ๆ โดยเอสซีจีให้การสนับสนุน

ผ ่านองค ์กรต ่าง ๆ ที่ ได ้รับการยอมรับว ่า 

มีความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรม

เพื่อประโยชน์แก่สังคม

ส
น

ับ
ส

น
ุน

ท
ั่ว

ไป
ส่

ง
ผ

ล
ต่

อ
ส

ัง
ค

ม
ใน

ว
ง

ก
ว้

า
ง

ล
ัก

ษ
ณ

ะข
อ

ง
โค

ร
ง

ก
า

ร

ENGAGEMENTCOMMITMENT

LEADERSHIP

กลยุทธ์การแบ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของเอสซีจี

การมีส่วนร่วมของเอสซีจีน้อย

ADVANCE

มาก

• กองทุนสัมมาชีพ

• โครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย

• SCG Future Engineer ประเทศเวียดนาม

• โครงการมอบทุน SCG Sharing the Dream

• โครงการ SCG Badminton Academy

• โครงการหาดงามตา ปลากลับบ้าน

• โครงการเอสซีจีรักษ์น้ำ เพื่ออนาคต

• โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

 เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม 

• สถานีปลูกคิดปันสุข

• โครงการพลังปัญญา

• โครงการฝีมือชน คนสร้างชาติ

• โครงการปันโอกาส วาดอนาคต

• สมาคมเพื่อนชุมชน กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน

   กลุ่มรักษ์ชุมชน

• โครงการถนนสร้างสุข

• การสนับสนุนองค์กรการกุศลต่าง ๆ

• โครงการเอสซีจีร่วมใจ ส่งมอบบ้านป้องกันภัย 

   ประเทศเวียดนาม

• โครงการขยายชลประทานระบบท่อ

ทุนการศึกษาในอาเซียน

4,597
ทุน
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ตวัอย่างโครงการสาํคัญที่พร้อม

เป็นแบบอย่างการขบัเคลือ่นสงัคม 

สู่ความยั่งยืน อาทิ

 โครงการเอสซีจีรักษ์นํ้า เพื่ออนาคต 

ต่อยอดสู่ ‘สถานีปลูกคิดปันสุข ฮอมผะหญา 

สาสบหก’ ชุมชนสาสบหก อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งที่ดําเนินงาน

ร่วมกับเอสซีจี มาตั้งแต่ปี 2546 ด้วยการรวบรวม

องค์ความรู้และตัวอย่างผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจริง

จากการสร้างฝายชะลอนํ้าเพื่อฟื ้นฟูพื้นที่ป่า

ของหมู่บ้านและป้องกันไฟป่า ช่วยคืนสมดุลแก่

ระบบนิเวศ เกิดผลผลิตจากป่าที่เป็นทั้งอาหาร

และแหล่งสร้างรายได้  ชาวบ้านสามารถเก็บเห็ด

ป่าขายได้วันละ 700-800 บาท และมีรายได้สูง

ถึง 60,000 บาท ในระยะเวลา 6 เดือนที่เห็ดออก 

ขายนํ้าผึ้งป่าจากผึ้งโพรงได้ปีละประมาณ 5,000 

บาทต่อหนึ่งโพรงโดยไม่ต้องลงทนุ มีนํา้ใช้ทาํการ

เกษตรได้ตลอดทั้งปี และไม่มีภาวะนํ้าท่วมใน

ฤดฝูน  นอกจากนี้ กระบวนการสร้างฝายชะลอนํ้า

ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสามัคคี

ในชุมชน เป็นตัวอย่างความสําเร็จของการ

สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนกับเอสซีจี

ทีม่รี่วมมอืกนัอย่างแนบแน่น เชือ่มัน่ในกนัและกนั 

ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง และพร้อม

ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม

 โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อ

การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม ต่อยอดสู่ ‘สถานีปลูก

คิดปันสุข บ้านเตย’ ชุมชนบ้านเตย อ.พิมาย 

จ.นครราชสีมา ศูนย์เรยีนรูต้้นแบบชุมชนเข้มแขง็ 

ผลจากการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาดินเค็ม นําไปสู่

การคิดนอกกรอบ ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด

ให้ทนัสมัย สอดคล้องกับหลักเหตุและผล หลักการ

ทางวิทยาศาสตร์และภมูปิัญญาท้องถิน่  เกดิความ

หลากหลายในการแก้ปัญหาดิน ทําให้ชุมชน

บ้านเตยมีผลผลิตการปลูกข้าวมากขึ้น 3 เท่า 

จากเดิม  300-350  กิโลกรมัต่อไร่ เพิม่เป็น  600-1,000

กิโลกรัมต่อไร่ เกิดรายได้เสริมจากสวนเกษตร

แบบผสมผสาน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ที่ขายได้วันละ 2 ตันได้กําไรวันละ 3,200 บาท

มีเงินทุนหมุนเวียนถึง 300,000 บาทต่อปี

คนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มทํางานเกิดความสามัคคี

มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และพร้อม

แบ่งปันถ่ายทอดไปสูผู่ส้นใจที่เข้ามาเยีย่มชุมชน 

 หลังจากการเปิดสถานีปลูกคิดปันสุข

ทั้ งสองแห ่ ง  มีผู ้ สนใจเข ้ า เยี่ ยมชมสถานี

ปลูกคิดปันสุข จํานวน 816 คน แบ่งเป็น ชุมชน

ใกล้เคียง 220 คน บุคคลภายนอก 308 คน  

เครือข่ายนักวิชาการและ NGO 30 คน พนักงาน

เอสซีจี 158 คน  และสื่อมวลชน 100 คน

 โครงการพลังปัญญา การต่อยอดความ

สําเร็จจากการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนของ

โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟู

พื้นที่ดินเค็ม ผ่านการจัดอบรมให้ผู ้นําชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน นายทหาร และผู้นําเกษตรกร 

จากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อการเปลี่ยนกรอบความคิด  คิดนอกกรอบ

อย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยคุณธรรม แก้ปัญหา

และพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตอย่างสมดุลพอเพียง 

พร้อมนาํความรูท้ีไ่ด้ไปถ่ายทอดแก่ชมุชนทีส่นใจ 

เพื่อผลักดันสังคมรอบข้างไปสู่สังคมทางปัญญา 

เกดิเป็นเครือข่ายชมุชนแห่งปัญญาอย่างพอเพียง

และยั่งยืน

 โครงการพลังปัญญา เป็นความร่วมมือ

ระหว่างเอสซจี ีมลูนธิมิัน่พัฒนา สาํนกังานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กองทัพบก

และหอการค้าไทย ปัจจุบันมีผู ้ เข ้าร ่วมการ

อบรม 800 คน มีเป้าหมายขยายผลในระดับ

อําเภอและท้องถิ่นครอบคลุม 1,200 หมู่บ้าน 

ภายในปี 2558

 โครงการปันโอกาส        วาดอนาคต       เพื่อปลกูฝัง

วัฒนธรรมการช่วยเหลือสังคมแก่พนักงาน 

ตามอุดมการณ์ ‘ถือมั่นในความรับผิดชอบ

ต่อสังคม’ และ ‘เชื่อมั่นในคุณค่าของคน’ 

จึงส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับ

ชมุชนโดยมพีนกังานเอสซจีเีป็นแกนนาํ ด้วยการ

เปลี่ยน
กรอบความคิด

สร้าง
มูลค่าเพิ่มในการ

บริหารชีวิต

คิด
อย่างเป็นเหตุ

เป็นผล

ด้วยคุณธรรมสร้าง
รายได้

อย่างยั่งยืน

ใช้ชีวิต
อย่างสมดุล

พอเพียง

ชีวิต

เปลี่ยน

สร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์และตรงกับ

ความต้องการของชมุชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

 ตลอด 8 ป ีที่ดําเนินโครงการ มีพนัก

งานเอสซีจีเข้าร่วมโครงการแล้ว 20,287 คน 

สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนรวม 1,314 โครงการ 

ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ด้วยงบประมาณ 

132.16 ล้านบาท และพนักงานยังร่วมสมทบ

ทุนโครงการอีก 5.92 ล้านบาท ก่อให้เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจ และสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง

พนักงานเอสซีจีกับชุมชน รวมทั้ง เป็นต้นแบบ

แนวทางการสร้างการมสี่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ

ที่จะนําเอาไปปรับใช้กับพนักงานเอสซีจีและ

ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศอาเซียนต่อไป

กระบวนการทาํงานของปนูลาํปาง

ในโครงการ ‘ เอสซีจี  รักษ ์นํ้ า

เพื่ออนาคต’ เน้นการมีส่วนร่วม

ในทุกขั้นตอน  ให้ความสําคัญ

กับการเรียนรู ้อย ่างเป ็นระบบ

และนําเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้

กับเรื่องอื่น ๆ ในชุมชน เอสซีจี

กาํหนดบทบาทของตวัเองเป็นเพยีง

ผูอ้าํนวยการสนบัสนุน (Facilitator) 

สนับสนุนและผลักดันให้ชุมชนเป็น

ผู ้ลงมือตลอดทั้งกระบวนการ 

มุ่งหวังให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ

และนําไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาและ

บริหารจัดการตัวเองได้ ค่อย ๆ 

เติบโต และที่สุดก็คือ การผลิดอก

ออกผลขยายสู่ทกุหย่อมหญ้าของ

สงัคม กลายเป็นสงัคมทีม่คีณุภาพ 

เข้มแขง็ และมคีวามสุข

นพพร นิลณรงค์ 

นักวิชาการอิสระ
ผู้ร่วมถอดบทเรียนโครงการ
เอสซีจีรักษ์นํ้า เพื่ออนาคต

โครงการเอสซีจรีกัษ์นํา้ เพือ่อนาคต

 - 12 ปี (2546 - 2557)

 - 65,440 ฝาย

 - 77 ชุมชน 11 จังหวัด

 - ผู้ร่วมกิจกรรม 75,440 คน

โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เพือ่การฟื้นฟพูืน้ทีด่นิเค็ม

 - 7 ปี (2551-2557)

 - ลดดินเค็มกว่า 6 ล้านไร่ ในภาคอีสาน

 - เกิดศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร 76 แห่ง 

  ใน 11 จังหวัด

 - เกษตรกรแกนนํากว่า 15,000 คน

4,800

3,600

2,400

1,200

0

1,000

750

500

250

0

โครงการที่พนักงานเสนอ จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม

จำนวนเงินสนับสนุนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

โครงการปันโอกาส วาดอนาคต

(ล้านบาท)

2550

12.5

2551

13.1

2552

11.7

2553

12.0

2554

26.6

2555

12.0

2556

29.8

2557

14.4

282

143

371

156

373

138

293

142

321
258

331

137

377

208

411

132

1,825
2,023

2,318
2,555

4,128

2,090

3,130

2,218

คน โครงการ



72 73

โครงการนําหนังสือดีสู ่ เด็กไทย จัดทํา

ห นั ง สื อ ภ า พ นู น อั ก ษ ร เ บ ร ล ล ์ เ รื่ อ ง 

‘ลูกเต่าสองตัวไม่กลัวไดโนเสาร์’ สําหรับ

เด็กตาบอดและสายตาเลือนราง

โครงการฝีมือชน คนสร้างชาติ ส่งเสริม

การศึกษาต่อสายอาชีวะ เพื่อตอบโจทย์

ความต ้องการแรงงานสายช ่างของ

ประเทศไทย

 โครงการฝีมอืชน คนสร้างชาต ิจากปัญหาความ

ต้องการของตลาดแรงงานสายชา่งในประเทศไทยทีม่ี

มากกว่าปีละ 190,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทุกปี แต่จํานวนผู้จบออกมาไม่เพียงพอ เนื่องจาก

ค่านยิมการเรียนระดับปริญญา หากไม่ช่วยกันเร่งแก้ไข

ปัญหาให้ทันกับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี 

2558 อาจส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสากรรมไทยในภูมิภาคนี้ได้

 มูลนิธิเอสซีจี  ได ้จัดทํา ‘โครงการฝีมือชน 

คนสร้างชาติ’ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยหันมา

เรียนสายอาชีวะมากขึ้น โดยมอบทุนการศึกษาแบบ

ไม่มีภาระผูกพัน แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่3 ให้เรียนต่อในระดบัอาชีวศกึษา โดยเฉพาะสายช่าง

อุตสาหกรรมที่ขาดแคลน อาทิ สาขาช่างกลโรงงาน 

ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ 

แมคคราทรอนิกส์ และแม่พิมพ์ พร้อมทั้งพัฒนา

ศักยภาพในเชิงทักษะฝีมือและเชิงคุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เพือ่เสรมิ

หลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน การฝึกงานจรงิในภาคอตุสาหกรรม 

และวางเส้นทางการประกอบอาชีพ

 ปัจจุบัน มีนักเรียนทุนในโครงการฝีมือชน 

คนสร ้างชาติ จํานวน 750 คน และเชื่อ มั่นว ่า 

เมื่อนักเรียนทุนเหล่านี้จบการศึกษา จะเป็นกําลัง

สาํคญัในการขับเคลือ่นประเทศให้เจรญิก้าวหน้าต่อไป

 สมาคมเพื่อนชุมชน ในพื้นที่มาบตาพุด 

จ.ระยอง ก่อตั้งปี 2553 จากความร่วมมือของ

ผูป้ระกอบการในพื้นทีม่าบตาพุด นําโดยเอสซีจ ีบริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) บรษิทับแีอลซพี ีเพาเวอร์ จาํกดั  

บริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด และบริษัท

โกลว์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

สร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนว่า ภาคอุตสาหกรรม

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเกื้อกูล

ปลอดภัย ทําให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นโรงงานเชิงนิเวศ 

(Eco Factory) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร เพื่อเป้าหมายเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ควบคู่กับการส่งเสริม

ตน้แบบชุมชนเชิงนิเวศ (Eco Community) และโรงเรียน

เชิงนิเวศ (Eco School) ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 16 บริษัท

 ในปี 2557 เพื่อนสมาชิกได้ร่วมกันยกระดับ

มาตรฐานการจัดการด ้านความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานสากลในลักษณะเพื่อน

ช่วยเพื่อน จัดทําแผนฉุกเฉินร่วมกับ 38 ชุมชน

โดยรอบ จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม จัดหน่วย

แพทย์เคลื่อนที่ออกบริการชุมชน 22 ครั้ง มอบทุน

การศึกษานักเรียนพยาบาล 300 คน โดยนักเรียน

พยาบาลรุ่นแรก 200 คน พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ 

จ.ระยอง เดือนพฤษภาคม 2558

 ผลสาํเรจ็ของสมาคมเพื่อนชมุชน ได้ถกูขยายผล

ไปสู่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ใน จ.สระบุรี ก่อตั้งเป็น

‘กลุม่โรงปนูรักษ์ชมุชน’ เพือ่ร่วมมือกนัพฒันาอตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต์สูอ่ตุสาหกรรมสะอาด ใส่ใจคุณภาพชีวติของ

ชาวสระบุรี และขยายความร่วมมือไปสู ่โรงงาน

ปนูซเีมนต์อืน่ ๆ  ในสระบรุใีห้เป็นเครอืข่ายอตุสาหกรรม

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชมุชนและสังคม

อย่างเกื้อกูลยั่งยืน ปีที่ผ่านมากลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน

ได้จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่อง Biodiversity &

Ecosystem Water Management Reduce Energy

Consumption & CO2 และ De-Dusting & EP Conversion

ความตระหนกัถงึความปลอดภยัด้านการขนส่งโครงการ

โลจสิติกส์รกัษ์สิง่แวดล้อม

 นอกจากนี้ ธุรกิจนําเข ้าถ ่านหินของ

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น เข ต พื้ น ที่  อ . น ค ร ห ล ว ง 

จ.พระนครศรีอยธุยา ยังได้นาํเอาแนวคิดการสร้าง

ความร่วมมือของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

เปิดตัว ‘กลุ่มรักษ์ชุมชน’ โดยนําวิธีคิดและแนว

ปฏิบัติไปสร้างมาตรฐานการจัดการผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินผลความปลอดภัย

และติดตามผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการ 

การพฒันาคณุภาพชวีติของผูเ้กีย่วข้องให้ดยีิง่ขึน้

 กองทุนสัมมาชีพ มูลนิธิเอสซีจี เชื่อว่า

การรวมพลังของคนในชุมชนจะช่วยพัฒนา

ชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพราะคนในชุมชนเป็นผู้รู้

ปัญหาที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

และสอดคล้องกับวิถีชีวิต จึงได้นํากระบวนการ

บริหารจัดการของเอสซีจีมาประยุกต์ให้เข้ากับ

การทํางานทางสังคมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ใช้แนวคิด ‘กองทุนสัมมาชีพ’ โดยมูลนิธิ

เอสซีจมีอบเงินทนุตัง้ต้นให้ชมุชนนําไปช่วยเหลือ

การประกอบอาชีพของสมาชิกตามบริบทของ

แต่ละพื้นที่ และต้องส่งเงินกลับคืนให้กลุ่มตาม

กฎเกณฑ์ที่กลุ่มมีมติร่วมกัน เพื่อให้สมาชิกราย

ถัดไปสามารถยืมไปใช้ประกอบอาชีพต่อไปได้ 

กองทุนสัมมาชีพที่ดําเนินการมี 2 ลักษณะคือ

 1)  กองทุนเพื่อการประกอบอาชีพและส่งเสริม

วสิาหกจิชุมชน (Investment Fund) เน้นการนาํเงนิมา

หมุนเวยีนในระบบและมดีอกเบีย้เป็นเงนิได้ให้แก่

กลุม่ และหมนุเวยีนให้สมาชกิรายอืน่ได้ยมืใช้ต่อ 

 2) กองทุนสวัสดกิาร (Welfare Fund)  เน้นให้มี

เงินหมนุเวยีนในระบบสาํหรบัเป็นเงนิออมภายใน

กลุ่ม เพื่อให้สมาชิกรายอื่นมีการนําเงินไปใช้

ประกอบอาชีพ

 การดําเนินงานของกองทุนสัมมาชีพ

ตั้งแต่ปี 2551 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ทั้ง 6 พื้นที่ เกิดคณะทํางานดําเนินการอย่างเป็น

รูปธรรม ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสวัสดิการ

รองรับ และกลายเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งให้

ชุมชนอื่น ๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยความสําเร็จ

ที่เกิดขึ้นจะนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติขยายผลต่อ

ในกลุ่มประเทศอาเซียน

 โครงการนําหนังสอืดสีูเ่ดก็ไทย  ความฉลาด

ทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ จริยธรรม

คณุธรรม จินตนาการ และการสร้างสมาธิ มรีากฐาน

มาจากการพัฒนาที่ดีตั้งแต่วัยแรกเกิด-6 ปี 

(ปฐมวัย) และกระบวนการ ‘เล่านทิาน อ่านหนังสอื’

ผ่านหนังสือภาพ จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ

ที่ดีแก่เด็ก แต่ประเทศไทยยังมีหนังสือภาพที่

เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่าง ๆ

ไม่เพียงพอ และมีราคาค่อนข้างสูง มูลนิธิ

เอสซีจีจึงริเริ่มโครงการนําหนังสือดีสู ่เด็กไทย 

เมื่อปี 2551 เพื่อจัดทําหนังสือภาพคุณภาพดี 

ราคาย่อมเยา ทําให้ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึง

หนังสือภาพที่ดีได้ง่ายขึ้น 

 มลูนธิเิอสซีจยีงัได้จดัทาํหนงัสอืสือ่ภาพนนู

อักษรเบรลล์เพื่อเด็กปฐมวัยผู้บกพร่องทางการ

มองเห็นขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  และ

สนับสนุนให้พนักงานเอสซีจีและผู้ที่สนใจได้ทํา

ประโยชน์แก่สงัคม ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้ามามี

ส่วนร่วมผลิตสือ่การเรียนรู้สาํหรับเด็กตาบอดด้วย 

 ในปี 2557 มลูนธิเิอสซจีไีด้จดัทําหนงัสอืภาพ

เรือ่ง ‘ลกูเต่าสองตวั ไม่กลวัไดโนเสาร์’ ทัง้แบบที่

เหมาะกับเดก็ตาบอดและเด็กสายตาเลือนรางเพื่อ

มอบให้กบัโรงเรียนสอนคนตาบอด 12 แห่ง และ

ศนูย์การศกึษาพเิศษมากกว่า 70 แห่งทัว่ประเทศ 

ผ่านศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

จาํนวน 500 เล่ม โดยมีพนกังานเอสซีจแีละผูส้นใจ

ร่วมผลติสือ่จาํนวน 250 คน

กองทุนเพือ่การประกอบอาชีพและส่งเสริม

วสิาหกิจชมุชน  (Investment Fund)

•  กองทุนปุ๋ยอินทรีย์สําหรับ

 กลุ่มออมทรัพย์บ้านปลาบู่   

 จ.มหาสารคาม 

•  กองทุนคนรุ่นใหม่ลูกหลานเกษตรกร 

 เครือข่ายอินแปง จ.สกลนคร 

•  กองทุนหมุนเวียนเกษตรกรผู้เลี้ยง

 หมูหลุม จ.น่าน

กองทุนสวสัดกิาร (Welfare Fund)

• กองทุนเพื่อเกื้อหนุนครอบครัว

 ที่ทํางานเพื่อสังคมจังหวัดชายแดน

 ภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี 

 และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา) 

• กองทุนหมุนเวียนซ่อมสร้างเรือและ

  กองทุนเครื่องมือประมง (อ.สทิงพระ

  จ.สงขลา และ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง)
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เดิมผมอาศัยอยู่ในชุมชนแถวบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผมได้รับทุนต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ ม.2 

จนจบปริญญาตรี เพราะมูลนิธฯิ เหน็ว่า ผมตัง้ใจเรยีน แต่มปีัญหาทางบ้าน พ่อแม่แยกทางกัน 

แม่รับภาระหน้าที่หาเลี้ยงลูก 3 คน ได้เงินวันละไม่กี่ร้อยบาท อย่าว่าแต่ค่าเทอม เงินสําหรับ

ใช้จ่ายต่าง ๆ   แทบจะไม่ม ีผมได้ทนุจนจบปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมเครือ่งกลและการบนิอวกาศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื โดยไม่ต้องกงัวลเรือ่งค่าใช้จ่าย ทาํให้ผม

เรียนได้เต็มที่ ตั้งใจเรียนให้มากที่สุด ไม่อยากทําให้ผู้ที่ให้โอกาสเราเสียชื่อ ตอนนี้ผมได้ทํางาน

ในบริษัทที่มีความมั่นคง รายได้ดี สามารถจุนเจือครอบครัว มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ต้องบอกว่า

สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการที่ผมได้รับโอกาสจากมูลนิธิเอสซีจี ถ้าไม่มีทุนในวันนั้น ผมคงไม่มี

วันนี้ครับ

 SCG Future Engineers Program ประเทศ

เวยีดนาม เอสซจีนีาํแนวปฏบิตัทิีเ่คยใช้ในประเทศไทย

มาปรบัใช้เพือ่ตอบสนองความต้องการของเยาวชนใน

พื้นที่ โดยจัดทําโครงการร่วมกับ Ho Chi Minh University 

of Technology ตั้งแต่ปี 2556 จัดการเรียนการสอนและ

เสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่

สนใจสายอาชพีวศิวกรรม ให้คาํแนะนําแนวการศกึษา 

แนวทางการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสาขาวิศวกรรม 

และเส้นทางการเข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม

ในอนาคต ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 250 คน 

และจะเป็นต้นแบบในการนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ

ในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ต่อไป 

 SCG Sharing the Dream Scholarships มลูนธิเิอสซีจี

เชื่อว่า การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2524 จนถึงปัจจุบัน มีการ

มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 63,000 ทุน เป็นเงินทั้ง

สิ้นกว่า 550 ล้านบาท โดยในปี 2557 ได้มอบทุนการ

ศกึษารวม 3,200 ทุนเป็นเงินรวม 4.4 ล้านบาท จากการ

ลงพืน้ที่เยีย่มบ้านนกัเรยีนทนุ ซึง่พบว่า ร้อยละ 60 ของ

นักเรียนทุนเรียนจบ มีงานทํา และประสบความสําเร็จ

ในหน้าที่การงาน สามารถดูแลตนเองและครอบครัว

ได้ และกว่าร้อยละ 28 ได้ศึกษาต่อระดับที่สูงกว่า

ปริญญาตรี

 ในปี 2550 เอสซีจีได้เริ่มมอบทุนการศึกษา

ภายใต้โครงการ SCG Sharing the Dream Scholarships  

ไปยังประเทศเวียดนามเป็นประเทศแรก และขยาย

ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมา ลาว 

และกัมพูชา โดยมีการมอบทุนไปแล้วกว่า 5,900 ทุน 

เป็นเงิน 32.6 ล้านบาท และยังได้สอดแทรกกิจกรรม

เพื่อปลูกฝ ังจิตสํานึกที่ดีแก ่นักเรียนทุน รวมถึง

เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม

 SCG Badminton Academy  เอสซีจีให ้การ

สนบัสนนุกีฬาแบดมนิตันมาตัง้แต่ปี 2524 โดยร่วมกบั

สมาคมแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

จัดการแข่งขันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเยาวชน (SCG 

Junior Badminton Championships) ระดับประเทศ (SCG 

All Thailand Badminton Championships) และระดับ

สากล (SCG Thailand Open Badminton Championships)

และต่อยอดการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน

จากชมรมสโมสรต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

ภายใต้โครงการ SCG Badminton Academy ตั้งแต่ปี 2550 

เพื่อสร้างนักแบดมินตันรุ ่นใหม่ที่มุ ่งมั่นเพื่อความ

เป็นเลิศและทดแทนนักแบดมินตันทีมชาติในอนาคต

 ปัจจุบัน มีนักกีฬาเยาวชนในโครงการ SCG 

Badminton Academy จํานวน 40 คน มีอายุระหว่าง 

12–19 ปี โดยในปี 2557 มีผลงานที่โดดเด่นในระดับ

นานาชาติ อาทิ ชนะเลิศชายคู ่ BWF World Junior

Championships 2014 ประเทศมาเลเซีย ชนะเลิศ

หญงิเดี่ยว รุน่อายไุม่เกิน 19 ปี Singapore Youth International

ประเทศสิงคโปร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่ รุ่นอายุ

ไม่เกิน 17 ปี SCG Badminton Asia Junior U17&U15 

Championships นอกจากนี้โครงการฯ ได้จัดส่งนักกีฬา

ไปเข้าร่วมฝึกซ้อมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศ

ไทยฯ ในฐานะนักแบดมินตันทีมชาติและเยาวชน

ทีมชาติแล้วจํานวน 11 คน เพื่อเป็นกําลังสําคัญ

ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป

 โครงการหาดงามตา ปลากลับบ้าน เกิดจาก

แนวคดิการใช้ประโยชน์จากของเหลอืใช้ตามแนวทาง

การจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ยนืของเอสซีจ ี โดยสร้าง

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อาทิ พนักงานเอสซีจี 

เคมิคอลส์  เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และกลุ่มประมงพื้นบ้าน

ในจังหวัดระยอง โดยนําท่อพีอี 100 ที่เหลือจาก

กระบวนการทดสอบเม็ดพลาสติก แต่ไม่มีสารเคมีที่

เป็นอันตรายปนเปื้อนสู่นํ้า มาประกอบเป็นบ้านปลา

จําลองที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใต้ทะเล ไม่ก่อ

ให้เกิดปัญหาในการลากอวนจับปลาของเรือประมง

ขนาดใหญ่ ลดการสูญเสียพลังงานที่ใช้ในการรีไซเคลิ

ท่อได้มากกว่า 20,000 กิโลกรัมต่อปี ช่วยเพิ่มที่อยู่

ทุน SCG Sharing the Dream ในประเทศ

ประถม

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

อาชีวศึกษา

ปริญญาตรี

สาธารณสุข

2547 2548 255725562555255425532552255125502549

19.7(ล้านบาท) 23.0 43.839.632.032.232.430.439.327.933.7

ทุน SCG Sharing the Dream ในอาเซียน (ปี 2550-2557)
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1,000 ทุน

6.5 ล้านบาท

ฟิลิปปินส์
3,145 ทุน

13.2 ล้านบาท

เวียดนาม

800 ทุน

5.6 ล้านบาท

อินโดนีเซีย

499 ทุน

3.75 ล้านบาท

เมียนมา
399 ทุน

2.8 ล้านบาท

ลาว
100 ทุน

0.8 ล้านบาท

กัมพูชา

อาทติย์  

ส่วนลา

อดีตนักเรียนทุน
มูลนิธิเอสซีจี

อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล สร้างความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ทําให้กลุ่มประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น  

ชาวบ้านเกดิกระบวนการเรยีนรู ้และเกดิจติสาํนึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเล และช่วยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรของชุมชน ซึ่งสามารถนําไปเป็นแบบอย่าง

เพื่อปรับใช้ทั้งในประเทศไทยและประเทศในอาเซียน

 การสนับสนุนมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศล 

ในปี  2557 เอสซจีไีด้สนบัสนนุกจิกรรมเพือ่สงัคม จาํนวน 

150.8 ล้านบาท เพือ่สนบัสนนุองค์กรหรือโครงการที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมไทย รวมถึงมลูนิธแิละองค์กรสาธารณ

กศุลต่าง ๆ ที่มพีนัธกจิด้านการช่วยเหลอืสงัคม

 เอสซีจีร่วมใจส่งมอบบ้านป้องกันภัย ประเทศ

เวียดนาม  การต่อยอดจากโครงการ Sustainable Shelter 

in an Age of Climate Change & Disasters ที่เอสซจีีร่วมกับ 

Habitat for Humanity Vietnam หรือ HFHV นําบ้านต้นแบบ

ที่ชนะการประกวดการออกแบบบ้านยั่งยืน ผลงาน

ของ Tran Truong Thuy Nhi และ Nguyen Hong Quan จาก

มหาวิทยาลัย Van Lang ในชื่อผลงาน ‘By the Floating 

Market’ ผนวกกับศักยภาพของเอสซีจีในฐานะผู ้นํา

ด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ

รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ไปสร้าง

บ้านป้องกันภัยให้กับครอบครัวชาวเวียดนามที่ได้รับ

ผลกระทบจากอทุกภยัทีจ่งัหวดั Tien Giang  ช่วยยกระดบั

คุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

และระบบนิเวศ

 งานฟื ้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพของเอสซีจี เป็นเรื่อง

ที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นส่วน

สําคัญในการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติการ

พัฒนาเพื่อความยั่งยืน ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ที่

มุ่งมั่นเป็นต้นแบบด้านการทําเหมืองที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ของธุรกิจซีเมนต์รวมถึงการจัดการ

ป่าไม้อย่างยั่งยืนของธุรกิจกระดาษ สําหรับ

การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

บริเวณเขาหินปูนซึ่งเป ็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศ

ลักษณะพิเศษ แตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ และ

เป็นที่สนใจของผู ้มีส ่วนได้เสียในหลายกลุ ่ม 

ผูม้สี่วนได้เสยีทีส่าํคญั 

 • หน่วยงานราชการ อาทิ กรมป่าไม้ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources, 

IUCN) ซึ่งมีส่วนสําคัญในการกําหนดกรอบงาน

ฟื้นฟูเหมืองและการส่งเสริมการอนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน

 •  นักวิชาการหรือองค ์กรอิสระที่ให ้

ความสําคัญ เรื่องผลกระทบจากการทําเหมือง 

มาตรการลดผลกระทบ และงานฟื้นฟูเหมือง 

 • ชุมชนโดยรอบพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มที่สําคัญ

ที่สุด โดยให้ความสนใจในเรื่องผลกระทบ

จากการทําเหมือง (เสียง ฝุ่น ความสั่นสะเทือน)

การอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที่ 

การเข้ามามีส่วนร่วมในงานฟื้นฟูเหมือง และ

การสนับสนุนการจัดการสวนป่าทีส่ร้างรายได้มัน่คง

โครงการหรือกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม

กบักลุม่ผูม้สี่วนได้เสยี

 • โครงการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้งานฟื้นฟู

เหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ” ใน

พื้นที่เหมืองทั้ง 4 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมทุก

องค์ความรู้ในงานฟื้นฟูเหมืองและฐานข้อมูล

ความหลากหลายชีวภาพที่สําคัญที่มีลักษณะ

เฉพาะของแต่ละพื้นที่ ใน 3 จังหวัด คือ สระบุรี 

นครศรีธรรมราช และลําปาง 

 • กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ที่แต่ละ

พื้นที่เหมืองเชิญหน่วยงานราชการและชุมชน

โดยรอบ เข้ามาเยี่ยมชมการฟื้นฟูเหมือง พร้อมมี

ส่วนร่วมในการเพาะปลูกกล้าไม้

 • โครงการ “ชาวบ้านช่วยเพาะ” ที่บริษัท

ดําเนินการร ่วมกับชุมชนในการจัดหาและ

เพาะพันธุ์กล้าไม้ท้องถิ่น เพื่อนํามาใช้ในงาน

ฟื้นฟูเหมือง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างรายได้

ให้กับชุมชน

ผลการดําเนินงานฟื้นฟูเหมืองและอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ

 • ทุกพื้นที่เหมืองหินปูนในประเทศ มีการ

จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

และแผนแม่บทการฟื้นฟูเหมือง 

 • อัตราการรอดของกล้าไม้ อย่างน้อย 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป เพื่อแสดงความสําเร็จของงาน

ฟื้นฟูเหมือง จากการพัฒนาเทคนิควิธีการฟื้นฟู 

การเพาะกล้า การปลูกและดูแลต้นไม้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ความท้าทายที่สําคัญ คือ การตอบสนอง

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหาร

จดัการทรัพยากรชีวภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจน

การออกแบบและวางแผนปิดเหมืองที่เป็นที่

ยอมรับ ซึ่งคณะทํางานฟื ้นฟูเหมืองฯ จะได้

วางแผนการดําเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาในระยะ

ต่อไป

 สาํหรับ เอสซีจ ี เปเปอร์ ซึง่เป็นอกีธรุกจิหนึง่

ที่สามารถส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และระบบนิเวศจากความเสี่ยง

ที่ เ ก ษ ต ร ก ร  อ า จ นํ า ไ ม ้ จ า ก ป ่ า ธ ร ร ม ช า ติ

มาขายเพื่ อ เป ็นวัตถุดิบ  เ นื่องจากสภาพ

พื้นดินที่มีอยู่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก เอสซีจี

เ ป เ ป อ ร ์ จึ ง ไ ด ้ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ส า ย พั น ธุ ์

ยูคาลิปตัส ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับ

พื้นที่ โตไว และใช้นํ้าน้อย เพื่อสร้างอาชีพและ

รายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร และขอรับการ

รับรองพื้นที่ป่ายูคาลิปตัส เพื่อให้มั่นใจว่าเป็น

ไปตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council หรือ 

FSC โดยปัจจุบันมีเนื้อที่สวนป่า FSC ทั้งหมด 

24,450 ไร่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกร

เข้าร่วมโครงการสร้างป่าชุมชน โดยนําพื้นที่

ว่างเปล่าในชุมชน คันนา ริมคลอง หรือบริเวณ

รอบพื้นที่การเกษตรมาปลูกยูคาลิปตัสเพื่อเพิ่ม

รายได้ และลดการทําลายพื้นที่ป่าธรรมชาติ  

ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 

1,968 ไร่ในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเข้าไปดําเนินการ

ทําเหมืองในประเทศอาเซียน ในปี 2557 เอสซีจี

 ซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จึงได้ประกาศนโยบาย

การฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ฉบับใหม่ที่ครอบคลุมไปยังการดําเนินกิจการ

เหมืองหินปูนในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า

ทุก ๆ พื้นที่เหมืองที่เอสซีจีเข ้าไปดําเนินการ 

จะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพธรรมชาติที่มี

อยูเ่ดมิ และยังมุง่เน้นทีจ่ะเผยแพร่องค์ความรู้ไปยัง

หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อนําไป

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ

ผศ.ดร. สคาร  ทีจันทึก

ภาควิชาวนวัฒน์วิทยา
คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่าน

การทําเหมอืงให้กลับมาเป็น

ป่าไม้ที่ใกล้เคียงกับระบบ

นเิวศเดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่

พื้ น ที่ เ ห มื อ ง หิ น ปู น นั้ น 

ถือได้ว่าเป็นงานที่ท้าทาย 

แต่นโยบายหรือแนวทาง

การดําเนินงานที่ชัดเจนและ

ต่อเนื่อง  ตลอดจนคณะ

ทํางานทั้ง ผู ้บริหาร ทีม

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ของเอสซีจี 

ที่ ได ้ลงมือปฏิบัติอย ่าง

จรงิจงั นับเป็นปัจจยัสําคญั

ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้

ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี

เอสซีจี มุ่งมั่นสู่การทำเหมือง

แบบยั่งยืน

เครือข่ายการทำ
เหมืองสีเขียว

นวัตกรรม
การทำเหมืองแบบ

Semi-Open
Cutการฟื้นฟู

เหมือง

การจัดการ
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

แผนการ
ปิดเหมือง

อัตราการรอดของกล้าไม้

มากกว่า 80
ร้อยละ

ภาพวาดนกในพื้นที่ปูนลําปาง

โดย นพ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

ภาพวาดจําลอง ศูนย์เรียนรู้งานฟื้นฟูเหมือง

และความหลากหลายทางชีวภาพ

โดย หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

เหมืองหินปูน โรงงานปูนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2553 เหมืองหินปูน โรงงานปูนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2555
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การจัดการ

คุณภาพอากาศ

 ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิด

เสรีทางเศรษฐกิจอาเซียนได้พัฒนาความร่วมมือด้าน

สิง่แวดล้อม แต่ความพยายามดังกล่าวก็ยงัไม่สามารถ

จัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอากาศซึ่ง

เป็นปัจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตของมนุษย์ ก็ได้

รับผลกระทบเกิดเป็นปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งมี

สาเหตหุลักมาจากกจิกรรมต่าง ๆ  ภายในประเทศ อาทิ 

การใช้พลังงาน การขนส่ง การผลิตทางอุตสาหกรรม 

และการก่อสร้าง ได้ขยายไปทั่วภูมิภาคอาเซียน 

 เอสซีจี  ได ้นําเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาใช ้ใน

การจัดการมลพิษทางอากาศ อาทิ การติดตั้งระบบ

บําบัดอากาศประสิทธิภาพสูง พร้อมกับการติดตาม

คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยระบบตรวจสอบ

คุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง และจัดให้

มีห้องปฏิบัติการแบบเคลื่อนที่ ที่สามารถดําเนิน

การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานสากล 

(ISO 17025) เพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนหากมีเหตุที่จะ

ทําให้เกิดความเสี่ยงได้ตลอดเวลา พนักงานและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบบําบัดอากาศต้องได้รับ

การฝึกอบรมผู้บําบัดมลพิษอากาศตามข้อกําหนด

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เอสซีจี 

ยงัได้นาํระบบการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร (TQM) 

และการบํารุงรักษาทวีผล (TPM) เข้ามาประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพอากาศ 

ช่วยเพิ่มประสิทธภิาพอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ  และลด

ปัญหาการเกิดอุปกรณ์เสียหายและหยุดทํางาน

ออกไซด์ของไนโตรเจน

 ออกไซด์ของไนโตรเจน ของเอสซจีี

ส ่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการ

ผลิตปูนซีเมนต์ ในปฏิกิริยาการเผาไหม้ในหม้อเผาที่

ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส และอีก

ส่วนหนึ่งมาจากโมเลกุลไนโตรเจนในเชื้อเพลิงที่ทํา

ปฏิกิริยากับออกซิเจนในขณะเผาไหม้ โดยเอสซีจีได้

เข้าร่วมเป็นสมาชกิ World Business Council for Sustainable 

Development-Cement Sustainability Initiative (WBCSD-CSI)

และได้แสดงความมุ ่งมั่นควบคุมอัตราการระบาย

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ไม่ให้เกิน 1,700 กรัมต่อ

ตันปูนเม็ด ซึ่งจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง

โดยโรงงานปูนซีเมนต์ทุกแห่งของเอสซีจีได ้ทํา

การติดตั้ง Low NOx Burner เพื่อลดปริมาณก๊าซ

ออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดขึ้น และทําการควบคุม

กระบวนการเผาไหม้ ให้สัดส่วนของเชื้อเพลิงและ

อากาศเหมาะสม ลดอากาศส่วนเกิน หรือ Excess 

Air ทําให้ลดการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไนโตรเจนกับ

ออกซิเจนอีกทางหนึ่ง

 นอกจากนี้ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ก็เป ็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ให้ความสําคัญกับออกไซด์

ของไนโตรเจน เพราะมีทั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า และ

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ต้องมีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิ

สูง เอสซีจี เคมิคอลส์ ตระหนักถึงความสําคัญของ

การลดการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน โดยเฉพาะที่

เตาแตกโมเลกุล (Cracker Furnace) เอสซีจี เคมิคอลส์

จึงได้นําเทคโนโลยีหัวเผาชนิด Ultra Low NOx burner 

เข้ามาใช้ สามารถลดการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน

ได้ดีกว่าหัวเผาทั่วไปได้ถึงร้อยละ 80 และยังลด

พลังงานที่ใช้ โดยได้กําหนดให้ใช้ Ultra Low NOx burner 

สําหรับโรงงานเคมิคอลส์เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าตั้งแต่

ขั้นตอนการวางแผนตั้งโรงงาน

ออกไซด์ของซลัเฟอร์

 สาเหตุหลักของฝนกรด ออกไซด์

ของซัลเฟอร์ กว่าร้อยละ 90 เกิดขึ้นในกระบวน

การผลิตในขั้นตอนการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะ

ถ่านหิน ซึ่งมสี่วนประกอบของซัลเฟอร์ เอสซีจ ีเปเปอร์ 

ผู้ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการให้ความร้อนกับ

หม้อต้มไอนํ้า จึงได้มีมาตรการลดการเกิดออกไซด์

ของซัลเฟอร์ ด้วยการควบคุมกระบวนการตั้งแต่

การเลอืกใช้ถ่านหนิคณุภาพสงู ทีม่ปีรมิาณซัลเฟอร์ตํา่ 

และการเพิ่มสัดส่วนการนําชีวมวลและ Waste Reject 

จากวัตถุดิบ Waste Paper เข้ามามาใช้เป็นเชื้อเพลิง

ทดแทนถ่านหิน ขณะเดียวกันก็บําบัดอากาศเสียก่อน

ปล่อยออกสูภ่ายนอกด้วยการเตมิ Limestone ทาํให้เกดิ

ปฏกิริยิาได้เป็น ยปิซัม่ สาํหรบันาํไปใช้ในกระบวนการ

ผลิตซีเมนต์ต่อไป ในปีที่ผ่านมา เอสซีจีสามารถลด

การปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์ลงได้ถึงร้อยละ 39

ฝุน่จากปล่อง

 ฝุ ่น เป ็นประเด็นมลพิษอากาศหลัก

สําหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เกิด

ขึ้นในกระบวนการบดย่อยลดขนาดของวัตถุดิบ 

กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงและการทําปฏิกริยา 

การบดย่อยปูนเม็ด การบรรจุผลิตภัณฑ์ ตลอดจน

ระบบขนส่งหรือการลําเลียงวัตถุดิบและปูนซีเมนต์ 

และจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก WBCSD-CSI เอสซีจี

ได้แสดงความมุ่งมั่น ควบคุมปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออก

จากปล่องในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จะต้องไม่

เกิน 150 กรัมต่อตันปูนเม็ด โดยได้นํามาตรการต่าง ๆ

เข้ามาใช้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาทิ 

การติดตั้งระบบดักฝุ่นประสิทธิภาพสูงด้วยระบบดัก

ฝุ่นไฟฟ้าสถิต และระบบถุงกรอง ซึ่งทําให้สามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพในการดกัจับฝุน่ได้สงูถึงร้อยละ 99.9 

และการออกแบบอาคาร เครื่องจักร ระบบลําเลียง

ให้เป็นระบบปิดทั้งหมด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย

ออกนอกพื้นที่เขตปฏิบัติงาน

สารอนิทรยี์ระเหย

    สารอินทรีย์ระเหยในอุตสาหกรรม

ป ิ โตร เคมี  ที่มาจากทั้ งวัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

โดยสารอินทรีย์ระเหยบางชนิดส่งผลต่อสุขภาพกับ

ผู้ที่สัมผัส อาทิ เบนซีน โทลูอีน บิวทาไดอีน และสาร

อนิทรีย์ระเหยบางชนิดส่งผลให้เกดิมลพิษทางอากาศ 

อาทิ โอโซนที่ระดับผิวโลก ก่อให้เกิดการระคาย

เคืองในระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้เอสซีจี เคมิคอลส์ 

ได้จัดให้มีการสํารวจและจัดทําแผนผังแหล่งกําเนิด

สารอินทรีย์ระเหยในหน่วยต่าง ๆ  อาทิ ถังเก็บวัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑ์ การขนถ่ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ระบบ

บําบัดนํ้าเสีย และสารที่หลงเหลือจากการเผาไหม้

ที่หอเผา และได้ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ

ต่าง ๆ เพื่อลดการฟุ ้งกระจายและรั่วซึมของสาร

อินทรีย์ระเหย อาทิ การออกแบบโรงงานให้เป็น

ระบบปิด ระบบขนถ่ายผลิตภัณฑ์เป ็นรูปแบบ

การขนถ่ายขึ้นมาจากด้านล่าง การปิดคลุมในระบบ

บาํบัดนํา้เสยี การตรวจสอบและซ่อมแซมข้อต่อ วาล์ว

และอปุกรณ์ประกอบท่อ การปรบัปรงุจุดเกบ็ตวัอย่าง

ให้เป็นระบบปิด และปั๊มแบบไม่มีการรั่วซึม (Sealless 

pump) ถังเก็บวัตถุดิบแนฟทาที่มีหลังคาคลุม ทําให้

สามารถควบคุมการระบายของสารอินทรีย์ระเหย

ได้ดกีว่ามาตรฐานสากลถงึร้อยละ 30 เป็นต้นแบบของ

การบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหยในอุตสาหกรรม

สารทาํลายชั้นโอโซน

 ประเทศสมาชิกในอาเซียนทั้งหมด 

ได้ลงนามให้สตัยาบนัต่อพธิสีารมอนทรอีอล

โดยเอสซีจีประเทศไทยได้ยกเลิกการใช้สารทําลาย

ชั้นโอโซน โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าใหม่ทั้งหมด

ตั้งแต่ปี 2541 และนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัท

ต่าง ๆ ของเอสซีจีในประเทศสมาชิกอาเซียนได้เริ่ม

ลดการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกันก็ได้ทําการสํารวจอุปกรณ์เครื่องจักร

ที่มีการใช้สารทําลายชั้นโอโซนเพื่อทยอยเปลี่ยนไป

เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช้สารประกอบฮาลอน ซึ่งคาดว่า

จะดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่งรวมไปถึง

การใช้อาคารสํานักงานด้วย โดยในปี 2555 เอสซีจี

ได้มีการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ นํ้ายาทํา

ความเย็นที่เลือกใช้จึงถูกกําหนดให้ใช้นํ้ายา R-123

ซึง่สามารถลดผลกระทบต่อการทําลายของชั้นโอโซน

เมื่อเปรียบเทียบกับสารเดิมลงได้ถึงร้อยละ 98 และได้

ขยายผลโดยกําหนดให้เป็นมาตรฐานสําหรับอาคาร

สร้างใหม่ ดังเช่นอาคารเอสซีจี 100 ปี
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อาเซียนที่ยั่งยืน

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของชาติในอาเซียน

ภายใต้ความร่วมมือ ‘ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’

แม้จะเป็นแนวทางช่วยกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคนี้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธ

ได้ว่า การเติบโตของระบบเศรษฐกิจจะส่งผลให้

เกิดการย้ายถิ่นฐานสู่เมืองเพื่อแสวงหาความเจริญ 

ขณะเดียวกัน จํานวนประชากรที่ เพิ่มมากขึ้นจะ

ทําให้จังหวัดขนาดใหญ่พัฒนาสู่การเป็นสังคมเมือง

ซึง่ต้องการมาตรฐานความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ อนัจะส่งผลให้

เกิดการบริโภคและทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่ม

มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นเหตุที่จะนําไปสู่

ความไม่สมดุลทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน

ในระยะยาว

 ทุกชาติในอาเซียนจึงจําเป็นต้องมองหากลไก

ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแล

รักษาสมดุลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโต

อย่างยั่งยืน แนวทาง Green ASEAN คือเป้าหมายหลัก

ในการเดินไปข้างหน้าของทุกประเทศในภูมิภาค 

ด้วยการมุ่งเน้นการอุตสาหกรรมสะอาด การให้

“ฝันเห็นทุกมื้อสะอาดและสะดวก” –  เมียนมา

“ฝันจะมีบ้านที่ผลิตพลังงานได้” – เวียดนาม

“ฝันอยากเห็นความก้าวหน้าทางการแพทย์” – ไทย

“ฝันที่จะอยู่อย่างไม่หวั่นต่อภัยพิบัติ” - อินโดนีเซีย

ความสําคัญกับอากาศและทรัพยากรนํ้า รวมถึง

การรบัมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสงัคมอย่างรวดเรว็

 แนวทางสู ่ความสําเร็จ ในการพัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อมและสังคมของประชาคมอาเซียน ดังนี้

• เรียนรู ้จากผู ้อื่น แต่ไม่ทําให้ตนเองสูญเสีย

ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั ด้วยการนํากระบวนการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นตัวช่วยสร้างความแตกต่าง 

ทําให้สามารถแข่งขันได้โดยต้องเรียนรู้เร็ว ปรับตัวเร็ว 

นํามาใช้อย่างรวดเร็ว

• แสวงหาโอกาส ใช้สิ่งดี ๆ ของอาเซียน อาทิ 

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ศกัยภาพของความสามารถ

ในการปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบ

กระบวนการพัฒนาอย่างยัง่ยนืในแบบฉบบัของตวัเอง 

• คํานึงถึงการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย ปัจจุบัน 

สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางสําคัญที่ผู้มีส่วนได้เสีย

จะตีแผ่ความไม่พึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจและชื่อเสียงขององค์กร 

• มองหาจุดแข็งของตัวเอง ที่สามารถสะท้อน

ตัวตนทางธุรกิจและตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้

• เลอืกทํากระบวนการพัฒนาอย่างยัง่ยืนทีห่่วงโซ่

อปุทานของตัวเองก่อน โดยอาจเริ่มต้นจากการบริจาค

พัฒนาต่อไปเป็น CSR เพื่อสร้างความเจริญในสังคม

จากนั้นเปลี่ยนไปสู่ Share Value เพื่อสร้างประโยชน์ 

ให้กับทุกภาคส่วนทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

 ถึงเวลาแล้วที่ประเทศในอาเซียนต้องสร้าง

กระบวนการเรียนรู ้  การจัดการ และการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน หาแนวทางเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

ด้านสังคมที่กําลังจะเกิดขึ้นให้สอดคล้องไปกับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

และสังคม ‘ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’ ที่น่าอยู ่

ให้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อชีวติทีด่ขีึน้อย่างยัง่ยืน

ของชาวอาเซียน และอนาคตที่สดใสสําหรับประชากร

อาเซียนรุ่นต่อ ๆ ไป
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ข้อมูลการดําเนินงาน

ด้านการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ปี 2553-2557
เอสซีจี เคมิคอลส์

เอสซีจี เปเปอร์

51%

เอสซีจี - ซิเมนต์

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

36%

13%

รายได้จากการขาย

สัดส่วนพนักงานแยกตามช่วงอายุ

30-50 ปี

61.1%

ต่ำกว่า

30 ปี

32.0%

มากกว่า

50 ปี

6.9%

สัดส่วนพนักงานเอสซีจีแยกตามเชื้อชาติ

(G4-10)

(LA12) (LA1)

(G4-10)

ไทย

69.8%

มาเลเซีย

0.01%ลาว

0.06%

อื่นๆ

0.3%

ฟิลิปปินส์

2.1%
กัมพูชา

0.9%
เมียนมา

0.4% สิงคโปร์

0.3%

อินโดนีเซีย

13.6%
เวียดนาม

12.7%

สัดส่วนพนักงานเอสซีจีแยกตามประเทศ

3,000

2,000

1,000

0

ไทย

69.2%

มาเลเซีย

0.02%ลาว

0.09%

อื่นๆ

0.3%

ฟิลิปปินส์

2.1%
กัมพูชา

0.9%
เมียนมา

0.4% สิงคโปร์

0.3%

อินโดนีเซีย

13.8%
เวียดนาม

12.9%

จำนวนพนักงานจ้างใหม่และพนักงานพ้นสภาพ

พนักงานจ้างใหม่ พนักงานพ้นสภาพ

2
,0

2
9

4.0%

1.3%

3.6%

1.0%

6
7
1

4
9

2

1,
8

2
2

ชาย

หญิง

ข้อมูลการดําเนินงาน 2553 2554 2555 2556 2557 G4

ผลการดําเนินงานด้านสังคม      

ข้อมูลพนักงาน      

จํานวนพนักงาน   30,820   34,725   38,883  49,287 51,100 G4-10 

สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน      G4-10 

 • พนักงานจัดการ 4.0 3.7 4.8 3.4 3.4

 • พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ 31.8 31.0 32.2 27.4 28.3

 • พนักงานปฏิบัติการ 64.1 65.3 63.0 69.2 68.3

สัดส่วนพนักงานเอสซีจีแยกตามเพศ      LA12 

 • ชาย 79.0 78.0 78.5 77.8 77.5

 • หญิง 21.0 22.0 21.5 22.2 22.5

สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย      LA13 

 • พนักงานจัดการ 0.96 0.86 0.83 0.83 0.83

 • พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94

 • พนักงานปฏิบัติการ 0.92 0.93 0.95 0.95 0.94

สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ* 25.7 22.8 20.5 18.3 20.8 EC6

สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน      LA6

 • ลาป่วย 14.3 14.9 15.0 14.0 15.0 

 • ลาหยุดจากการทํางาน 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 

 • อื่น ๆ 85.3 84.8 84.8 85.8 84.7

การกลับมาทํางานหลังลาคลอด**      LA3 

จํานวนพนักงานลาคลอดบุตร NA NA 217 202 235

จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังลาคลอดบุตร NA NA 210 202 231

ข้อมูลการดําเนินงาน  2553 2554 2555 2556 2557 G4

ผลการดําเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์       

รายได้จากการขาย  (พันล้านบาท) 301.3 368.6 407.6 434.3 487.5 EC1

กําไรสําหรับปี  (พันล้านบาท) 37.4 27.3 23.6 36.5 33.6 EC1

EBITDA  (พันล้านบาท) 45.9 46.3 45.7 61.3 66.5 EC1

ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง   21,270 23,997 27,361 32,417 35,356 EC1

สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์

ที่กําหนดไว้  (ล้านบาท) 

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น   15,000 15,000 13,200 18,600 15,000 EC1

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (ล้านบาท) 

ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน  (ล้านบาท) 4,670 6,048 6,321 8,193 7,266 EC1

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น อาทิ   13,045 8,190 5,567 5,792 5,362 EC1

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบํารุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  (ล้านบาท)   

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ จากการส่งเสริมการลงทุน   1,187 1,734 1,277 1,156 1,294 EC4

และการวิจัยและพัฒนา  (ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคม และชุมชน  (ล้านบาท) 480 712 563 525 555 EC1

ค่าใช้จ่ายลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม  (ล้านบาท) 1,146 1,741 1,964 2,687 2,542 EN31

*คํานวณจากจํานวนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศต่อจํานวนพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศทั้งหมด

**พนักงานหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ ตามกฎหมายไทย

ระดับ 1 :  ปริมาณสารเคมีมากกว่า 2,500 ก.ก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 5,000 ก.ก. หกรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุ หรือสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์  

   หกรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก หรือทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

ระดับ 2 : ปริมาณสารเคมีมากกว่า 500 – 2,500 ก.ก. หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,500 – 5,000 ก.ก. หกรั่วไหล แต่สามารถกักเก็บป้องกันไม่ให้

   ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

ระดับ 3 : ปริมาณสารเคมีมากกว่า 50 – 500 ก.ก. หรือเผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 – 2,500 ก.ก. หกรั่วไหล แต่สามารถเก็บกักป้องกันไม่ให้ออกสู่

   สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

*  สารเคมีในที่นี้ไม่รวมถึง ก๊าซไวไฟ (Flammable Gas) และสารในระบบสาธารณูปการของโรงงาน อาทิ น้ําดิบ น้ํากรอง น้ํากลั่น ก๊าซไนโตรเจน 

  Instrument Air, Service Air หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อมูลการดําเนินงาน  2553 2554 2555 2556 2557 G4 

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย      

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

 • พนักงาน  0.46 0.41 0.36 0.36 0.32

  • คู่ธุรกิจ  0.83 0.37 0.23 0.22 0.20  

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

  • พนักงาน  0.10 0.12 0.07 0.07 0.05

  • คู่ธุรกิจ  0.13 0.12 0.05 0.06 0.06

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

  • พนักงาน  2.77 2.34 0.84 1.69 1.63

  • คู่ธุรกิจ  1.88 1.91 1.15 1.58 1.96

จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  (ราย)           LA6

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

  • คู่ธุรกิจ  (ชาย:หญิง) 12:1  5:3  11:0 11:0 7:0

จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่งและจราจร  (ราย)           LA6

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

  • คู่ธุรกิจ  (ชาย:หญิง) 7:0  1:2  6:0 8:0 4:0

จํานวนสารเคมีหกรั่วไหล*  (ครั้ง)            EN24

ระดับ 1 : ความรุนแรงมาก  1  0  1  0  1

ระดับ 2 : ความรุนแรงปานกลาง  3  1  2  2  1 

ระดับ 3 : ความรุนแรงน้อย  8  2  1  6  2
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พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้าแหล่งพลังงานความร้อน

ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เคมิคอลส์ เปเปอร์

สัดส่วนการใช้พลังงาน

ซิเมนต์

37%

ซิเมนต์

37%

เคมิคอลส์

41%

เปเปอร์

22%

เปเปอร์

20%

เปเปอร์

8%
ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

5%

ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

6%

ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

12%

เคมิคอลส์

36%

เคมิคอลส์

37%

ซิเมนต์

39%
ถ่านหิน

44%

ก๊าซธรรมชาติ

37%

วัสดุ

เหลือใช้

7%

Cracker Bottom

/Pet Coke

1%ไอน้ำ

3%
น้ำมัน

2%

ชีวมวล

6%

2553 2554 2555 2556 2557
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เพตะจูล กิกะจูล (109)/ตันปูนซีเมนต์

2553 2554 2555 2556 2557
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2
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0

เพตะจูล กิกะจูล (109)/ตันการผลิต

2553 2554 2555 2556 2557
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เพตะจูล กิกะจูล (109)/ตันการผลิต

2553 2554 2555 2556 2557
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0
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0

เพตะจูล กิกะจูล (109)/ตันการผลิต

ปริมาณ ปริมาณต่อหน่วยการผลิต

การใช้พลังงานทดแทน เอสซีจี* เปเปอร์ซิเมนต์

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0

เพตะจูล ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

25572553 2554 2555 2556

40
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10

0

40
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20

10

0

เพตะจูล

25572553 2554 2555 2556

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0

เพตะจูล

25572553 2554 2555 2556

*ธุรกิจซิเมนต์และธุรกิจเปเปอร์ คือธุรกิจหลักที่มีการใช้พลังงานทดแทน

3.02 2.98 2.95 2.962.88

2.26
2.45 2.35 2.442.32

13.1
12.5 13.2 12.812.6

6.79

14.1
11.5 11.2

13.0 12.5 11.4 12.5
14.1

15.6 15.7

32.3 31.2
28.2

31.3 30.1

9.11 8.53 8.678.39

ข้อมูลการดําเนินงาน  2553 2554 2555 2556 2557 G4

ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม         

 ปริมาณการผลิต  (พันตัน) 32,168   34,784  37,702 37,132 37,838 

ปริมาณวัตถุดิบ (พันตัน) 38,413   41,078   45,822  44,007 46,268 EN1

ปริมาณวัตถุดิบนํากลับมาใช้ใหม่  (พันตัน)  1,623   1,612   1,567  1,814 2,932 EN2

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบ

ซิเมนต์

ปริมาณการผลิต ปริมาณวัตถุดิบ

เคมิคอลส์

ซิเมนต์

61%

เคมิคอลส์

20%

ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

11%

เปเปอร์

8%

หินปูน

72%

ยิปซัม

ลูกรัง3%

2%

1%
ทราย

3%

ซิเมนต์

68%

เคมิคอลส์

13%

ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

10%

เปเปอร์

9%

19%
ดิน

วัสดุนำกลับ

มาใช้ใหม่

เปเปอร์

แนฟทา

ก๊าซปิเลียม

เหลว

วัสดุนำกลับ

มาใช้ใหม่

กรดอะซิติก

พารา-ไซลีน

10%
แอลกอฮอล์

3%

ก๊าซธรรมชาติ

เหลว

67%

15%

2%

วัตถุดิบอื่น

0.7%

คลอไรด์

0.6%

0.7%

0.8%
โมโน-เอททิลีน

ไกลคอล

0.2%

48%

ไม้

ชิ้นไม้สับ

7%

เยื่อกระดาษ

วัสดุนำกลับ

มาใช้ใหม่42%

3%

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ปูนซีเมนต์

18%

ทราย

28%

วัตถุดิบอื่นๆ

Aggregate

หินฟันม้า

ดินเหนียว

แร่ยิบซั่ม วัสดุนำกลับ

มาใช้ใหม่

แคลเซียมคาร์บอเนต

7%

10%

16%

6%

3% 1%

4%

Pottery

Stone

7%

ข้อมูลการดําเนินงาน  2553 2554 2555 2556 2557 G4

ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร    (เพตะจูล)  140.68   167.68  174.58 175.93 182.27 EN3

ปริมาณพลังงานความร้อน  (เพตะจูล)  128.30   153.65  159.70 161.50 167.22 EN3

ปริมาณพลังงานทดแทน  (เพตะจูล)       EN3  

 เชื้อเพลิงชีวมวล   7.31   9.10  9.86 10.26 9.50 

 เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้    10.71   8.78  8.35 10.70 11.44

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า  (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)   3,441   3,895  4,133 4,008 4,180 EN3
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ของเสียอันตราย***

ซิเมนต์

18%

เปเปอร์

4%

ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

14%

เคมิคอลส์

64%

ของเสียไม่อันตราย***

ซิเมนต์

12%

เปเปอร์

76%

ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

10%
เคมิคอลส์

2%

***ปริมาณและสัดส่วนการจัดการของเสีย แสดงรายละเอียดในหน้า 56-57

น้ำกลับมาใช้ เอสซีจี** เปเปอร์เคมิคอลส์

ซิเมนต*์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง*

เคมิคอลส์ เปเปอร์

ปริมาณน้ำจากภายนอก

ซิเมนต์

10%

เปเปอร์

55%

ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

3%

เคมิคอลส์

32%
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/ตันการผลิต
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ปริมาณฝุ่น  (พันตัน) 2.57 2.36 2.13 2.03 1.84 EN21
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1.  การปกป้องสภาพภูมิอากาศและการใช้
  เชื้อเพลงิและวตัถดุบิ (Climate Protection &
   Fuels and Raw Materials) 
  ธุรกิจซีเมนต์ ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กําหนด
เป้าหมายในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Specific Net CO2) ทีไ่ม่เกิน 
620 กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหนึง่ตนัปนูซีเมนต์ ภายในปี 2563 หรอื
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563 
เมื่อเทียบกับปี 2550 โดยได้พยายามพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต
และคดิค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลงังานทดแทน อาท ิเชือ้เพลงิแข็งทดแทน เชื้อเพลงิชวีมวล ของเสยี
อตุสาหกรรม (RDF/Biomass/Industrial Waste) และการผลิตสนิค้าและบริการ
ทีล่ดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
  สาํหรบัการจดัการพลงังานในโรงงานปนูซเีมนต์ ธรุกจิซีเมนต์เลอืก
ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้การ
ใช้พลังงานความร้อนต่อหน่วยการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่ม
โครงการนําความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนเม็ดมาใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้า (Waste Heat Power Generation; WHG) และได้มกีารตดิตัง้ระบบ
ดงักล่าวครบทกุโรงปนูซเีมนต์ 
  ในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน ได้มีการปรับปรุง
เครื่องจักรเพื่อให้สามารถรองรับการใช้เชื้อเพลิงทดแทนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง โดยเชื้อเพลิงทดแทนที่นํามาใช้ประกอบด้วย ชีวมวล 
ของเสยีอตุสาหกรรม และเชือ้เพลงิแข็งทดแทน (Refuse derived fuel; RDF) 
ในส่วนของเชื้อเพลิงแขง็ทดแทนได้ร่วมมอืกบัชมุชนใกล้เคยีงโรงงานในการ
คดัแยกขยะจากชุมชน อาท ิ เศษผ้า เศษพลาสตกิ เศษกระดาษ นํามาผ่าน
กระบวนการแปรรปูเพือ่ใช้เป็นประโยชน์ได้ ก่อนนาํมาใช้เป็นเชือ้เพลงิใน
กระบวนการผลิตปนูซเีมนต์ ซึ่งเป็นการกําจัดอย่างถูกวธิ ี ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อม และไม่เกดิภาระต่อเนือ่งในการดแูลหลมุฝังกลบทีอ่าจเกดิ
ปัญหาต่อชมุชนรอบข้าง
2.  การลดการปล่อยสารมลพิษ 
  (Emission Monitoring)
  สารมลพิษสําคัญที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ดําเนินการควบคุมหรือ
ลดการปล่อยให้นอ้ยที่สุด อาทิ ฝุ่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน ธุรกิจซีเมนต์ได้กําหนดเป้าหมายและควบคุมปริมาณการ
ปล่อยสารมลพษิดงักล่าว ตามข้อตกลงของ WBCSD-CSI โดยจะต้องปล่อย
ฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
จากปล่องหม้อเผาไม่กนิ 150  1,700 และ 120 กรมัต่อตนัปนูเมด็ ตามลาํดบั
  ธรุกิจซเีมนต์ทาํการตรวจวดัปรมิาณ ฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ รวมถงึสารมลพษิ อืน่ ๆ  ประกอบด้วยสารประกอบ
ไดออกซิน (Dioxin) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) พลวง (Sb) 
สารหนู (As) เบริลเลียม (Be) โครเมียม (Cr) โคบอลต์ (Co) ทองแดง (Cu) 
แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) วาเนเดียม (V) และสารประกอบอินทรีย์
ทั้งหมดในรูปของคาร์บอน (TOC) โดยการสุ่มตรวจวัดสารมลพิษที่ระบาย
จากปล่อง (Spot Check) ตามสภาวะจริงในขณะตรวจวัดตามที่กฎหมาย
กําหนด (ทุกไตรมาส)
  นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบบําบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(Gas Suspension Absorber: GSA) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบําบัด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงถึงร้อยละ 80-90

3.  ผลกระทบต่อท้องถิน่ (Local Impact)
  ขั้นตอนแรกก ่อนที่ เริ่มดํา เนินโครงการ ไม ่ว ่าจะเป ็นการ
ทําเหมืองหรือโรงปูนซีเมนต์ จําเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์และประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนํามาจัดทํามาตรการจัดการทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้มีความเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
แนวทางที่ธุรกิจซีเมนต์นํามาประยุกต์ใช้นั้นจะอ้างอิงตามข้อกําหนดของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ้างอิงตามแนวทางที่ WBCSD-CSI 
กําหนด 
  ในส่วนของงานฟื้นฟูเหมืองที่ธุรกิจซีเมนต์ดําเนินการนั้นเป็นไป
ตามหลักวชิาการป่าไม้ ซึง่ได้ดาํเนินการร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอกในการ
กําหนดแผนแม่บทการฟื้นฟูเหมือง ตลอดจนกําหนดรูปแบบและเทคนิค
การฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการสอดคล้องตาม
แนวทางการฟื้นฟเูหมอืงของ WBCSD-CSI (Guidance on Quarry Rehabilitation)
  สําหรับการดําเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์และการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นงานที่ธุรกิจซีเมนต์ให้ความสําคัญ และ
สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของเอสซีจทีีก่าํหนดชัดเจนในเรื่อง ความรับผดิชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

4.  สขุภาพและความปลอดภัย 
  (Health & Safety)
  ธุรกิจซีเมนต์ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยมาอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและโรค
จากการทํางาน โดยได้กําหนดเป้าหมายอุบัติเหตุเสียชีวิตและอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานต้องเป็นศูนย์ ซึ่งจากผลการดําเนินงานในปี 2557 ยังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมาย โดยมีอุบัติเหตุหยุดงานของพนักงาน 1 ราย ส่วน
คู่ธุรกิจ (Contractor) มีอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นโดยเป็นอุบัตเิหตุเสียชีวิต 1 ราย 
และหยุดงาน 2 ราย รวมทั้งอุบัติเหตุเสียชีวิตของบุคคลภายนอกอีก 4 ราย 
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร มีการนําธุรกิจ
ขนส่งมารวมอยู่ในกลุ่มบริหารเดียวกัน จึงมีการนับอุบัติเหตุในการขนส่ง
ซเีมนต์เข้าไปด้วย นับเป็นความท้าทายอย่างมากทีจ่ะทาํให้บรรลเุป้าหมาย 
  แนวทางที่ธุรกิจซีเมนต์นํามาใช้ในการพัฒนาความปลอดภัยของ
คู่ธุรกิจคือการยกระดับการบริหารความปลอดภัยของคู่ธุรกิจให้มีความ
สามารถที่จะบริหารจัดการความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง หรือที่เรียก
ว่า ‘ระบบการรับรองความปลอดภัย คู่ธุรกิจ เอสซีจี’ (SCG Contractor 
Safety Certification System: SCS) โดยโครงการนี้เกิดขึ้นพร้อมกับโครงการ
ที่ WBCSD-CSI ได้พัฒนาแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยคู่ธุรกิจ (Contractor 
Safety) ขึ้น ซึ่งธรุกิจซเีมนต์ได้นาํแนวทางดังกล่าวมาปรบัใช้ให้สอดคล้องกบั
รปูแบบทีเ่อสซจีกีาํหนด ปัจจบุนัระบบดงักล่าวยงัมกีารตดิตามและประเมนิ
ประสิทธผิลการบริหารงานความปลอดภัยของคูธ่รุกิจอย่างต่อเนื่อง
  ในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถขนส่ง ธุรกิจซีเมนต์ได้นําแนว
ปฏิบัติความปลอดภัยในการขับขี่ (Driving Safety) ของ WBCSD-CSI ไปใช้
กบัระบบรถขนส่งคอนกรตี ซึง่ผลจากการนาํมาใช้ในการบรหิารงานพบว่า
อุบัติเหตุเสียชีวิตในการขนส่งคอนกรีตลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจซีเมนต์จะผลักดันแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังระบบขนส่งซีเมนต์ที่มี
การรวมธุรกิจเข้ามา 

5. การรายงานข้อมลู (Reporting)
  เพื่อให้ข้อมูลผลการดําเนินงานของธุรกิจซีเมนต์มีความน่าเชื่อถือ
และโปร่งใส ธุรกจิซเีมนต์จงึได้จดัให้มกีารให้ความเชื่อมัน่ข้อมลูการปล่อย
สารมลพษิโดยบรษิทัทีป่รกึษาภายนอก (3rd party) ตามรายละเอยีดทีแ่สดง
ในหน้า 108-109

การดําเนินงานตามแนวทางของอุตสาหกรรมซีเมนต์ 

(WBCSD-CSI)

ข้อมูลการดําเนินงานตาม WBCSD-CSI ของธุรกิจซีเมนต์

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ*, **

การใช้ WBCSD CO2 Protocol จํานวนโรงงาน 6 6 6 6 6  

  ร้อยละ 100 100 100 100 100

Absolute Gross CO2 ล้านตัน CO2 14.86 14.5 15.46 15.21 15.62

Absolute Net CO2 ล้านตัน CO2 14.73 14.45 15.36 15.08 15.45

Specifi c Gross CO2 กิโลกรัม CO2 ต่อตันปูนซีเมนต์ 697 685 680 675 679 

Specifi c Net CO2 กิโลกรัม CO2 ต่อตันปูนซีเมนต์ 691 682 675 669 671

การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ**

การใช้พลังงานความร้อน เมกะจูลต่อตันปูนเม็ด 3,314 3,283 3,219 3,326 3,292

การใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล ร้อยละโดยค่าความร้อน 2.7 1.2 2.3 2.8 3.6 

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ร้อยละโดยค่าความร้อน  8.8 11.3 11.8 12.8 12.2

การใช้วัตถุดิบทดแทน ร้อยละโดยน้ําหนัก 0.62 0.50 0.70 1.15 2.93

สัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์ ร้อยละ 79.9 79.5 79.4 79.8 80.8

การลดการปล่อยสารมลพิษ**      

ร้อยละปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์ 

ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์,  ร้อยละ - - - - 99.23

VOC/THC และโลหะหนัก (KPI 1)

ปริมาณฝุ่น (KPI 3) ตัน 1,160 1,022 947 982 971

อัตราการปล่อยฝุ่น (KPI 3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 65 58 51 54 52

ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3) ตัน 14,602 14,887 15,274 18,845 18,872

อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 817 844 820 1,033 1,005

ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3) ตัน 1,232 1,367 1,122 534 355

อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 69 77 60 29 19

ร้อยละของปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น 

ออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ร้อยละ 100 100 100 100 100  

(KPI 4)

ผลกระทบต่อท้องถิ่น**      

เหมืองหินปูนที่มีแผนการฟื้นฟู   จํานวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4  

  ร้อยละ 100 100 100 100 100

พื้นที่ที่มีแผนงานชุมชนสัมพันธ์   ร้อยละ 100 100 100 100 100

จํานวนเหมืองที่มีการศึกษา จํานวนเหมืองหินปูน 
4 4 4 4 4

ความหลากหลายทางชีวภาพ  (นับสะสม) 

สุขภาพและความปลอดภัย*** 

จํานวนผู้เสียชีวิต

 • พนักงาน ราย 0 0 0 0 0

 • คู่ธุรกิจ ราย 2 0 0 2 1****

 • บุคคลที่สาม ราย 0 0 0 0 4****

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

จํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

 • พนักงาน ราย 4 0 0 2 1

 • คู่ธุรกิจ ราย 7 5 5 4 2

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุของพนักงาน รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน 0.76 0 0 0.38 0.18

     

 ข้อมูลการดําเนินงาน  2553 2554 2555 2556 2557

หมายเหตุ  * การเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นไปตามแนวทาง WBCSD, The Cement CO2 Protocol บนหลักการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการ 
  ดําเนินการได้ (control)

 ** โรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศ                  
 *** โรงงานปูนซีเมนต์ทั้งในและต่างประเทศ
 ****  รวมข้อมูลอุบัติเหตุการขนส่งซีเมนต์โดยไม่รวมโรงงานปูนซีเมนต์ในต่างประเทศ
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เกี่ยวกับ

รายงานฉบับนี้

 เอสซีจจีดัทาํรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยนืเป็นประจําทกุปี ตัง้แต่ปี 
2544 โดยนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 
3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี ประกอบด้วย เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เปเปอร์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงาน
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อย บริษัทร่วม กิจการ
ที่ควบคุมร่วมกันและอื่น ๆ สําหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้อง
กับรายงานประจําปี เอสซีจี 2557 ส่วนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย จะครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยทั้งบริษัทย่อยที่มีสัดส่วน
การถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 50 หรือบรษิทัร่วมทีเ่อสซีจมีอีาํนาจในการบรหิาร 
รวมทั้งบริษัทที่ต้องการเปิดเผยข้อมูล ดังแสดงในหน้าที่ 94-97 ยกเว้น
ข้อมูลด้านความปลอดภัยของธุรกิจซีเมนต์ตามแนวทางของ WBCSD-CSI 
ที่ครอบคลุมบริษัทในต่างประเทศด้วย
ขอบเขตการรายงาน
 ข้อมลูในรายงานฉบบันีค้รอบคลมุระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ G4 ทีร่ะดบั Comprehensive 
และยงัได้นาํเสนอความก้าวหน้าการปฏบิตังิานตามเกณฑ์ขัน้สงูสุดของข้อ
ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UNGC) ในหน้าที ่104-105 และผลการดําเนนิ
งานของธุรกจิซเีมนต์ตามแนวทางของ WBCSD-CSI ดังแสดงในหน้าที ่90-91
การรับรองรายงาน
 ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงานฉบับนี้ได้มาจาก
ระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียวกับรายงานประจําปีเอสซีจี 2557 
โดยได้รับการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเพื่อให้ข้อมูล
ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในเล่มมีความน่าเชื่อถือและ
โปร่งใส เอสซีจีจึงได้จัดให้มีการตรวจรับรองความถูกต้องของข้อมูล และ
ความสอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ GRI-G4 โดยบรษิทัทีป่รกึษา
ภายนอกตามเรื่องที่กําหนดไว้ (รายละเอียดหน้า 108-109)  
หลักการรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 ข ้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่นําเสนอในรายงาน
ฉบับนี้เป็นข้อมูลรวมของบริษัททั้งหมดของเอสซีจี ยกเว้นบริษัทที่อยู่ใน
ต่างประเทศ บริษทัตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) บรษิทัทีไ่ด้ทาํการควบรวมกิจการ 
(น้อยกว่า 4 ปี) และบริษัทที่อยู่นอกเหนืออํานาจการบริหารของเอสซีจ ี
โดยมีรายชื่อบริษัทดังแสดงในตาราง ‘บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี ปี 2557’ หน้า 94-97
 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่นําเสนอใน
รายงานฉบับนี ้เป็นข้อมลูทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของเอสซีจ ีและผู้บรหิาร
เอสซจีพีจิารณาแล้วเหน็ว่ามคีวามเกีย่วข้อง และสร้างคณุค่าให้แก่ผู้มสี่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

  สิ่งแวดล้อม 
 ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานครอบคลุมกิจกรรมที่พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูล
ทีม่าจากบริษทัในเอสซีจทีีม่กีระบวนการผลิต โดยไม่รวมข้อมลูจากบริษทั
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ สํานักงานขาย ห้องทดลอง บริการ 
หรือธุรกิจการลงทุน
 ข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักฐานทาง
บญัช ีการบนัทกึค่าจากเครือ่งวดั ข้อมลูจากกระบวนการผลติ และจากการ
ประเมินค่าตัวเลขบนฐานข้อมูลที่มีหลักการ 

• พลังงาน
 การใช้พลังงานรวม ประกอบด้วยพลังงานความร้อนและพลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในพื้นที่บริษัท/โรงงาน 
 พลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานความร้อน ที่ได้มาจาก
ชีวมวลหรือวัสดุเหลือใช้ อาทิ ยางรถยนต์ นํ้ามันเครื่องใช้แล้ว เชื้อเพลิง
จากของเสียชุมชน (RDF) และนํ้าดําจากการผลิตเยื่อ
 

 

• ก๊าซเรือนกระจก
 หมายถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนิน
กิจการของบริษัท ที่คํานวณตาม ‘แนวทางการรายงานและคํานวณก๊าซ
เรือนกระจก’ ของ WRI / WBCSD GHG Emissions Protocol โดยมีหลักการดังนี้
 1. ขอบเขตการรายงาน
  1.1 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) โดยเกิดจาก
กระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีแหล่งกําเนิดอยู่ในความดูแล 
ควบคุม บริหารจัดการของเอสซีจี อาทิ จากการเผาไหม้ถ่านหินหรือ
ก๊าซธรรมชาติ หม้อต้มไอนํ้า เตาเผา ยานพาหนะ นอกจากนี้ ยังรวมถึงที่
เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการผลิต อาทิ การเผาไหม้ในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ โดยจะไม่นับรวมที่เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวลและเชื้อเพลิง
ทดแทน กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย และบ่อฝังกลบ
  1.2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (Scope 2) เกิดจากการซื้อ
พลงังานจากภายนอก อาทิ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนที่ซือ้จาก
แหล่งต่าง ๆ ในรูปของ ไอนํ้า และลมร้อน
 2. การรายงานปริมาณ
  2.1 การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตโดยตรง (Scope 1) 
 •  เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ 
 - รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตามนํ้าหนักหรือปริมาตร) 
อาทิ ปริมาณนํ้ามนัหรือก๊าซธรรมชาติ x ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
(TGO) กรณีที่นอกเหนือจาก TGO ให้อ้างอิงจาก ‘Intergovernmental Panel on 
Climate Change 2006’ (IPCC) 
 - รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตามค่าความร้อน) อาทิ 
ปริมาณถ่านหิน x ค่าความร้อน x ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) 
กรณทีีน่อกเหนือจาก TGO ให้อ้างอิงจาก ‘Intergovernmental Panel on Climate 
Change 2006’ (IPCC)
 - รายงานการคํานวณสมดุลมวลของคาร์บอนจากปริมาณการใช้
เชื้อเพลิง
 • เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต อาทิ หินปูน จะได้จาก
การทําสมดุลมวล 
 • สําหรับธุรกิจซีเมนต์อ้างอิงจากแนวทาง WBCSD-CSI 
 2.2 การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางอ้อม (Scope 
2) จะรายงานจากปริมาณการซื้อไฟฟ้า ไอนํ้า หรือลมร้อน โดยจะอ้างอิง
ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผู้ผลติหรือผู้ขาย
 3. การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะครอบคลุมถึง
ก๊าซ CO2 CH4 N2O HFCs PFCs และ SF6 โดยคํานวณและแสดงผลในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลก
ร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่กําหนดโดย IPCC สําหรับ NF3 จะ
พิจารณารายงานในโอกาสต่อไป

• มลพิษอากาศ
 หมายถงึปรมิาณสารมลพิษทางอากาศ อาท ิออกไซด์ของไนโตรเจน 
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ และเป็น
องค์ประกอบอยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งชนิดของสารมลพิษจะขึ้นอยู่กับ
กระบวนการผลิตของแต่ละหน่วยปฏิบัติการ โดยอ้างอิงผลและวิธีการ
ตรวจวัดตามที่กฎหมายกําหนด อาทิ US EPA หรือมาตรฐานเทียบเท่า

 การรายงานปริมาณสารมลพิษ โดยการคํานวณปริมาณความ
เข้มข้นทีไ่ด้จากการสุ่มตรวจวัดสารมลพิษทีร่ะบายจากปล่อง (Spot Check) 
ตามสภาวะจรงิในขณะตรวจวดั โดยห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รบัการรบัรองและ
ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับอัตราการไหลของ
ลมร้อน และชั่วโมงการทํางาน สําหรับธุรกิจซีเมนต์อ้างอิงจากแนวทาง 
WBCSD-CSI (รายละเอียดหน้า 90) 
• นํ้า
 การจัดการนํ้า (ประกอบด้วย ปริมาณนํ้าจากภายนอก นํ้าทีผ่่านการ
บําบัด นํ้าที่ปล่อยสู่ภายนอก และนํ้ากลับมาใช้) เป็นการพิจารณาประเมิน
ประสทิธิภาพการใช้นํา้และความเสี่ยงทีอ่าจมผีลกระทบจากการนํานํา้จาก
แหล่งต่าง ๆ มาใช้ 
 ปริมาณนํ้าจากภายนอก หมายถึง ปริมาณการนํานํ้าจากแหล่งนํ้า
ต่าง ๆ มาใช้ภายในกิจการของเอสซีจี และได้ข้อมูลมาจากหลักฐานทาง
บัญชีหรือการอ่านค่าจากมิเตอร์ ซึ่งจะนับรวมนํ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
สาํนกังาน การซ่อมบาํรงุ สาธารณปูโภค แหล่งนํา้แบ่งออกเป็น 3 แหล่ง คอื 
นํ้าผิวดิน นํ้าใต้ดิน และนํ้าประปา
 นํ้ากลับมาใช้ หมายถึง ปริมาณนํ้าที่นํากลับมาใช้หลังผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้วโดยไม่นับรวมนํ้าที่ไม่ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพ อาทิ นํ้าหล่อเย็น 
 คณุภาพนํ้าทิง้ หมายถึง คณุภาพของนํ้าทีป่ล่อยออกสู่ภายนอก อาทิ 
BOD COD และสารแขวนลอยที่มีการตรวจวัดด้วยวิธีการมาตรฐาน
• ของเสีย
 การจัดการของเสียเป็นการพิจารณาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพของสินค้า และการลดต้นทุนของ
กระบวนการผลติต่าง ๆ  โดยเอสซจีจีดัทาํ ‘แนวทางการรายงานขอ้มลูกาก
ของเสียอุตสาหกรรม เอสซีจี’ ขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เพื่อใช้ในการ
รวบรวมและคํานวณข้อมูลของเสีย
 ปริมาณของเสีย หมายถึง ปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตแต่ไม่นับรวมของเสียที่ยังอยู่ในกระบวนการผลิตที่สามารถนํากลับ
เข้ากระบวนการเพื่อผลิตซํ้า (Work in Process, WIP) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ ของเสียอันตรายและไม่อันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
 การรายงานปรมิาณของเสยีทีเ่กิดขึน้และทีม่กีารจดัการด้วยวธิตี่าง ๆ
อาทิ ใช้ใหม่ กําจัด และฝังกลบ จะได้จากการชั่งหรือการประมาณค่าที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
• ดัชนีประสิทธิผล / ข้อมูลเฉพาะ
 ค่าดัชนีประสิทธิผล (Efficiency Indexes) หรือข้อมูลเฉพาะ (Specific 
Data) คํานวณจากข้อมูลสิ่งแวดล้อมหารด้วยจํานวนตันการผลิต
 ข้อมูลจํานวนตันการผลิตที่ใช้คํานวณได้จากการวัดในระบบ
การผลิต และใช้การประมาณในกรณีที่เหมาะสม
 สําหรับธุรกิจซีเมนต์ ดัชนีประสิทธิผลของการปล่อยของเสียทาง
อากาศและดชันีประสทิธผิลของการใช้ค่าความร้อนจะคาํนวณจากจาํนวน
ตันของปูนเม็ด (อ้างอิงจาก WBCSD-CSI) สําหรับดัชนีประสิทธิผลของ
พลังงานและค่าดัชนีประสิทธิภาพต่าง ๆ จะใช้จํานวนตันการผลิตของ
ซีเมนต์ในการคํานวณ 
  ความปลอดภัย
ข้อมูลจํานวนพนักงานและคู่ธุรกิจ 
 รวบรวมมาจาก 3 แหล่งด้วยกัน คือ พนักงานของเอสซีจี พนักงาน
สัญญาจ้างพิเศษ และคู่ธุรกิจ โดยมีคําจํากัดความดังต่อไปนี้
 1. พนักงาน คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างของเอสซีจี ซึ่งเป็น
สัญญาจ้างเป็นพนักงานประจํา 
 พนักงานตามคําจํากัดความตามข้อ 1 และ 2 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
คอื พนกังานระดบัปฏบิตักิาร พนกังานระดบับงัคบับญัชาและวชิาชีพ และ
พนักงานระดับจัดการ
 พนักงานระดับปฏิบตักิาร คือ พนักงานทีใ่ช้ทกัษะและเทคนิคในการ
ทํางานประจํา
 พนกังานบงัคบับญัชาและวชิาชพี คอื พนกังานทีม่หีน้าทีบ่รหิารงาน
ที่แน่นอนหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นระดับปฏิบัติการ
 พนักงานระดับจัดการ คือ ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

รายงานฉบับนี้และฉบบัทีผ่่านมาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเอสซีจี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-5071-2 โทรสาร : 0-2586-2836 
อีเมล์ :   info@scg.co.th และเว็บไซต์ :  www.scg.co.th

จํานวนชั่วโมงการทํางาน (ชั่วโมง-คน) =  จํานวนคน x จํานวนวันทํางาน 
x จํานวนชั่วโมงการทํางานปกติ (ต่อวัน) + จํานวนชั่วโมงล่วงเวลารวม 
(เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติการหรือคู่ธุรกิจ)

การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย
 เอสซีจี บันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. จาํนวนผูเ้สยีชวีติ หมายถงึ การเสยีชวีติทีม่าจากอบุตัเิหตจุากการ
ทํางาน ซึ่งรวมทั้งกรณีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุและเสียชีวิตหลังเกิดเหตุ
 2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุรวม หมายถึง จํานวนอุบัติเหตุทั้งหมด 
(ราย) ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน
 3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีสูญเสียวันทํางาน) หมายถึง จํานวน
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย) ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน
 การบาดเจ็บทีท่าํให้สญูเสยีวนัทาํงาน หมายถงึ การบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ 
จนทาํให้ผูบ้าดเจบ็ไม่สามารถปฏบิตังิานตามปกตใินวันทาํงานถดัไป หรอื
ในกะถัดไปได้  รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บจนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ในภายหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ

กําหนดกลยุทธ์หรือนโยบาย มีหน้าที่กระจายงานและควบคุมผู้ใต้บังคับ
บัญชาให้ปฏิบัติงานตามนโยบายและงานประจําวัน 
 2. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างของ
เอสซีจีเป็นการชั่วคราวที่มีกําหนดระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและสิ้นสุดที่
แน่นอน 
 ข้อมูลของพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างพิเศษทั้งหมดแสดงใน
รายงานฉบับนี้
 3. คู่ธุรกิจ คือ บุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่พนักงานของเอสซีจี ซึ่งเอสซีจี
มอบหมายให้ทํางานใด ๆ แทน เอสซีจี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 • คู่ธุรกิจประจํา คือ คู่ธุรกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานประจําวัน
อย่างสมํ่าเสมอ ภายใต้ระเบียบวิธีการทํางานของเอสซีจี
 • คู่ธุรกิจไม่ประจํา คือ คู่ธุรกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานเฉพาะ 
โดยไม่ใช้ระเบียบวิธีการทํางานของเอสซีจี
 • คู่ธุรกิจขนส่ง คือ คู่ธุรกิจที่ทํางานขนส่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งควบคุมโดยเอสซีจี (จะมีตราสินค้าของเอสซีจีบนรถขนส่งหรือ
ไม่ก็ได้) รวมถึงคู่ธุรกิจที่ไม่อยู ่ภายใต้การบริหารงานของเอสซีจีแต่มี
เครื่องหมายการค้าของเอสซีจีบนรถขนส่ง 
 ข้อมูลของคู่ธุรกิจทั้งหมดจะถูกนําไปใช้วิเคราะห์และแสดงใน
รายงานฉบับนี้ เป็นหน่วยจํานวนชั่วโมงการทํางาน ยกเว้นข้อมูลของ
คู่ธุรกิจไม่ประจําซึ่งจะไม่ถูกแสดงในรายงานฉบับนี้ สําหรับคู่ธุรกิจขนส่ง
ในบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ เมเนจเมนท์ ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นหน่วย
จํานวนกิโลเมตร
 นอกจากนี ้ เอสซจียีงัมีนยิามของบคุคลทีส่าม คอื บคุคลทีน่อกเหนอื
จากที่กล่าวมาแล้วทัง้สามข้อ ซึง่จะไม่รวมในข้อมลูทีแ่สดงในรายงานฉบับนี้
การคํานวณชั่วโมงการทํางาน
 1. เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลาและการเก็บบันทึก
ข้อมูลจากหน่วยงานการบุคคล และหน่วยงานบัญชีหรือหน่วยงานธุรการ
ที่เกี่ยวข้อง 
 2. ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงานไม่มีระบบการบันทึกเวลา จะใช้วิธี
การประมาณชั่วโมงการทํางาน โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้

ปรมิาณการใช้พลังงานความร้อน = ปริมาณนํ้าหนกัเชือ้เพลิง หรอืปรมิาตรไอนํ้า
(จากการประมาณการตามปรมิาณทีซ่ือ้หรอืปรมิาณทีเ่ปลี่ยนแปลงในทีก่องเกบ็)
 x ค่าความร้อน (ที่ได้จากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือจากผู้ขาย) 
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 1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด 

 2 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด  

 3 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

 4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด                      NR   NR   NR   NR     

 5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด   
                    NR   NR   NR   NR     

  (ท่าหลวง/เขาวง)

 6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด                      NR   NR   NR   NR     

 7 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด                      NR   NR   NR   NR     

 8 บริษัทสยามมอร์ตาร์ จํากัด NR  NR  NR   NR  NR  NR NR   NR  NR   NR   NR   NR     
 9 บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จํากัด                      NR   NR   NR   NR     

 10 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด  NR  NR   NR  NR  NR NR   NR  NR   NR   NR   NR  NR    

 11 บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด                           ข้อมลูรวมกบั บริษทัปนูซเิมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากดั, บริษทัปนูซเิมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากดั, บริษทัปนูซเิมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากดั   

 12 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด    NR  NR   NR  NR  NR NR   NR  NR   NR   NR   NR  NR NR 

 13 บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

 14 บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

 15 บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด               

 16 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด

 17 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด 

 18 บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด                                     

  (สระบุรี/ท่าหลวง/ทุ่งสง/หนองแค)

 19 บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด             NR          NR   NR   NR   NR    

 20 บริษัทกระเบื้องทิพย์ จํากัด

 21 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด       
       NR   NR  NR        NR   NR   NR   NR    

 

  (ขอนแก่น/ทุ่งสง/ลาดกระบัง/ลําพูน/ศรีราชา/หนองแค)

 22 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด                      NR   NR   NR   NR     

 23 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด                

 24 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด

 25 บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 
                     NR   NR   NR   NR    

  

 26 บริษัทเจมาโก จํากัด 

 27 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด

 28 บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด                      NR   NR   NR   NR     

 29 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จํากัด                

 30 บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด              

 31 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด                

 32 บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด             

 33 บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จํากัด               

 34 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด              

 35 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด                

 36 บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด  

       NR   NR  NR        NR   NR   NR   NR      (สระบุรี1/สระบุรี2/นครปฐม/ชลบุรี/นครราชสีมา/

  ลําพูน/ขอนแก่น/นครศรีธรรมราช) 

 37 บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด                      NR   NR   NR   NR     

 38 บริษัทไทยเซรามิคโฮลดิ้ง จํากัด

 39 บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จํากัด                

 40 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด                      NR   NR   NR   NR     

 41 บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด

 42 บริษัทสระบุรีรัชต์ จํากัด       NR NR NR      NR NR NR NR     

 43 บริษทัไทย-เยอรมัน เซรามคิ อนิดสัทรี ่จาํกดั (มหาชน)                      NR   NR   NR   NR     

 44 บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด                

 45 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด                      NR   NR   NR   NR    

 46 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จํากัด                       NR   NR   NR   NR    

 47 บริษทัควอลติีค้อนสตรคัชัน่โปรดคัส์ชัน่ จาํกดั (มหาชน)                      NR   NR   NR   NR    

 48 บริษัทคิว-คอน อีสต์เทิร์น จํากัด                      NR   NR   NR   NR    

 49 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด

 50 บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด

 51 บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด                    NR NR NR NR    

 52 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด              

  บริษัทร่วมกิจการที่ควบคุมร่วมกันและอื่น ๆ 

 1 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด         NR   NR  NR        NR   NR   NR   NR    

 2 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด                       NR   NR   NR   NR    

 เอสซีจี เคมิคอลส์

 1 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด              

 2 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด         NR NR NR               NR       

 3 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด             

 4 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด              

 5 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด              

 6 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด              

 7 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จํากัด                

 8 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด

 9 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

 10 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จํากัด                

 11 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)    NR NR       NR  

 12 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด    NR NR    NR   NR  
 13 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด  NR  NR NR NR   NR   NR  

 14 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด  NR  NR NR NR   NR   NR    

นํา้กลบั

มาใช้

นํา้กลบั

มาใช้

ธุรกิจ / บริษัท ธุรกิจ / บริษัท
การ

ผลิต

การ

ผลิต

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

พลังงาน พลังงาน อากาศ อากาศนํ้า นํ้า
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ความ

ร้อน

ความ

ร้อน
นํ้า

ภายนอก

นํ้า

ภายนอก
ไฟฟ้า ไฟฟ้าฝุ่น ฝุ่นSOx SOxBOD BODCOD CODTSS TSSNOx NOxGHG GHG

เอสซีจี  

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557* G4-17

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557* G4-17

 1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)  
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นํา้กลบั

มาใช้

นํา้กลบั

มาใช้

ธุรกิจ / บริษัท ธุรกิจ / บริษัท
การ

ผลิต

การ

ผลิต

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

พลังงาน พลังงาน อากาศ อากาศนํ้า นํ้า
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ความ

ร้อน

ความ

ร้อน
นํ้า

ภายนอก

นํ้า

ภายนอก
ไฟฟ้า ไฟฟ้าฝุ่น ฝุ่นSOx SOxBOD BODCOD CODTSS TSSNOx NOxGHG GHG

 15 บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR   

 16 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จํากัด

 17 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด 

 18 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR    

 19 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด    NR NR       NR  

 20 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด    NR NR       NR  

 21 บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จํากัด                

 22 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

  บริษัทร่วมกิจการที่ควบคุมร่วมกันและอื่น ๆ

 1 บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด    NR NR       NR  

 2 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

 3 บริษัทระยอง เทอร์มินัล จํากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

 4 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด    NR NR    NR   NR   

 5 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด  NR  NR NR NR   NR   NR    

 6 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด    NR NR       NR    

 7 บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 

 8 บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด    NR NR    NR   NR   

 เอสซีจี เปเปอร์

 1 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)

 2 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด         NR      

 3 บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)               

 4 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด               

 5 บริษัทสยามเซลลูโลส จํากัด         NR     

 6 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด              

 7 บริษัทพนัสนิมิต จํากัด              NR

 8 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด              NR

 9 บริษัทไทยพนาดร จํากัด              NR

 10 บริษัทไทยพนาราม จํากัด  NR NR NR NR NR  NR NR NR NR NR NR NR  

 11 บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จํากัด              NR 

 12 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด              NR

 13 บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด              NR

 14 บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด              NR

 15 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
         NR      

 16 บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จํากัด 

 17 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

 18 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

 19 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)               

 20 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด               

* ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วมกิจการที่ควบคุมร่วมกันและอื่น ๆ ตามที่ระบุในรายงานประจําปี 2557

NR = Non Relavance (ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยสําคัญต่อภาพรวม เอสซีจี)

 สํานักงาน/ลงทุน/ขาย/บริการ ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลความปลอดภัย 

 เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้าควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในปี 2557

 21 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด         NR       

 22 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด         NR     

 23 บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

 24 บริษัทอินโฟเซฟ จํากัด     NR NR  NR NR NR NR NR  

 25 บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จํากัด

 26 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จํากัด

 27 บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด

 28 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด

 29 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จํากัด

 30 บริษัทดี อิน แพค จํากัด

  บริษัทร่วมกิจการที่ควบคุมร่วมกันและอื่น ๆ

 31 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด

 ส่วนงานอื่น/บริษัทย่อย

 1 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด

 2 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จํากัด (มหาชน)

 3 บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จํากัด

 4 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด

 5 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด

 6 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด

 7 บริษัทสยาม อีโค่ เอ็นเนอร์ยี่ บิซิเนส จํากัด

 8 บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด

 9 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557* G4-17 

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557* G4-17 
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1

G4-2

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

REPORT PROFILE

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

GOVERNANCE

G4-34

G4-35

G4-36

G4-37

G4-38

G4-39

G4-40

G4-41

G4-42

G4-43

G4-44

G4-45

G4-46

G4-47

G4-48

G4-49

G4-50

G4-51

G4-52

G4-53

G4-54

G4-55

Composition of the board and its committees 41-42, 85, 87, 95-96 10,28 

Indicate if Chair of  highest governance body is also an executive 
87 28-29

 

officer

Nomination and selection processes for the board and its committees 95-97 -

Processes for the highest governance body to ensure conflicts of  
76-77, 117 -

interest are avoided and managed

Board and executives’ roles in the organization’s mission statements,  
85-87 -

strategies, policies, and goals related to sustainability impacts

Board knowledge of sustainability topics 89-91 30

Board performance with respect to governance of sustainability topics 88-89 30

Board role in the identification and management of sustainability 
110-116 30

 

impacts, risks, and opportunities

Board role in reviewing  risk management processes for sustainability 
110-116 28

 

topics

Frequency of the board’s review of sustainability impacts, risks, and 
110-116 17

 

opportunities

Highest committee or position that formally reviews and approves 
110-116 92

 

the organization’s sustainability report

Process for communicating critical concerns to the board 110-116 28

Nature and total number of critical concerns that were communicated 
110-116 28

 

to the board

Remuneration policies for the board and senior executives 63-65 -

Process for determining remuneration 63-65 -

Stakeholders’ views on remuneration 63-65 -

Ratio of the annual total compensation for the organization’s highest- 
63-65 -

paid individual to the median annual total compensation for all employees

Ratio of percentage increase in annual total compensation for the  

63-65 -organization’s highest-paid individual to the median percentage 

increase in annual total compensation for all employees

Code of conduct 100 60

Helplines or advice lines for employees 100-102 15, 30

Mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful behavior 102 30

Generic Disclosures on Management Approach 84-85 -

Direct economic value generated and distributed 4-7

Financial implications and other risks and opportunities 
113 46

for the organization’s activities due to climate change

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations 40, 65, 78 -

Financial assistance received from government - 84

Generic Disclosures on Management Approach 84-85 38

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local  
- 40

minimum wage at significant locations of operation

Proportion of senior management hired from the local community 
116 84

at significant locations of operation

Generic Disclosures on Management Approach 84-85 38-45

Development and impact of infrastructure investments and  
124-125

 6, 33, 57, 

services supported  70-75, 77

Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts - 70-75

Generic Disclosures on Management Approach 84-85 24-25, 58

Proportion of spending on local suppliers at significant - 60
locations of operation

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA

G4-EC1

G4-EC2

G4-EC3

G4-EC4

ASPECT: MARKET PRESENCE

G4-DMA

G4-EC5

G4-EC6

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA

G4-EC7

G4-EC8

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA

G4-EC9

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56

G4-57

G4-58

G4 

Indicator 
Description

Page

AR SR

External 

Assurance

G4 

Indicator 
Description

Page

AR SR

External 

AssuranceGRI Content Index

AR = Annual Report

SR = Sustainability Report

* Only Selected Subject Matter : Report Assurance

AR = Annual Report

SR = Sustainability Report

Omission/ 

Note

Omission/ 

Note

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

Description of key impacts, risks, and opportunities 110-116 16-19

Name of the organization back cover 1, 94

Primary brands, products, and services 6-19 2-3 

Location of the organization’s headquarters back cover 93

Number of countries where the organization operates, and names of

 7 12-13 countries where either the organization has significant operations or 

that are specifically relevant to the sustainability topics covered in 

the report

Nature of ownership and legal form back cover -

Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and
 6-19 1-3 

types of customers and beneficiaries) Scale of the organization

Scale of the organization 20-37 94-97

Total number of employees by type 68 84-85

Percentage of total employees covered by collective bargaining  
- 40

agreements

Describe the organization’s supply chain - 58

Significant changes during the reporting period regarding the  
1 92-93

 note: no significant changes

organization’s size, structure, ownership, or its supply chain   during the reporting period.

Explanation of whether and how the precautionary approach or  
110-116 16-19

principle is addressed by the organization

List externally developed economic, environmental, and social 

- 90-91,104-105 charters, principles, or other initiatives to which the organization 

subscribes or which it endorses

Membership in associations 
101

 2-3, 77, 82-83, 

   90-91, 104-105

List all entities included in the organization’s consolidated financial 
20-37 94-97

     
nostatements or equivalent documents

Process for defining report boundaries and content 20-37 14    no

Material aspects included in the report - 14    no

Descriptions of material aspect boundaries within the organization - 14    no

Descriptions of material aspect boundaries outside the organization - 14    no

Explanation of the effect of any restatements - 14 note: no restatement in 2014 no

Significant changes from previous reporting periods in the Scope 
- 14

 note: no significant changes  
no

and Aspect Boundaries   from previous report

List of stakeholder groups engaged by the organization 77-82 20    no

Basis for identification and selection of stakeholders with whom to  
77-82 20    no

engage

Approach to stakeholder engagement,  including frequency of  
77-82 20    no

engagement by type and by stakeholder group

Key stakeholder topics and concerns and organization response 77-82 20    no

Reporting period for information provided - 92

Date of most recent report - 92

Reporting cycle - 92

Contact point for questions regarding the report or its contents back cover 93

“In accordance” option, GRI Index and report assurance - 92, 108-109       *

Policy regarding report assurance 122, 123-125 92

Governance structure of the organization 41-42, 91-95 34

Process for delegating authority for sustainability topics from the 
54 8-11 

board to senior executives and other employees

High-level accountability for sustainability topics 93-95 9-11

Processes for consultation between stakeholders and the board on 
82 23

 

sustainability topics

 



100 101

Generic Disclosures on Management Approach  14-19, 24-25, 90   

Materials used by weight or volume  2-3

Percentage of materials used that are recycled input materials  55

Generic Disclosures on Management Approach  24-25, 46-47, 90

Energy consumption within the organization  46, 87   

Energy consumption outside of the organization  
-
 Data are collected for logistics but 

    they are not publicly reported. 

Energy intensity  46, 87

Reduction of energy consumption  47

Reductions in energy requirements of products and services  47, 63

Generic Disclosures on Management Approach  24-25, 50-51

Total water withdrawal by source  51, 89

Water sources significantly affected by withdrawal of water  51 There is no water sources significantly 

    affected by withdrawal of water.

Percentage and total volume of water recycled and reused  52, 89

Generic Disclosures on Management Approach  76

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas  
77, 91

 

and areas of high biodiversity value outside protected areas

Description of significant impacts of activities, products, and services on   

77biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside 

protected areas

Habitats protected or restored  76-77, 91

Total number of IUCN Red List species and national conservation list species   

-

 

with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk

Generic Disclosures on Management Approach  24-25, 78, 90

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)  47-49, 88

Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)  48-49, 88

Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)  48-49

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity  88

Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions  47-49

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)  79

NOX, SOX, and other significant air emissions  78-79, 88, 91 assurance on the emission from

    Cement Business only (p.91)

Generic Disclosures on Management Approach  24-25, 54-55

Total water discharge by quality and destination  89

Total weight of waste by type and disposal method  56-57, 89

Total number and volume of significant spills  85

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed   

-

 note: none waste under the terms

hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII,    of the Basel Convention Annex   

and percentage of transported waste shipped internationally   I, II, III, and VIII.

Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and  

-

  note: no plant located near by 

related habitats signifcantly affected by the organization’s discharges of    identity, size, protected status, and 

water and runoff   biodiversity value of water bodies.

G4 Indicator Description
Page

Omission External Assurance
AR SR

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

G4-DMA

G4-EN1

G4-EN2

ASPECT: ENERGY

G4-DMA

G4-EN3

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN7

ASPECT: WATER

G4-DMA

G4-EN8

G4-EN9

G4-EN10

ASPECT: BIODIVERSITY

G4-DMA

G4-EN11

G4-EN12

G4-EN13

G4-EN14

ASPECT: EMISSIONS

G4-DMA

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18

G4-EN19

G4-EN20

G4-EN21

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

G4-DMA

G4-EN22

G4-EN23

G4-EN24

G4-EN25

G4-EN26

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

G4-DMA

G4-EN27

G4-EN28

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA

G4-EN29

G4 Indicator Description
Page

Omission External Assurance
AR SR

ASPECT: TRANSPORT

G4-DMA

G4-EN30

ASPECT: OVERALL

G4-DMA

G4-EN31

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

G4-DMA

G4-EN32

G4-EN33

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA

G4-EN34

Generic Disclosures on Management Approach  33-34, 48

Significant environmental impacts of transporting products and other   
48goods and materials for the organization’s operations, and transporting 

members of the workforce

Generic Disclosures on Management Approach  24-25  

Total environmental protection expenditures and investments by type  84

Generic Disclosures on Management Approach  24-25, 58, 61

Percentage of new suppliers that were screened using environmental   
59

criteria

Significant actual and potential negative environmental impacts in the   
-
 note: no significant environmental impacts

supply chain and actions taken    in the supply chain and actions.

   

Generic Disclosures on Management Approach  30

Number of grievances about environmental impacts filed, addressed,   - note: no grievances about environmental

and resolved through formal grievance mechanisms   impacts filed, and addressed.

Generic Disclosures on Management Approach  24-25, 63-65    

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and   
47, 53, 56-57, 63-65

services

Percentage of products sold and their packaging materials that are   
57

reclaimed by category

Generic Disclosures on Management Approach  18-19, 24-25

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary  
-
  note: no fines for non-compliance with 

sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations   environmental laws and regulations.

Generic Disclosures on Management Approach  24-25, 38-39

Total number and rates of new employee hires and employee turnover  
84

 

by age group, gender and region

Benefits provided to full-time employees that are not provided to  
40

 

temporary or part-time employees, by significant locations of operation

Return to work and retention rates after parental leave, by gender  84

Generic Disclosures on Management Approach  38

Minimum notice periods regarding operational changes, including  
40

 

whether these are specified in collective agreements

Generic Disclosures on Management Approach  18, 24-25, 32-33, 90   

Percentage of total workforce represented in formal joint management  
32-33worker health and safety committees that help monitor and advise on 

occupational health and safety programs

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days,  

32-35, 85, 91

 

and absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region 

and by gender

Workers with high incidence or high risk of diseases related to their  
35

 

occupation

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions  32

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: EMPLOYMENT

G4-DMA

G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

G4-DMA

G4-LA4

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

G4-DMA 

G4-LA12

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

G4-DMA

G4-LA13

Generic Disclosures on Management Approach 38

Average hours of training per year per employee by gender, and by employee  
43

category

Programs for skills management and lifelong learning that support the 
42-45

 

continued employability of employees and assist them in managing career 

endings

Percentage of employees receiving regular performance and career 
42, 84

 

development reviews, by gender and by employee category

Generic Disclosures on Management Approach 42 

Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee 
84

 

category according to gender, age group, minority group membership, and

other indicators of diversity

Generic Disclosures on Management Approach 38, 42

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category,  
84

by significant locations of operation

G4 

Indicator 
Description

Page

AR SR

External 

Assurance
G4 

Indicator 
Description

Page

AR SR

Omission/ 

Note

External 

Assurance

AR = Annual Report

SR = Sustainability Report

AR = Annual Report

SR = Sustainability Report

There is no IUCN Red List species and 

national conservation list species with 

habitats in areas affected by operations.

Omission/ 

Note
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G4 

Indica-

tor

Description

Page

Omission External Assurance
AR SR

G4 

Indica-

tor

Description

Page

Omission External Assurance
AR SR

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

G4-DMA

G4-LA14

G4-LA15

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA

G4-LA16

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESTMENT

G4-DMA

G4-HR1

G4-HR2

Generic Disclosures on Management Approach 24-25, 31, 58, 61

Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria 59-60

Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the  

-

 note: no significant actual and 

supply chain and actions taken  and potential impacts for labor 

   practices in the supply chain.

Generic Disclosures on Management Approach  30

Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved   
-
 note: no grievances about labor

through formal grievance mechanisms   practices filed or addressed.

Generic Disclosures on Management Approach  38

Total number and percentage of significant investment agreements and   
-
 

note: all agreements are in compliance
contracts that include human rights clauses or that underwent human rights   

with SCG Code of Conduct. 
screening

Total hours of employee training on human rights policies or procedures   
43concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including 

the percentage of employees trained

Generic Disclosures on Management Approach  39-40

Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken  - note: there is no incidents of discrimination.

Generic Disclosures on Management Approach  40

Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of   
40association and collective bargaining may be violated or at significant risk, and 

measures taken to support these rights

Generic Disclosures on Management Approach  38-39

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of   
31,38-39

 

child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of    

child labor    

Generic Disclosures on Management Approach  38-41

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of  
31,38-39

 note: it has been stated in SCG Supplier  

forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination   Code of Conduct to eliminate all 

of all forms of forced or compulsory labor   forced or compulsory labor.

Generic Disclosures on Management Approach  -

Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights   
-
 note: 100% were trained according to 

policies or procedures that are relevant to operations   contract agreement.

Generic Disclosures on Management Approach  31

Total number and percentage of operations assessed for risks related  31 

to corruption and the significant risks identified

Communication and training on anti-corruption policies and   
31

procedures

Confirmed incidents of corruption and actions taken  -   note: there ]was no incidents of corruption.

Generic Disclosures on Management Approach  - Non Relevance

Total value of political contributions by country and recipient/  
- Non Relevance

beneficiary

Generic Disclosures on Management Approach  - Non Relevance

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

Generic Disclosures on Management Approach  19

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary  - note: there was no significant fines.   

sanctions for non-compliance with laws and regulations

Generic Disclosures on Management Approach  24-25, 31, 58, 61

Percentage of new suppliers that were screened using criteria for  
59-60

 

impacts on society

Significant actual and potential negative impacts on society in  
-
 note: there was no significant negative 

the supply chain and actions taken   impacts on society in the supply chain.

Generic Disclosures on Management Approach  30

Number of grievances about impacts on society filed, addressed,   30-31
and resolved through formal grievance mechanisms

Generic Disclosures on Management Approach  64-65

Percentage of significant product and service categories for which health  
-  note: 100% of significant products.

and safety impacts are assessed for improvement

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary  

- None codes concerning the health and safety impacts of products and services 

during their life cycle, by type of outcomes

Generic Disclosures on Management Approach  63, 65 note: existing management approach is applied.

Type of product and service information required by the organization’s  

-

  note: all significant product and service  

procedures for product and service information and labeling, and   categories are assess regarding health 

percentage of significant product and service categories subject to   and safety impact. 

such information requirements

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary  
65  note: there was no incidents of non-compliance.codes concerning product and service information and labeling, by type of 

outcomes

Results of surveys measuring customer satisfaction  64

Generic Disclosures on Management Approach  24-25, 63-65

Sale of banned or disputed products  - note: there was no banned or disputed products in SCG.

Total number of incidents of non-compliance with regulations and   

65
 note: there ws no incidents of

voluntary codes concerning marketing communications, including   
non-compliance. 

advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes

Generic Disclosures on Management Approach  65

Total number of substantiated complaints regarding breaches of  
65

 

customer privacy and losses of customer data

Generic Disclosures on Management Approach  65

Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and  
-  note: there was no fines for non-compliance.regulations concerning the provision and use of products and services

Generic Disclosures on Management Approach  38-40

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous   
-
 note: there was no violation involving

peoples and actions taken   rights of indigenous peoples in 2014.

Generic Disclosures on Management Approach  38-40

Total number and percentage of operations that have been subject  -  note: 100% reviewed by Code

to human rights reviews or impact assessments   of Conduct.

Generic Disclosures on Management Approach  24-25, 31, 58, 61

Percentage of new suppliers that were screened using human rights  
59-60

 

criteria

Significant actual and potential negative human rights impacts in the   
-
 note: there was no negative human

supply chain and actions taken   rights impacts in supply chain.

Generic Disclosures on Management Approach  30

Number of grievances about human rights impacts filed, addressed,   
30-31

and resolved through formal grievance mechanisms

Generic Disclosures on Management Approach  68-69

Percentage of operations with implemented local community   
68-75

engagement, impact assessments, and development programs

Operations with significant actual and potential negative impacts on  
68

 note: there was no potential negative

local communities   impact on local communities.

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

G4-DMA

G4-HR3

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

G4-DMA

G4-HR4

ASPECT: CHILD LABOR

G4-DMA

G4-HR5

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

G4-DMA

G4-HR6

ASPECT: SECURITY PRACTICES

G4-DMA

G4-HR7

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

G4-DMA

G4-HR8

ASPECT: ASSESSMENT

G4-DMA

G4-HR9

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

G4-DMA

G4-HR10

G4-HR11

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA

G4-HR12

SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA

G4-SO1

G4-SO2

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

G4-DMA

G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

ASPECT: PUBLIC POLICY

G4-DMA

G4-SO6

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

G4-DMA

G4-SO7

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA

G4-SO8

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA

G4-SO9

G4-S10

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA

G4-S11

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

G4-DMA

G4-PR1

G4-PR2

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

G4-DMA

G4-PR3

G4-PR4

G4-PR5

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

G4-DMA

G4-PR6

G4-PR7

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

G4-DMA

G4-PR8

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA

G4-PR9

G4 

Indicator 
Description

Page

AR SR

External 

Assurance
G4 

Indicator 
Description

Page

AR SR

External 

Assurance

AR = Annual Report

SR = Sustainability Report

AR = Annual Report

SR =Sustainability Report

Omission/ 

Note

Omission/ 

Note
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การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด

ของข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (UNGC) 
หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด

สิ่งที่ดําเนินการ

สิ่งที่ดําเนินการ

หน้า

หน้า

กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล และการมีส่วนร่วม

การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การดําเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

การดําเนินงานด้านห่วงโซ่คุณค่า

ความโปร่งใสและการรับรอง

เป้าหมายและประเด็นของสหประชาชาติ

การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การดําเนินงานด้านแรงงาน

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนระดับสูงที่สําคัญที่เป็นไปตามหลัก

การของ UNGC

ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ หรือนโยบายที่เหมาะสมในด้าน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลในการบูรณาการหลักการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อม

ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายที่เหมาะสมในด้านการ

ต่อต้านคอร์รัปชัน

ระบบการจัดการที่มีประสิทธผิลในการบูรณาการหลักการ

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลการบูรณาการหลัก

การด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านการต่อต้าน

คอร์รัปชัน

การนําหลักเกณฑ์ของ UNGC ไปดําเนินการในห่วงโซ่คุณค่า

การนําเสนอข้อมูลของบริษัทและลักษณะการดําเนินธุรกิจ

มาตรฐานสูงสุดในด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

การได้รับการรับรองอย่างอิสระโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

จากภายนอก

กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลและระบบในการกํากับ

ดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญทั้งหมด

การดําเนินการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ และประเด็นที่

เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ

ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายที่เหมาะสมในด้านสิทธิ

มนุษยชน

ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลเพื่อบูรณาการหลักการ

ด้านสิทธิมนุษยชน

กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลด้านสิทธิมนุษยชน

ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านสิทธิมนุษยชน

ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายที่เหมาะสมในด้านแรงงาน

ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลในการบูรณาการหลักการ

ด้านแรงงาน

กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลด้านแรงงาน

ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านแรงงาน

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

• อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ 

• การดําเนินงานเพื่อความยั่งยืน

• ส่งเสริมใหแ้ต่ละบริษัท มีการบริหารงาน ตามแนวปฏิบัติ 

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

• กําหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่าง 

 น้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563 จากปีฐาน (2550)

• บรรลุเป้าหมายการไม่นําของเสียไปฝังกลบ สําหรับของ 

 เสียไม่อันตรายในปี 2556 และของเสียอันตรายในปี 2557

• การดําเนินงานเพื่อความยั่งยืน ดําเนินการตามมาตรฐาน  

 มอก./ISO 14001 และ มอก./ISO 50001

• ดําเนินโครงการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับคู่ 

 ธุรกิจ และการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนจากการผลิตสินค้าและบริการที่เป็น 

 มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ฉลากสิ่งแวดล้อม SCG eco value  

 ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์) 

• ต้นแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 เครือข่าย

 สีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม

• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานด้าน

 สิ่งแวดล้อม 

• ความคืบหน้าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม

• การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

• การดําเนินงานที่ยั่งยืนและความท้าทาย

• ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

• อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ เอสซีจี

• ประกาศนโยบายและแนวปฏิบติเกี่ยวกับการต่อต้าน

 คอร์รัปชัน ผ่านคู่มือบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณ 

 เอสซีจี

• ประกาศ จรรยาบรรณคู่ธูรกิจ เอสซีจี 

• เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณเอสซีจี  

 ให้กับพนักงาน และคู่ธุรกิจ

• กาํหนดอํานาจดําเนินการของผู้บริหารในแต่ละระดับอย่าง 

 ชัดเจน

• มีระบบการตรวจสอบภายในอย่างเข้มงวด และระบบการ 

 รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี

• มีระบบการรายงานผลการตรวจสอบถึงคณะกรรมการ 

 บริษัท โดยตรงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

• กําหนดแนวปฏิบัติปราการสามด่าน Three Lines of   

 Defense และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับแต่ละ

 หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

• พบข้อร้องเรียนผ่านระบบการรับข้อร้องเรียนและแจ้ง  

 เบาะแส เอสซีจี และรายงานผลการตรวจสอบการทุจริต  

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

• กําหนดแนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ในด้าน 

 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ เอสซีจี การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่ง 

 แวดล้อม การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และการ 

 สร้างความมีสว่นร่วมกับผู้แทนจําหน่าย

•  รู้จักเอสซีจี

•  ข้อมูลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• GRI Content Index (GRI-G4)

• รางวัลรายงานความยั่งยืน Sustainability Report   

 Award ระดับยอดเยี่ยม ประจําปี 2557 

• การรับรองโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการ

 ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

• รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระ ต่อ

 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557

• การดําเนินงานเพื่อความยั่งยืน

• กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

• กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสีย

• การดําเนินงานเพื่อความยั่งยืน

• การดําเนินงานที่ยั่งยืนและความท้าทาย

• ความรับผิดชอบต่อสังคม

• ระบบการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี

• การดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

• การเคารพต่อความหลากหลายของแรงงาน การจ้างงาน 

 ผู้ทุพพลภาพและการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็น 

 ธรรม

• การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและ

 คู่ธุรกิจ

• การดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานด้าน  

 ความปลอดภัย

• การสํารวจความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

• การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

• ผลการตรวจประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานด้านความ 

 ปลอดภัย 

• การดําเนินงานที่ยั่งยืนและความท้าทาย

• การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

• ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านสังคม

• ความเสี่ยง การปฏิบัติ และการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม 

 กฎหมาย (แรงงานและความปลอดภัย)

• กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการด้านความปลอดภัย  

 และมีเป้าหมายปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการ 

 ทํางาน

• ดําเนินการตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ตาม มอก./OHSAS และกรอบแนวทางการบริหารงาน  

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของคู่ธุรกิจ ด้วยการ 

 รับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย

• การดูแลและพัฒนาพนักงาน

• สรุปสถิติอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดด้านสังคม และตัวชี้วัดตาม   
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เอสซจีี 
 •  รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand
Corporate Excellence Awards 2013 จากสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand
Management Association - TMA) ร ่วมกับ
ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร ์
แห ่งจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย  โดยป ีนี้
เอสซีจีได้รับ 5 รางวัล
 - ค ว า ม เ ป ็ น เ ลิ ศ ด ้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรพัยากรบคุคล (Human Resource Management
Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 
 - ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  (Innovation Excellence) 
ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 
 - ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibi l ity 
Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
 - ความเป็นเลิศด้านผู้นํา (Leadership 
Excellence)
 -  ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ 
(Product /Service Excellence) 
 - โล่ที่ระลึก CONSISTENCY OF EXCELLENCE
 ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัลความเป็น
เลศิในด้านต่าง ๆ  3 ปตี่อเนือ่ง จาํนวน 4 รางวลั 
 •  ได ้รับการประเมินและจัดอันดับ
ในดัชนีวัดประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวน์โจนส์
(Dow Jones Sustainabil ity Indices - DJSI) 
ให้เป็นที ่ 1 ของโลก (Industry Leader) ในสาขา
อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง (Construction Materials)
 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และอยู่ในระดับ Gold Class 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2551 จาก Robeco 
Sustainable Asset Management (RobecoSAM)

 •  รางวลั The Deming Distinguished Service 
Award for Dissemination and Promotion (Overseas)
มอบให้กับคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่ เอสซีจี คนไทยคนแรกและ
นักธุรกิจรายแรกของโลกที่มุ่งเน้นการบริหาร
งานภายใต้แนวทางการจดัการอย่างมคีณุภาพ
ทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
จากสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
แห่งประเทศ (JUSE) 
 •  ร า ง วั ล  C E O  ย อ ด เ ยี่ ย ม  ก ลุ ่ ม
อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง จากสมาคม
นักวิเคราะห์การลงทุน
 •  รางวัล “Asia IP Elite 2014” รางวัลที่
มอบให้บริษทัในภูมภิาคเอเชยีทีใ่ห้ความสาํคญั
กับการนําทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นกลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจอย่างจริงจังและบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
จากนติยสาร Intellectual Asset Management (IAM)
 •  รางวัลเกยีรติยศแห่งความสาํเรจ็ (SET 
Award of Honor) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility 
Awards) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่7 จากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 •  รายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม
ประจําป ี  2557 จากความร ่วมมือของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สถาบันไทยพัฒน์ 
CSR Club และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ร า ง วั ล บ ริ ษั ท ย อ ด เ ยี่ ย ม ข อ ง
ประเทศไทยจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia 
 -  ด ้ านการบริหารความสัมพันธ ์
นักลงทุน (Most Organized Investor Relations) 
 -  ด ้ า น ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร ่ ง ข อ ง
การจัดการด้านบรรษัทภิบาล (Strongest 
Adherence to Corporate Governance) 
 -  ด ้ า น น โ ย บ า ย จ ่ า ย เ งิ น ป ั น ผ ล ที่
สมํ่าเสมอ (Most Consistent Dividend Policy)
 • รางวัลเกียรติยศ “องค์กรที่มีมูลค่า
แบรนด์สูงสุด ประจําปี 2557” หรือ Thailand’s 
Top Corporate Brand Values 2014 ในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 
3 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสื่อใน
เครือผู้จัดการ และบริษัทเซทเทรด ดอท คอม 
จาํกัด
 •  รางวัล “IP Innovator & Creator Awards 
2014 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์” จาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ความภาคภูมิใจ

ของเอสซีจี

รายงานความยั่งยืน Sustainability 

Report Award ระดับยอดเยี่ยม 

ประจําปี 2557

รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ 

(SET Award of Honor) ด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมยอด

เยี่ยม (Best Corporate Social 

Responsibility Awards)

รางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Thailand Corporate Excellence

Awards 2013 

รางวัลเกียรติยศ “องค์กรที่มี

มลูค่าแบรนด์สงูสดุ ประจาํปี 2557” 

หรือ Thailand’s Top Corporate 

Brand Values 2014

เอสซจี ีเคมิคอลส์

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
 •  รางวัลสถานประกอบการดี เด ่น
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 จากกระทรวงแรงงาน 
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด
 •  รางวัลสถานประกอบการดี เด ่น
ด ้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ  
จากกระทรวงแรงงาน 
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 
 •  รางวัลสถานประกอบการดี เด ่น
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 จากกระทรวงแรงงาน 
บริษัทไทย เอ็มเอม็เอ จํากัด
  •  รางวัลสถานประกอบการดี เด ่น
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 14  จากกระทรวงแรงงาน 
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
 •  การรับรองโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

เอสซีจี  ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

บรษิทัไทย-เยอรมนั เซรามคิ อนิดสัทรี ่จาํกดั 
(มหาชน) 
 • รางวัล ASEAN Energy Award 2014 
ประเภท Energy Management-Industry Special 
Submission Category จากกระทรวงพลังงาน
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ใน บริษัทเอสซีจี 
สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
 • รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพภายในระดับดีมาก จากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จํากัด 
 • รางวัล Award for TPM Excellent จาก
สมาคม Japanese Institute of Plant Maintenance 
(JIPM) ประเทศญี่ปุ่น
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด 
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด 
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
 •  การรับรองอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับ
ที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด 
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2557 จากจากกระทรวงแรงงาน
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน

SCG Contact Center ใน บรษิทัเอสซจี ีซิเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด 
 •  รางวลัศนูย์รบัเรือ่งและแก้ไขปัญหาให้
กบัผูบ้ริโภคดเีด่น จากสาํนกังานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน
บริษัทกระเบื้ องหลั งคาซีแพค จํ ากัด 
นครปฐม
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด สระบุรี
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน



รางวลั CEO ยอดเยี่ยม กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง 

รางวัล “Asia IP Elite 2014”

รางวัล  “The Deming Distinguished

Service Award for Dissemination

and Promotion (Overseas)” 

จากสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น

 •  การ รับรองอุตสาหกรรมสี เขียว 
ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 •  รางวัลสถานประกอบการดี เด ่น
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 10 จากกระทรวงแรงงาน 
 •  รางวัล EIA Monitoring Awards 2014
ประเภทรางวัลดีเด่น จากสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัทไทยพลาสติกส์และเคมีภัณฑ์ จํากัด 
(มหาชน ) - ระยอง 
 •  รางวัลสถานประกอบการดี เด ่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ  ต่อเนือ่ง
เป็นปีที่ 8  จากกระทรวงแรงงาน
บรษิทันวพลาสตกิอตุสาหกรรม  จาํกดั – สระบรุี
 •  รางวัลสถานประกอบการดี เด ่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ  ต่อเนือ่ง
เป็นปีที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน
 •  เ กียร ติบัตรราง วัลอุตสาหกรรม
ดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
บริษทันวพลาสตกิอตุสาหกรรม  จาํกัด – ระยอง
 •  รางวัลสถานประกอบการดี เด ่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ  ต่อเนือ่ง
เป็นปีที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด 
 •  การ รับรองอุตสาหกรรมสี เขียว 
ระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 •  รางวัลสถานประกอบการดี เด ่น
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน
บริษัทระยอง โอเลฟินส์ จํากัด
 •  การรับรองโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
 •  การ รับรองอุตสาหกรรมสี เขียว 
ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 •  รางวัลสถานประกอบการดี เด ่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 12 จากกระทรวงแรงงาน

เอสซจี ีเปเปอร์

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด 
 •  รางวัล Thailand Energy Award 2557 
ด้านพลังงานสร้างสรรค์ จากกระทรวง
พลังงาน 
 •  รางวัล AsiaStar 2014 Awards 
ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย 
(Consumer Packaging) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม และสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์
แห่งเอเซียน
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด
 •  รางวัลสถานประกอบการดีเด่น 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับประเทศ 
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน
 •  การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 •  รางวัล Award for Excellence in 
Consistent TPM Commitment จากสมาคม 
Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) 
ประเทศญี่ปุ่น
บรษิทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด  
 •  รางวัล Good Manufacturing Practice
(GMP) สําหรับการจัดการสุขลักษณะ
ที่ดีในสถานประกอบการจากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) 
 •  รางวัล Award for Excellence in 
Consistent TPM Commitment จากสมาคม 
Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) 
ประเทศญี่ปุ่น
บริษทัไทยบริตชิ ซีเคียวริตี ้พริ้นติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 
 •  รางวัล Award for TPM Excellence, 
Category A จากสมาคม Japan Institute of Plant 
Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด     
 •  รางวัลสถานประกอบการดีเด ่น
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 12 จากกระทรวงแรงงาน
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