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การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของ
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

เอสซีจีมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงจัดพิมพ์บน
กระดาษท่ีผลิตจาก EcoFiber 100% จากเอสซีจี เปเปอร์ พิมพ์ด้วยหมึก 
ถั่วเหลืองและไม่ผ่านกระบวนการอาบสารเคมีหรือใช้เทคนิคการพิมพ์พิเศษ



สารจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ในรอบป ีที่ ผ ่ านมาโลกได ้ เผชิญกับสถานการณ ์ที่ 
เปลี่ยนแปลงอย่างมากและรุนแรงกว่าในอดีต ทั้งด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจัยส�าคัญคือ 
ราคาพลังงานทั่วโลกที่ลดต�่าลงตามราคาน�้ามันดิบโลก 
และยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้พลังงาน 
ทางเลือกถูกลดความส�าคัญลง  เกิดการชะลอความ 
พยายามลดการเกดิก๊าซเรอืนกระจก  ในขณะที่ผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรง 
ขึ้น อย่างไรก็ตามสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั้ง 
195 ประเทศได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อท�าให้โลกมี 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามปฎิญญา  “เปลี่ยนโลกของเรา : 
วาระ 2030  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals)”  และข้อตกลงปารีส  (Paris 
Agreement)  ในการประชุม  COP21  ที่จะควบคุม 
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเริ่มต้นประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน  (ASEAN Economic Community)  ซึ่งก�าลัง 
จะเป็นฐานการผลิตและตลาดร่วมของภูมิภาคอาเซียน 
และเกิดการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป
  ความคืบหน้าในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานของปีที่ผ่านมา 
มีโรงงานปูนซีเมนต์ของเอสซีจีทั้ง  5 แห่ง และโรงงาน 
มาบตาพุดโอเลฟินส์ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) ระดบัสงูสดุ คอืระดบั 5 เครอืข่ายสเีขยีว 
(Green Network) และโรงงานทกุแห่งของเอสซจี ีเคมคิอลส์ 
ยังผ่านการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco 
Factory) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Manufacturing 

ท�าให้ผลส�ารวจความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยของชุมชนรอบโรงงานในปี  2558 
เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 89  อกีทัง้โรงงานกระดาษ Vina Kraft 
ในประเทศเวียดนาม  ได้ผ่านการประเมินประสิทธิผล 
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EPAP  ระดับ 4 : 
Business Integration โดยเป็นโรงงานแรกในต่างประเทศ 
ที่ได้รับการตรวจประเมินในระดับดังกล่าว
  ในด้านห่วงโซ่อุปทานต้นน�้าและปลายน�้า  โครงการ 
พัฒนาคู่ธุรกิจน�าร่องที่แล้วเสร็จจ�านวน 15 ราย ได้ส่งผล 
ให้เกิดประโยชน์ต่อคู่ธุรกิจโดยตรง  เช่น การแก้ปัญหา 
คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต การลดการใช้ทรัพยากรทั้งจาก 
พลังงานและน�้า  การลดของเสีย และการพัฒนาระบบ 
Inventory  รวมถึงการขนส่ง อีกทั้งยอดขายสินค้าและ 
บริการ SCG eco value ที่ได้มีการปรับฐานการคิดยอด 
รายได้และการทวนสอบการคงสถานะความเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป ท�าให้มียอดรายได้ในปีนี้ 
ร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายรวม    ในการมุ่งตอบ 
สนองความต้องการของผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพ 
ชีวิต  เอสซีจี  แพคเกจจิ้งได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์  “เฟสท์” 
ทางเลือกใหม่ส�าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย  เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
  จากการพฒันาและปรบัปรงุระบบการขนส่งปนูซเีมนต์ 
ทีจ่งัหวดัสระบรุอีย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ได้รบัการรบัรองระบบ 
ISO 39001 Road Traffic Safety Management System 
และจะเป็นต้นแบบของการขยายระบบมาตรฐานการ 
ขนส่งนี้ไปยังเส้นทางอื่น ๆ   โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ที่จัดตั้ง 
ขึ้นตั้งแต่ปี  2554  เพื่อฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งให้ 
เป็นมืออาชีพที่ขับขี่อย่างปลอดภัย ได้ขยายความร่วมมือ 
กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและส�านักงานเขต 
สุขภาพ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลใน 
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และส่งต่อหลักสูตร  “การขับรถ 
ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” กับสถานีวิทยุจราจรเพื่อ 
สังคม จัดเป็นโครงการ “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์”   อีกทั้ง 
ยังได้จัดงาน  “Safety We Care  ใส่ใจ...ใคร ๆ ก็ท�าได้” 
เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยในงาน 
ขนส่งและเสริมสร้างความร่วมมือกับคู ่ธุรกิจ  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  โครงการเอสซีจี 
รักษ์น�้าเพื่ออนาคต ที่ด�าเนินการมากว่า 10 ปี  ได้รับการ 
คดัเลอืกเป็นโครงการดเีด่นของชาต ิสาขาอนรุกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยต่อยอดไปสู่ศูนย์เรียนรู้ 
ชุมชนเข้มแข็งอย่างพอเพียง  “สถานีปลูกคิดปันสุข” สอง
แห่งที่จังหวัดล�าปาง  เพื่อถ่ายทอดแนวทางให้ชุมชนอื่น 
น�าไปปรับใช้ สามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ 
เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

  แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ 
ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ใน 
ปีที่แล้ว  เอสซีจีจึงได้จัดโครงการ “SCG รวมใจสู้ภัยแล้ง” 
โดยได้มอบถังเก็บน�้าแก่ชุมชนรอบโรงงานและชุมชน 
อื่น ๆ เพื่อใช้ส�าหรับการอุปโภคบริโภค 
  ส�าหรบัปัญหาการขาดแคลนบคุลากรระดบัอาชวีศกึษา 
ที่เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม มูลนิธิ 
เอสซีจีได้ท�าโครงการ  “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มาตั้งแต่ 
ปี 2556 เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพขึ้นในอนาคต
  เอสซจียีงัได้ร่วมกบัส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหา- 
กษตัรย์ิ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จดัท�า 
โครงการ  “ผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้ป่วยยากไร้  (Sharing 
a Brighter Vision)”  โดยได้ด�าเนินการ ณ โรงพยาบาล 
เจอเนอรัล รัฐมอญ ประเทศเมียนมา
  จากประสบการณ์และความส�าเร็จด้านการบริหาร 
จัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความ 
รับผิดชอบและหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 
ประเทศ  เอสซีจีจึงได้น�าทักษะและองค์ความรู้ที่สั่งสม 
มาขยายผลและแบ่งปัน  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�า 
แผนยุทธศาสตร์  “ประชารัฐ” ของประเทศ ช่วยลดความ 
เหลื่อมล�้าในสังคม การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ และเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
  ด้วยความมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันา 
อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เอสซีจีได้รับการ 
ยอมรับด้วยรางวัลหลากหลาย อันเป็นความภาคภูมิใจ 
ทั้งต่อเอสซีจีและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้การสนับสนุนให้เกิด 
ความส�าเร็จนี้ร่วมกัน  โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่  1 
ของ Dow  Jones  Sustainability  Indices  ในสาขา 
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างต่อเนื่องเป็นปีที่  5   และได้รับ 
เลือกให้เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ 
ด้าน Environmental Social and Governance : ESG
  รวมถึงในปีที่ผ่านมา  เอสซีจีได้จัดงาน  Innovation 
for Sustainability 2015 “Power of Collaboration” เพือ่ 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เสียเล็งเห็นความ 
ส�าคญัของการประสานความร่วมมอื แบ่งปัน เรยีนรู ้และ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม  เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง มั่นคง  
และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนโดยรวมต่อไป
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สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

การลงทุนวิจัยและพัฒนา

ของเสียอันตราย/ไม่อันตราย
ที่นำาไปฝังกลบ

การแบ่งปันสู่สังคม 

โครงการปันโอกาส
วาดอนาคต

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานทดแทน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน

จำานวนฝายชะลอน้ำา

สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value

มูลค่าการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การรับรองฉลากคาร์บอน

พนักงานของผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียน

ทักษะพิพัฒน์

(สัดส่วนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อรายได้จากการขาย)

(สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ต่อรายได้จากการขาย)

(ฉลากลดคาร์บอน และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์) 

(พนักงาน/คู่ธุรกิจ)

ของรายได้จากการขาย

ร้อยละ
35

2,710
ล้านบาท

ร้อยละ
0.00/4.6

555
ล้านบาท

132
โครงการ

ที่ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
(Industry Leader)

และอยู่ในกลุ่มระดับสูงสุดเป็นปีที่ 7
(Gold Class)

ที่ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
(Industry Leader)

และอยู่ในกลุ่มระดับสูงสุดเป็นปีที่ 8
(Gold Class)

ร้อยละ
37

3,510
ล้านบาท

ร้อยละ
0.0/0.2

591
ล้านบาท

130
โครงการ

ร้อยละ 0.52

ร้อยละ 0.56

14.4 ล้านบาท

ฝาย

คน

ร้อยละ 0.69

ร้อยละ 0.80

15.9 ล้านบาท

2,542
ล้านบาท

ร้อยละ
12.5

0.05/0.06

65,440

3,016
ล้านบาท

ร้อยละ
10.9

0.07/0.06

68,445

ของรายได้จากการขาย

รายต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน

ร้อยละ
31

8,172
ล้านบาท

166

12,919

ร้อยละ
26

9,838
ล้านบาท

132

12,564

2557

2557

2557

2557

2557
2557 2558

2558

2558

2558

2558

2558

2557 2558

2557 2558

2557 2558

2557 2558

2557

2557

2557

2557

2558

2558

2558

2558

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) / 
Robeco Sustainable Asset Management

รู้จักเอสซีจี

6

CO2

ผลิตภัณฑ์
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• เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจตำมหลักบรรษัทภิบำลและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลากว่า 
100 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในป ี2456 ตามพระบรม- 
ราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า- 
เจ้าอยูห่วั ปัจจบุนัเอสซจีขียายธรุกจิไปทัว่ภมูภิาค 
อาเซียน มีบริษัทย่อยมากกว่า 200 บริษัท 
พนักงานมากกว่า 53,000 คน นับเป็นหนึ่งใน 
กลุ่มบริษัทชั้นนำาของภูมิภาคอาเซียนที่เติบโต 
อย่างยั่งยืน

• ธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจของเอสซีจีประกอบด้วย 
เอสซีจี  ซิ เมนต์-ผลิตภัณฑ์ก ่อสร้าง ดำาเนิน 
ธุรกิจด้านซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี 
เคมคิอลส์ ดำาเนนิธรุกจิด้านเคมภีณัฑ์ และเอสซจีี 
แพคเกจจิ้ง ดำาเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์

•  เอสซีจีมุ ่งมั่นสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ทั้งด้ำน 
สินค้า บริการ กระบวนการทำางาน และรูปแบบ 
ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความ 
ต้องการของผู้บริโภคและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย รวมถึงการสร้างความเจริญก้าวหน้า 
อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนที่เข้าไปดำาเนินงาน และ 
การพัฒนาคู่ธุรกิจให้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อ 
ต่อยอดไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• ด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำง 
ยั่งยืน โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนด้าน 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยั และได้เข้าร่วมกบัเครอืข่ายความ 
ร่วมมอืระดบัสากล คอื World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD) ตัง้แต่ 
ปี 2543 โดยเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
ได้เป็นสมาชิกของ Cement Sustainability 
Initiative (CSI) ภายใต้ WBCSD ถือเป็นรายแรก 
ของประเทศไทย และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เป็น 
สมาชกิของ The Sustainable Forest Products 
Industry (SFP) ภายใต้ WBCSD เช่นกัน

• ปัจจบุนั WBCSD อยูร่ะหว่ำงกำรจดัท�ำแนวปฏบิตัิ 
Action 2020 เพื่อเป็นเส้นทางสู่การดำาเนินธุรกิจ 
ในอนาคตตาม Vision 2050 ซึง่เอสซจีไีด้ตดิตาม 
และร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับสมาชิกของ WBCSD 
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกของเรา 
ในปี 2593 

•  เอสซีจีเข้ำร่วมเป็นสมำชิกข้อตกลงโลกแห่ง 
สหประชาชาติ หรือ United Nations Global 
Compact (UNGC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ 
ปฏบิตัติามหลกัสากลของการดำาเนนิกจิกรรมทาง 
ธุรกิจ โดยตั้งแต่ปี 2555 เอสซีจีได้ปฏิบัติตาม 
เกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ซึ่งมี 24 ข้อ 
ครอบคลุมการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการต่อต้าน 
คอร์รปัชนั ด้านห่วงโซ่คณุค่า และด้านความโปร่งใส 
และการรับรอง 

• กำรเปิดเผยข้อมลูกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรพฒันำ 
อย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย เอสซีจีปฏิบัติตาม 
แนวทางการรายงานของ Global Reporting 
Initiative (GRI) ฉบบั G4 ซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบั 
สากล

ธุรกิจหลักของเอสซีจี

เอสซีจ ีซิเมนต ์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

การขนถ่าย ขนส่ง การกองเก็บถ่านหิน และผลิตภัณฑ์ 
ปูนเม็ด

  ให้ความส�าคญักบัการจดัการทรพัยากรและสิง่แวดล้อม 
อย่างยั่งยืน  เช่น การแปรสภาพกากคอนกรีตเป็นวัตถุดิบ 
ทดแทนในงานโยธา การคัดแยกหินทรายกลับมาใช้ใหม่ 
การน�าหนิฝุน่ทีไ่ด้จากการท�าเหมอืงหนิปนูในอตุสาหกรรม 
ผลิตปูนซีเมนต์มาใช้เป็นวัสดุทดแทนทรายธรรมชาติ

  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก หรือ GHGs  เช่น  การเปลี่ยนวิธีการ 
ผลิตผงดินจากกระบวนการแบบเปียก  (Wet Process) 
มาเป็นแบบแห้ง หรือ Dry Grinding

  การวางแนวทางรองรับภัยแล้งของโรงงานต่าง ๆ  โดย 
การตดิตามระดบัน�า้ในแหล่งน�า้ดบิและแหล่งน�า้สาธารณะ 
เป็นประจ�าทุกวัน และพัฒนาแหล่งน�้าส�ารองเพิ่มเติม 
เช่น การพัฒนาพื้นที่บ่อเหมืองดินดานมาใช้เก็บกักน�้าฝน

  การปรบัปรงุประสทิธภิาพการควบคมุฝุน่ละอองทีร่ะบาย 
ออกจากปล่อง  (Main  Stack)  เช่น  การเปลี่ยนระบบ 
การดกัฝุน่ จากระบบดกัฝุน่ด้วยไฟฟ้าสถติ (Electrostatic 
Precipitator)  เป็นระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) 
หรือเป็นแบบไฮบริด

  การพฒันาสนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน SCG eco 
value ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือมีการน�า 
วัสดุกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ 

 โรงงานปนูซเีมนต์เทาทกุแห่งในประเทศไทยของเอสซจีี 
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้รับการรับรองอตุสาหกรรม 
สเีขยีวระดบั 5 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุจากกระทรวงอตุสาหกรรม

ธุรกิจแรกของเอสซีจีก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปี  2456 ด�าเนิน 
การผลติและจ�าหน่ายปนูซเีมนต์และคอนกรตีรปูแบบต่าง ๆ 
ต่อมาในปี 2481 เอสซีจีเริ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  เช่น 
กระเบือ้งหลงัคา ฝ้าและผนงั กระเบือ้งเซรามกิ ฯลฯ  และ 
ในปี 2505 ก็ได้ยกแผนกจัดจ�าหน่ายขึ้นเป็นบริษัทเอสซีจี 
ดสิทรบิวิชัน่ ด�าเนนิธรุกจิการค้า การบรกิารขนส่งกระจาย 
สินค้า และคลังสินค้า 
  ปัจจุบันธุรกิจทั้ง  3  ได้รวมกันอยู่ภายใต้โครงสร้าง 
บริหารงานของ  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  เพื่อ 
พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั การสร้างนวตักรรม 
สินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี 
ความหลากหลาย และขยายธรุกจิสูภ่มูภิาคอาเซยีนอย่าง 
ต่อเนื่อง
  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด�าเนินงานด้วย 
ความตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ 
ใช้ทรพัยากรธรรมชาตใิห้เกดิประโยชน์สงูสดุภายใต้แนวคดิ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางที่ส�าคัญ เช่น 

  การก�าหนดมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภยั เช่น มาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม 
และความปลอดภัยของท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินและ 
ปนูเมด็ (SCG Green Port Standard) ตัง้แต่กระบวนการ 
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เอสซีจีได้ปรับแบรนด์จาก  เอสซีจี  เปเปอร์  เป็น  เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2558 เพือ่สะท้อนถงึกลยทุธ์ 
ของธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านบรรจุภัณฑ์  เนื่องจากอุตสาหกรรม 
บรรจภุณัฑ์มกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกบั 
เป้าหมายการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน 
ให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอสินค้าและบริการด้าน 
บรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและยั่งยืน ด้วยการ 
พัฒนาสินค้าและบริการคุณภาพสูง ครอบคลุมถึงสินค้า 
ประเภท Flexible Packaging หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ 
ผลิตจากกระดาษ
  เอสซีจี  แพคเกจจิ้ง  ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส 
ในการปรบัปรงุด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์กรและ 
น�ามาใช้ประกอบการก�าหนดกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ  เพือ่ 

  การน�าหลักการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco 
Factory) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาปรับ 
ใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพเชงิเศรษฐนเิวศ (Eco Efficiency) 
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

  การพฒันากระบวนการผลติสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อมท�าให้สามารถเพิ่มยอดขายสินค้า SCG 
eco value เป็นร้อยละ 36 ของยอดขายสนิค้าทัง้หมดของ 
เอสซีจี  เคมิคอลส์

  การสนบัสนนุการจดัตัง้วสิาหกจิชมุชน 12 แห่งในพืน้ที่ 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้สามารถสร้างรายได้อย่าง 
ยั่งยืน  เพื่อส่งเสริมชุมชนสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศ  (Eco 
Community) และช่วยขบัเคลือ่นจงัหวดัระยองให้เป็นเมอืง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco  Industrial Town)

  จากการด�าเนินการดังกล่าวท�าให้ในปี 2558  เอสซีจี 
เคมคิอลส์ เป็นบรษิทัแรกในธรุกจิเคมภีณัฑ์ในประเทศไทย 
ที่ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจาก 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบทุกโรงงาน และได้ 
ร่วมมือกับสมาคมเพื่อนชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือเพื่อน 
โรงงานอุตสาหกรรมให้ด�าเนินการตามหลักการโรงงาน 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอีกด้วย
  นอกจากนี้  เอสซีจี  เคมิคอลส์ ยังเป็นธุรกิจเคมีภัณฑ์ 
แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรม 
สเีขยีว ระดบั 5 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุจากกระทรวงอตุสาหกรรม

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของเอสซีจี  เคมิคอลส์  เป็นธุรกิจ 
ผลติและจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์ครบวงจร ซึง่รเิริม่ขึน้ในปี 2526 
ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นต้น ได้แก่  โอเลฟินส ์ ขั้นกลาง ได้แก่ 
สไตรีน โมโนเมอร์ พีทีเอ  เอ็มเอ็มเอ และขั้นปลาย ได้แก่ 
เมด็พลาสตกิหลกั 4 ประเภท คอื โพลเิอทลีนี โพลโิพรไพลนี 
โพลิไวนิลคลอไรด์  และโพลิสไตรีน  ปัจจุบันเอสซีจี 
เคมิคอลส์  เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของ 
ประเทศไทย และเป็นผูผ้ลติชัน้น�าของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก
  เอสซจี ี เคมคิอลส์ ให้ความส�าคญักบัการวจิยัและการ 
พัฒนา มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
อย่างต่อเนือ่ง โดยการสร้างสรรค์นวตักรรมและผลติภณัฑ์ 
ใหม ่ๆ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และค�านึงถึงการเติบโต 
ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืในการด�าเนนิธรุกจิของ 
เอสซีจี  เคมิคอลส์ ที่ส�าคัญ เช่น

ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งค�านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบ 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ 
ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่ส�าคัญ เช่น

  การเลอืกสรรเครือ่งจกัรและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร และ 
ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเพื่อ 
น�ากลับมาใช้ใหม่  รวมถึงการควบคุม หรือลดมลภาวะที่ 
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

  การพฒันาสนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน SCG eco 
value  ในผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์และกระดาษ 
เพื่อผู ้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

  การดูแลชุมชนรอบโรงงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อ 
สร้างวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน  แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมแก้ไขทุกปัญหาอย่างจริงจัง 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 
โครงการเพื่อสังคมต่างๆ 

  การจดักจิกรรมเพือ่รณรงค์และปลกูจติส�านกึในการร่วม 
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมให้แก่เยาวชนรุน่ใหม่ และเยาวชนรอบ 
โรงงาน 

เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจ ีแพคเกจจิ้ง
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เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าตลาดในภูมิภาคที่ด�าเนินธุรกิจ 
ควบคูก่บัการเสรมิสร้างความเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืให้ 
แก่อาเซียน และชุมชนที่เข้าไปด�าเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่า 
ให้แก่พนกังาน คูธ่รุกจิ ลกูค้า และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย 
ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับ 
หลกับรรษทัภบิาล และมมีาตรฐานความปลอดภยัสงู  อกี 
ทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน 
ด้วยสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ จากกระบวนการด�าเนนิ 
งาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ที่มีความเป็นเลิศ
  เอสซีจีจะเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็น 
องค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วยและเป็นแบบอย่าง 

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

  ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
  ซื่อสัตย์  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ท�างานโดยเสมอภาค 
  ไม่แบ่งพวก รุ่น หรือสถาบัน

ด้านบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื  นอกจากนัน้ 
เอสซีจียังเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน ซึ่ง 
จะท�างานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการท�างาน 
ที่เปิดเผยโปร่งใส  เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้น 
โดยพนักงานของเอสซีจีทุกคนจะยึดมั่นและปฏิบัติตาม 
อุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณของเอสซีจี 
  เอสซีจีจะพัฒนาพนักงานซึ่งมีความหลากหลายทาง 
เชื้อชาติ วัฒนธรรม และประสบการณ์  ให้มีความมุ่งมั่น 
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และมโีลกทศัน์ทีก่ว้าง 
ไกลเป็นทั้งคนเก่งและดี

อุดมการณ์และวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เอสซีจี

• เอสซจีมี ี“อดุมกำรณ์” ในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำง 
มคีณุธรรม โดยคณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายจดัการ 
ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติตาม 
อุดมการณ์นี้มาอย่างสมำ่าเสมอ ส่งผลให้เอสซีจี 
ได้รับความเชื่อถือในฐานะองค์กรชั้นแนวหน้าที่ 
ด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
และปฏบิตัติ่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

•  เอสซีจีก�ำหนด “วิสัยทัศน์”  เพื่อเป็นเป้ำหมำย 
หลักในการดำาเนินงานของพนักงานทุกคน 

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

  สร้างสรรค์สิ่งใหม่
  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
  มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  และเกิดผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ
  ทันโลกและพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

  พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
  ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
  ท�างานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือกัน
  เคารพความคิดเห็นของกันและกัน

Open - เปิดใจเรียนรู้ เปิดรับควำมต่ำง

  เปิดใจ ตั้งใจรับฟัง ไม่ยึดติด
  กับความคิดความเชื่อของตนเองฝ่ายเดียว
  ใฝ่เรียนรู้  ไม่อายที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้
  ร่วมมือและสร้างเครือข่ายทั้งภายใน
  และภายนอกองค์กร
  กล้ายอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
  และพร้อมเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

  ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย 
  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  มีจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน
  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

Challenge - ท้าทายตนเอง
             เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม

  ไม่ยึดติดกับความส�าเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  กล้าคิดนอกกรอบ ไม่หยุดนิ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม
  กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง 
  พร้อมยอมรับข้อสรุป
  กล้าตัดสินใจอย่างทันเวลา
  โดยมีการประเมินและบริหารความเสี่ยง
  กล้าน�าสิ่งที่คิดและเรียนรู้มาปฏิบัติให้เกิดผล
  โดยไม่รอให้สถานการณ์บังคับ

Open & Challenge

อุดมการณ์เอสซีจี
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด 

(มหาชน)

แต่งตั้ง ถอดถอน และก�าหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้ง ถอดถอน 
และก�ากับดูแล

สร้างผลตอบแทน

และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

รายงานผล
การด�าเนินงาน

ให้ความเป็นธรรม และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะจัดการ เอสซีจี
คณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี

หน่วยงานกำากับดูแล
การปฏิบัติงาน

หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง

การกำากับดูแลกิจการ

• เอสซจีดี�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบ โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งถือ 
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยา- 
บรรณเอสซีจี บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขที่มี 
ความสมดุลและยั่งยืน 

• หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นแนวทำงกำร 
บริหารองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
สอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของ 
เอสซีจี เป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความ 
เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน 
และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู ้ถือหุ ้น รวมถึง 
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ 
สนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 
ของเอสซีจีให้เติบโตอย่างยั่งยืน

• เอสซจีปีระมวลนโยบำยและแนวปฏบิตัติำมหลกั 
บรรษัทภิบาลของเอสซีจีไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาล
เอสซจี ีและทบทวนเนือ้หาของคูม่อืนีใ้ห้สอดคล้อง 
กบัการเปลีย่นแปลงมาอย่างต่อเนือ่ง โดยยดึแนว 
ทางการกำากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัเกณฑ์ของ 
OECD Principles of Corporate Governance, 
DJSI Sustainability Assessment, ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN 
CG Scorecard), ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)

1. คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูข้บัเคลือ่นองค์กร มบีทบาทและ 
หน้าทีใ่นการก�าหนดกลยทุธ์และนโยบายการด�าเนนิธรุกจิ 
ของบรษิทั  เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและเป็นธรรมต่อ 
ผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้ง 
มีบทบาทและหน้าที่ก�ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของคณะจัดการเอสซีจีและกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน 
การบรหิารกจิการเอสซจีใีห้ส�าเรจ็ตามแผนงานทีก่�าหนดไว้

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล 
ด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการก�าหนดนโยบายและ 
แนวปฏบิตั ิตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
บรษิทัและคณะจดัการเอสซจีใีห้เป็นไปตามนโยบายบรรษทั 
ภิบาลเอสซีจี  รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
บรรษทัภบิาลเอสซจี ีตลอดจนพจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัิ 
ให้มคีวามเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิและสอดคล้องกบั 
แนวปฏบิตัด้ิานบรรษทัภบิาลทัง้ในระดบัประเทศและระดบั 
สากล นอกจากนีย้งัมหีน้าทีพ่จิารณาสรรหาผูท้ีม่คีณุสมบตัิ 
เหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ 
บรษิทัทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งวาระหรอืในกรณอีืน่ ๆ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบยีบต่าง ๆ และการควบคมุภายใน โดย 
มีส�านักงานตรวจสอบท�าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และ 
ให้ค�าแนะน�ากับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน 
สนับสนุน  (Second Line) ซึ่งเป็นการบริหารองค์กรแบบ 
บรูณาการตามแนวทาง Governance Risk Compliance 
and Control  (GRC) และเพื่อเป็นการมองไปข้างหน้า 
(Looking Forward)  เอสซีจีมีคณะจัดการบริหารความ 
เสี่ยง  (Risk Management Committee  : RMC)  เป็น 
กระบวนการในการบรหิารความเสีย่งทัง้ระดบัเอสซจี ีกลุม่ 
ธุรกิจ และบริษัท  โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและ 
หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน  เป็นผู้น�านโยบาย 
ไปสื่อสารก�าหนดแนวปฏิบัติ  และติดตามผล  ส่งให้ 
ส�านกังานตรวจสอบประเมนิ ตรวจสอบ และตดิตามความ 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการที่สำาคัญ

“จรรยาบรรณเอสซจี”ี จดัท�าขึน้ครัง้แรกเมือ่ปี 2530 
และได้ปรบัปรงุมาตลอด โดยฉบบัปัจจบุนัปี 2558 
ถือเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 ซึ่งแบ่งหมวดหมู่และ 
ปรับปรุงเนื้อหาชัดเจนขึ้น  ครอบคลุมกฎเกณฑ์ 
นโยบาย และแนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกว้าง 
ขวางขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องยิ่งขึ้นกับสภาพปัจจุบัน 
เช่น สทิธมินษุยชนและแรงงาน สิง่แวดล้อม สขุภาพ 
และความปลอดภยั ความปลอดภยัของสนิค้าและ 
บรกิาร การต่อต้านคอร์รปัชนั การรบัของก�านลัและ 
การเลีย้งรบัรอง การเปิดเผยข้อมลู การประกอบธรุกจิ 
ในต่างประเทศ และการแข่งขันทางการค้า

เอสซีจีให้ความส�าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรตาม 
อุดมการณ์  4 ท�าให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รบัการรบัรองเป็น Certified Company 
จากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาค 
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : 
CAC) เมือ่ปี 2556 และมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 
โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวน 
ได้เสยีทกุกลุม่ตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีและจรรยา 
บรรณเอสซจี ี ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างขอต่ออายกุารรบัรอง 
(Recertification) ในปี 2559

จรรยาบรรณเอสซีจี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักงานตรวจสอบ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างการดำาเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

1. คุณชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ประธานกรรมการ

  

2. คุณพิชิต  ไม้พุ่ม  President SCG Cement-Building Materials  กรรมการ

  

3. คุณธนวงษ์  อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  กรรมการ

  

4. คุณสมชาย  หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ กรรมการ

  
5. คุณอารีย์  ชวลิตชีวินกุล Vice President-Regional Business  กรรมการ
  SCG Cement-Building Materials  
  
6. คุณนิธิ  ภัทรโชค Vice President-Domestic Market  กรรมการ
  SCG Cement-Building Materials 
  
7. คุณชนะ  ภูมี Vice President-Operations  กรรมการ
  SCG Cement-Building Materials  

8. คุณเชาวลิต  เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน เอสซีจี  กรรมการ  

9. คุณยุทธนา  เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี กรรมการ  

10. คุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร ผู้อำานวยการสำานักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี  กรรมการ

11. คุณพิมพ์ใจ  หวังเกียรติ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาองค์กร เอสซีจี กรรมการ

12. คุณกิตตินันท์  โปรา ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ กรรมการและเลขานุการ
  และความยั่งยืน
  
13. คุณน�าพล  ลิ้มประเสริฐ ผู้จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
พลังงาน เอสซีจี

คณะกรรมการ
ด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

คณะกรรมการ
พัฒนาคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการ
SCG eco value

คณะกรรมการ
Green Building

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

มูลนิธิเอสซีจี

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เอสซีจี

คณะทำางานวิชาชีพ
ด้านต่าง ๆ

• ผลิต
• พลังงำน
• พัฒนำอย่ำงยั่งยืน
• ซ่อมบ�ำรุง
• ควบคุมคุณภำพ
• วิศวกรรม
• เหมือง
• บริหำรคุณภำพ
• บุคคล
• ฯลฯ

คณะทำางาน
จัดการของเสีย
อุตสาหกรรม

คณะทำางาน
ด้านการจัดการนำ้า

คณะทำางาน
ด้านการจัดการ

สารที่เป็นอันตราย

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจี เคมิคอลส์

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำานักงานใหญ่
เอสซีจ ีบางซื่อ

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
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คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
  - ก�าหนดนโยบาย แนวทางการด�าเนนิงาน และก�าหนด 
งบประมาณส�าหรบัการด�าเนนิการด้านกจิการสงัคมเพือ่การ 
พฒันาอย่างยัง่ยนื ให้สร้างคณุค่าเพือ่ตอบแทนสงัคม  ด้วย 
เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม คือจุดเริ่มต้น 
ของการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดการต่อยอดไปใน 
มิติต่าง  ๆ และส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา 
ประเทศชาติ 

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี
  -  ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์  กรอบการบริหาร และ 
แผนการจัดการความเสี่ยง
  - ก�าหนดโครงสร้างและผูร้บัผดิชอบในการบรหิารความ 
เสีย่ง รวมถงึการดแูลให้การสนบัสนนุและตดิตามงานด้าน 
การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) 
  - มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซจี ี เป็นประธาน และ 
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละ 
กลุ่มธุรกิจเป็นกรรมการ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี 
  - ก�าหนดและทบทวนนโยบาย แนวทางการด�าเนนิงาน 
และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  - การรบัฟังความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยเฉพาะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  - การจัดท�าประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ 
Materiality  เพื่อให้เกิดการดูแลผู ้มีส่วนได้เสียอย่าง 
เหมาะสม 
  -  ปัจจบุนัมกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซจี ี เคมคิอลส์ 
เป็นประธานฯ และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้ 
จดัการใหญ่จากทกุกลุม่ธรุกจิและหน่วยงานส่วนกลางเป็น 
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพลังงาน เอสซีจี
  - ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการด�าเนินการด้าน 
พลังงานอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ ให้มีพลังงานใช้อย่างเพียง 
พอและเหมาะสม มีการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน 
ทดแทน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  - สื่อสาร  รณรงค์  ส่งเสริม และสร้างจิตส�านึกการ 
ประหยัดพลังงานของพนักงาน  เพื่อให้เป็นองค์กรที่ใช้ 
พลังงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
  - จัดท�านโยบาย กลยุทธ์  เป้าหมาย แผนงาน  เพื่อ 
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเอสซีจี 
   - ตดิตามความเคลือ่นไหวด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ  โดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
เอสซีจี 
  - สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้เรื่องการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่พนักงานเอสซีจี

คณะท�างานจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  - ติดตามและอ�านวยการการจัดการของเสียอุตสาห- 
กรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการไม่ก�าจัดด้วยวิธีการ 
ฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) และนโยบาย 3Rs
  -  ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการของเสียโดย 
เอสซีจีเองให้ได้มากที่สุด 
  -  ส่งเสริมและประสานงานเพื่อน�าของเสียไปใช้ 
ประโยชน์ โดยการ Reuse/Recycle ด้วยการวจิยัและพฒันา 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี

คณะท�างานด้านการจัดการน้�า
  - ก�าหนดนโยบาย ติดตาม อ�านวยการ และก�าหนด 
แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการน�้าของเอสซีจี  สู ่การ 
ปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่เป็นรูปธรรม และ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  - ส่งเสริมและประสานงานเพื่อน�าน�้าอุตสาหกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ Reuse/Recycle ด้วยการวจิยัและพฒันา 
ทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี

คณะท�างานดา้นการจดัการสารทีเ่ปน็อนัตราย
  - ก�าหนดนโยบาย ผลกัดนัให้มกีารประเมนิความเสีย่ง 
ของสารอนัตรายทีใ่ช้งานตลอดห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) 
มีแนวทางการบริหารจัดการสารอันตรายของเอสซีจี  สู ่ 
การปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 
  - ส่งเสริมและประสานงานเพื่อลดการใช้ หรือจัดหา 
สารทดแทนสารอนัตรายด้วยการวจิยัและพฒันาทัง้ภายใน 
และภายนอกเอสซีจี

คณะกรรมการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
  - ก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนงานใน 
การพัฒนาคู่ธุรกิจต้นน�้า  (Upstream Supply Chain) ให้ 
ด�าเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขยาย 
ขอบข่ายจากการจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การรบัรอง 
ระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

คณะกรรมการ SCG eco value 
  - ก�ากบัดแูลการสร้างคณุค่าเพิม่สูผู่ผ้ลติและผูบ้รโิภค 
ปลายน�้า  (Downstream Supply Chain)  เพื่อให้มีสินค้า 
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นทางเลือกแก่ 
ผู้บริโภค

คณะกรรมการ Green Building
  - พจิารณาและด�าเนนิการปรบัปรงุอาคารในส�านกังาน 
ใหญ่บางซื่อ ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน  เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม และมสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อคณุภาพ 
ชีวิตที่ดีของพนักงาน
  - ก�าหนดกลยทุธ์ แนวทาง และด�าเนนิการ เพือ่เสรมิ 
สร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเอสซีจี 
ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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เอสซีจียึดแนวทางการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า หรือ SCG Sustainable Supply Chain 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการด�าเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก
 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (Green Manufacturing) 
  -  ปรับปรุงการด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลที่ดี  มุ ่งสู ่  Operational  Excellence ตาม 
อุดมการณ์ “มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ”  โดยก�าหนดตัวชี้วัด 
และเป้าหมายของแต่ละประเด็นทั้งในระยะสั้นและระยะ 
ยาว ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบและมาตรฐานการจัดการ 
เช่น  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  (Total Quality 
Management) การบ�ารุงรักษาทวีผล (Total Productive 
Maintenance) ระบบ Integrated Business Excellence 
(IBE)  รวมทั้งมีโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการ 
ด�าเนินงานทั้งด้านความปลอดภัย  (SPAP) และด้านสิ่ง 
แวดล้อม (EPAP) เพือ่เสรมิสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูม้ส่ีวน 
ได้เสียในผลการด�าเนินงานทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่ง 
แวดล้อม
  - มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานและคู่ธุรกิจตามอุดมการณ์ 
“เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ด้วยถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยที่ 
มคีวามส�าคญัอย่างมากต่อการด�าเนนิการ  โดยในปี 2558 
เอสซีจีได้ตั้งหน่วยงาน SCG Learning Council  เพื่อ 
สร้างระบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และใน 
การขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน  เอสซีจีจึงน�าระบบและ 
มาตรฐานเหล่านี้ไปใช้ด�าเนินการในต่างประเทศ  เพื่อให้ 
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

2. การยกระดับการจัดการของธุรกิจต้นน้ำา 
 (Upstream Supply Chain) 
  - ขยายขอบข่ายจากการด�าเนินการจัดหาที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คู่ธุรกิจมุ่งสู่การพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน

3. การสร้างคุณค่าเพิ่มสู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค
 ปลายนำ้า (Downstream Supply Chain) 
  - ผลติสนิค้าและบรกิารทีส่ร้างมลูค่าเพิม่และเป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
อย่างยั่งยืน

4. การส่งเสริมเผยแพร่แนวทางการพัฒนาอย่าง 
 ยั่งยืน 
  - จากอดุมการณ์ “ถอืมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม” 
เอสซีจีจึงมีแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุนให้สังคมเข้ม 
แข็ง แม้ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรง

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนของเอสซีจี

2. การยกระดับการจัดการ
ของธุรกิจต้นน้ำา 

(Upstream Supply Chain) 

1. กระบวนการผลิตด้วยมาตรฐาน
ระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Green Manufacturing) 

4. การส่งเสริมเผยแพร่แนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. การสร้างคุณค่าเพิ่มสู่ผู้ผลิต
และผู้บริโภคปลายน้ำา 

(Downstream Supply Chain)

แนวทางการดำาเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
 การบริหารจัดการน�้า
 การจัดการของเสีย
 ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 Logistics Management

เศรษฐกิจ
สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียง
แค่การท�าก�าไร แต่เป็นการสร้างประโยชน์
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 สนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศผ่านมูลค่าจากผลประกอบการ 

 การกระจายรายได้ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

สังคม
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่ง
ที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ 
 การลงทุนเพื่อชุมชนและการบริจาค
 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาความรู้
 สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บรรษัทภิบาล

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคม

บรรษัทภิบาล
ก�ากับดูแลการบริหารธุรกิจให้มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตามอุดมการณ์ 
“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม”
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 การจัดการและบริหารความเสี่ยง
 การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน

• เอสซีจีมีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมี 
คุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่าง 
ยั่งยืน จึงได้กำาหนดกรอบการพัฒนาสู่ความ 
ยั่งยืนของเอสซีจี โดยอ้างอิงกับแนวทางการ 
ดำาเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก 
บรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เกิดการดำาเนินงานที่ 
สอดคล้องกันในทุกกลุ่มธุรกิจ

•  เอสซีจีมีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงสรรค์คุณค่ำให้ 
แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำาเนินธุรกิจที่ 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอย่างสมบรูณ์ และพร้อม 
จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความ 
สำาเร็จ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ทุก 
ภาคส่วน ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเอสซีจี ตั้งแต่ 
ต้นนำา้ถงึปลายนำา้ องค์กรธรุกจิ และสถาบนัต่าง ๆ 
รวมทั้งสถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ 
ที่เอสซีจีดำาเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ 
เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน



เอสซีจีกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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ประเด็นด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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สำาคัญต่อเอสซีจี

• เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรประเด็นด้ำนกำร 
พฒันาอย่างยัง่ยนืได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับความเร่งด่วน รวมทั้งความพร้อมของปัจจัย 
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เอสซีจีจึงรวบรวม 
และจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความสัมพันธ์กับการ 
ดำาเนินธุรกิจ โดยอ้างอิงกระบวนการตามแนว 
ทางของ Global Reporting Initiative (GRI) 

ฉบับ G4 และเกณฑ์การประเมินองค์กรด้านการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Dow Jones Sustainability 
Assessment Criteria) และได้ใช้กระบวนการมส่ีวน 
ร่วมเข้ามาดำาเนินการจัดลำาดับความสำาคัญของ 
ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การ 
บริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำาคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รวบรวมประเด็นด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(การจัดหาวัตถุดิบ/ 
การผลิต/การขนส่ง
และจัดจำาหน่าย/การใช้
สินค้าและบริการ)

ประเมินความสำาคัญ
ของประเด็นจากผลกระทบ
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ประเมินความสำาคัญ
ของประเด็นจากผลกระทบ
ที่มีต่อเอสซีจี

จัดลำาดับความสำาคัญ
ของประเด็นในภาพรวม

1 

2 

3 

4

แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
แนวปฏิบัติสากล (GRI, DJSI, WBCSD, อื่น ๆ)
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ
การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน
การส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน
การส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม  เพื่อพิจารณาระดับผลกระทบ

ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละหน่วยงานเพื่อทบทวนระดับความส�าคัญ
ที่วิเคราะห์จากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเอสซีจีที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญในมุมมองของเอสซีจี 
และผลกระทบหรือโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

จัดท�าตารางระดับความส�าคัญของประเด็นจากมุมมอง
ของผู้มีส่วนได้เสียและจากของเอสซีจี   
(ดูตารางระดับความส�าคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

จัดประชุมชี้แจงทุกหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น และทวนสอบ 
ผลการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

น�าเสนอผลการจัดล�าดับความส�าคัญต่อคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  เอสซีจี

จากการน�าประเด็นด ้านการพัฒนาอย ่างยั่ งยืนที่มี 
นยัส�าคญัในปี 2557 มาบรหิารจดัการ พบว่าบางประเดน็ 
ยังขาดความชัดเจนที่เพียงพอในด้านความเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในเอสซีจี  กลุ่ม 
ธุรกิจหลัก และเนื้อหาที่ยังไม่ละเอียดครบถ้วน ซึ่งอาจ 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ 
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสียอย่าง 
เหมาะสม  เอสซีจีจึงด�าเนินการทบทวนความชัดเจนของ 
ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญในปี  2557 
อีกครั้งตามกระบวนการต่อไปนี้
  1. ทบทวนความหมายของประเดน็ ควบคูก่บัผลกระทบ 
ทีม่ต่ีอธรุกจิทัง้ในประเทศและในอาเซยีนทีอ่าจแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะประเดน็ทีม่ลีกัษณะของกระบวนการ (Process  
Base)  เช่น การจัดการความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้เสยี และมาตรฐานในกระบวนการผลติ จะพจิารณา
ถงึประสทิธผิลของการด�าเนนิงาน เพือ่ให้เป้าหมายมคีวาม 
ชัดเจนขึ้น
  2.  น�าประเด็นจากการประเมินความเสี่ยงมาร่วม 
พจิารณา ทัง้ความเสีย่งในปัจจบุนัและความเสีย่งทีค่าดว่า 
มีโอกาสเกิดและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเอสซีจี 
ในอนาคต เช่น การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสินค้าและบริการ  เป็นต้น  เพื่อให้ 

การดำาเนินงานป ี2558

สามารถวางแผนรองรับ จัดท�าแผนฉุกเฉิน และก�าหนด 
กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ พร้อมทัง้บรหิารจดัการทรพัยากร 
เพื่อสร้างความเติบโตของธุรกิจต่อไป 
  3.  จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะ 
กลุม่  เพือ่ให้ได้รบัรูม้มุมองทีช่ดัเจนขึน้  เช่น ในประเดน็การ 
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้เชิญตัวแทนผู้บริโภคและ 
ผู้ใช้สินค้าของเอสซีจี  นักวิชาการด้านการตลาด และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง 
อย่างไม่เป็นทางการ
  4. น�าผลการทบทวนประเด็นด้านการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนในปี  2558 น�าเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน  เอสซีจี  เพื่อให้ความคิดเห็น  และชี้แจง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปด�าเนินการต่อ 

  ตารางต่อไปนี้แสดงล�าดับความส�าคัญของประเด็น 
ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยเรยีงตามผลรวมของคะแนน 
ทีไ่ด้จากการประเมนิจากมากไปหาน้อย พร้อมทัง้ได้แสดง 
หวัข้อและเนือ้หาทีส่อดคล้องกบัแต่ละประเดน็ซึง่น�าเสนอ 
อยู่ในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้การน�าเสนอหัวข้อในรายงาน 
ไม่ได้เรียงตามล�าดับความส�าคัญ แต่จัดเรียงตามความ 
ต่อเนื่องและความสัมพันธ์กันของเนื้อหาในหัวข้อ



26 27

ความเสี่ยงและโอกาส

ความเสี่ยง 8 ประเภทของเอสซีจี

ความเสี่ยง
ด้านความ
ปลอดภัย 

สุขภาพ และ
 สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ

ความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง
และทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ความเสี่ยง
ด้านเหตุการณ์

รุนแรง

ความเสี่ยง
ด้านต้นทุน
การผลิต

ความเสี่ยง
ด้านการดำาเนินงาน

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน

ความเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีมุ่งเน้นการมอง 
ทั้งผลกระทบและโอกาสจากเหตุการณ์ความเสี่ยงใน 
อนาคตควบคู่กนั และมุ่งเน้นให้การบริหารความเสี่ยงเกดิ 
เป็นวฒันธรรมหนึ่งในกระบวนการท�างานขององค์กร โดย 
เอสซีจีก�าหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เกิด 

ผลในทางปฏบิตัเิป็น 3 ด้าน ได้แก่ การบรหิารความเสีย่ง 
ด้านกลยทุธ์ในระยะปานกลาง-ยาว การบรหิารความเสีย่ง 
ของโครงการลงทนุ และการบรหิารความเสีย่งในการด�าเนนิ 
งาน ทั้งนี้ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวบรวมอยู่ใน 
“คู่มือการบริหารความเสี่ยง” ของเอสซีจี มีหลักดังนี้

• กำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise 
Risk Management) เป็นกระบวนการสำาคัญที่ 
ช่วยส่งเสริมให้เอสซีจีบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื รวมทัง้ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มี 
ส่วนได้เสียต่างๆ

•  เอสซีจีได ้ระบุควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป ็น 
8 ประเภท และกำาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ 
ได้ (Risk Appetite) อย่างชัดเจนเพื่อสร้างความ 
เข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยเอสซีจีให้ควำมส�ำคัญสูงสุดกับกำรป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และความเสีย่งด้านชือ่เสยีง 
เพราะจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
มีนัยสำาคัญและกว้างขวาง ทั้งนี้เอสซีจียอมรับ 
ความเสี่ยงบางประเภท โดยการพิจารณาเทียบ 
ผลกระทบของความเสี่ยงกับผลตอบแทนทาง 
ธุรกิจ (Risk-Return Trade Off) ซึ่งได้กำาหนด 
จำานวนเงินเป็นมูลค่าของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ไว้อย่างชัดเจน

แนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าหัวข้อที่นำาเสนอ 
ในรายงาน

เนื้อหาที่ครอบคลุม

44-51

27-30

14-15, 
40-43

59-65

55-58

31-35

52-54

89-94

66-73

79-82

95-101

108-115

83-88

102-107

74-78

16-19, 
20-21

66-73

ประเด็นสำาคัญ

สุขภาพและความปลอดภัย

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บรรษัทภิบาล

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน

การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

การจัดการน�า้

การจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม

การบริหารคู่ธุรกิจ

ประเด็นอื่น ๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การใช้วัตถุดิบ

นโยบายและระบบการบริหาร
สิ่งแวดล้อม

Water Stressed Areas

การจัดการคุณภาพอากาศ

มาตรฐานกระบวนการผลิต
ในต่างประเทศ 

สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน/ 
Safety Process/Safety Design/Personal 
Safety/ความปลอดภัยจากการขนส่ง

การบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน/จรรยาบรรณ/ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย/การเปิดเผยโปร่งใส

ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน/พลงังานทดแทน/ 
การลดผลกระทบสภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาพนักงาน/การสร้างโอกาส
ในการเติบโต/กระบวนการเรียนรู้

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย/ 
มาตรการการมีส่วนร่วม/บทบาทหน้าที่
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง/การวัดผล

การดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน

ช่องทางการขายและจัดจ�าหน่าย/การสื่อสาร
ข้อมูลสินค้าและบริการ/การรับข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ/การใช้สื่อโซเชียล/ 
การรักษาลูกค้า

การบริหารจัดการน�า้อย่างมีประสิทธิภาพ/ 
การหมุนเวียนน�า้/การดูแลคุณภาพน�้าทิ้ง

การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม/ 
การหมุนเวียนกลับมาใช้ซ�้า/การสร้างมูลค่า
จากของเสีย

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ 
การพัฒนาคู่ธุรกิจ 

การดูแลและสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม

การพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

การฟื้นฟูเหมืองและการปลูกป่าแบบยั่งยืน
 

การจัดการวัตถุดิบ/การหมุนเวียนกลับมาใช้/ 
การน�าของเสียกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ

โครงสร้างและแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
และการลดความเสี่ยงเรื่องภัยธรรมชาติ

-

-

สุขภาพและความปลอดภัย

ความเสี่ยงและโอกาส

การก�ากับดูแลกิจการ และการ
ด�าเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

การพัฒนาพนักงาน

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

การดูแลพนักงาน

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

การจัดการน�้า

การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

การดูแลสังคมและชุมชน

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ

การจัดการวัตถุดิบและการรีไซเคิล

โครงสร้างการด�าเนินงานเพื่อความ
ยั่งยืน และแนวทางการด�าเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

การจัดการน�้า

ไม่น�าเสนอในรายงาน

ไม่น�าเสนอในรายงาน
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

4. การรายงาน
และเฝ้ำติดตำม

3. การกำาหนด
มาตรการ

จัดการ
และการแก้ไข 

2. การประเมิน
ความเสี่ยง/

โอกาส

1. การระบุ
ความเสี่ยง/
โอกาสในการ
ดำาเนินธุรกิจ

1. การระบุความเสี่ยง/โอกาสในการดำาเนินธุรกิจ 
  โดยการประเมินสถานการณ์ในอนาคตจากตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง  (Key Risk  Indicators)

2. การประเมินความเสี่ยง/โอกาส 
 โดยก�าหนดวิธีการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทัว่ทัง้องค์กร (Common Risk Metrics) : ซึง่เจ้าของความ 
เสี่ยง  (Risk Owners)  ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง 
เช่น การท�าแผนที่ความเสี่ยง  (Risk Map) การวิเคราะห์ 
สถานการณ์ (Scenario Analysis) การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ 
(Correlation Analysis) และการเปรยีบเทยีบวดั (Bench 
marking)  รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤตโดยระบุ 
กระบวนการที่ส�าคัญ  (Critical Process)  เพื่อประเมิน 
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล�าดับความ 
ส�าคญัเพือ่พจิารณาวธิกีารบรหิารจดัการความเสีย่งว่าต้อง 
ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนหรืออยู่ในขั้นติดตามเฝ้าระวัง

3. การกำาหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข 
  ในกรณีความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (Residual Risk) มี 
ระดับเกินเกณฑ์เพดานความเสี่ยง  (Risk Limit) จะต้อง 
ก�าหนดมาตรการจดัการและแก้ไข  ส่วนในกรณคีวามเสีย่ง 
จากภาวะวกิฤต ต้องจดัท�าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ 
(Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ  (Business Continuity Plan)  ส�าหรับกรณีที่ 
เป็นโอกาส ต้องก�าหนดการจัดท�าแผนเพื่อท�าให้โอกาส 
นั้นเกิดขึ้นจริง

4. กำรรำยงำนและเฝ้ำติดตำม
 การรายงานต่อคณะจดัการบรหิารความเสีย่ง ทัง้ระดบั
กลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี ตามล�าดับ

เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน 
หลักที่ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตามนโยบายทีร่ะบใุนระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ ประกอบ 
ด้วย ความเสีย่งด้านความปลอดภยัและสขุภาพ ความเสีย่ง 
ด้านสิ่งแวดล้อม  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  (ส�าหรับ 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงประเภท 
อื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในรายงานประจ�าปี 2558)

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
 เอสซีจีจัดท�าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 
ใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานที่ควบคุมดูแลและส่งเสริม 
ให้การด�าเนินธุรกิจไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
การใช้ทรพัยากรของโลก รวมทัง้ตรวจประเมนิประสทิธผิล 
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล ้อม  (Environmental 
Performance Assessment Program, EPAP)  เพื่อยก 
ระดับการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่าระดับ 
สากล นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์การ 
เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ด้วยตระหนกัดว่ีาการใช้พลงังานซึง่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน  เอสซีจีจึงด�าเนินการ 
ปรบัปรงุกระบวนการผลติให้มปีระสทิธภิาพการใช้พลงังาน 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
ท�าให้ในปี 2558 สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลงังาน 
ลงประมาณ 1,176 ล้านบาท และเพิม่สดัส่วนการใช้เชือ้เพลงิ 
ทดแทนขึน้เป็นร้อยละ 10.9  รวมทัง้พฒันาสนิค้าและบรกิาร 
ทีช่่วยลดการใช้พลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 ในส่วนกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การท�าเหมือง  เอสซีจี 
ก�าหนดกลยุทธ์ในการจัดการ  เช่น  ก�าหนดกรอบการ 
ด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เหมือง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อสร้างรูปแบบการ 
อนุรักษ์ที่สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ซึ่งมีลักษณะจ�าเพาะ 
แตกต่างกัน และปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลด้านการ 
จัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

 ส�าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate 
Social  Responsibility)  เอสซีจีด�าเนินงานมาอย่าง 
ต่อเนื่องโดยคัดเลือกโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและ 
สร้างความเข้มแข็งของคนในพื้นที่เพื่อให้การปกป้อง 
สิง่แวดล้อมเกดิความอย่างยัง่ยนื เช่น โครงการรกัษ์น�า้เพือ่ 
อนาคต การสร้างฝายชะลอน�้า  เป็นต้น

 เอสซีจีก�าหนดโครงสร้างการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บรรลุผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และความคาดหวังของสังคม ซึ่ง 
ประกอบด้วย  หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Corporate Compliance Unit) หน่วยงาน/คณะท�างาน 
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มธุรกิจ  (BU Compliance 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
 เอสซจีกี�าหนดโครงสร้างการก�ากบัดแูลการสร้างแบรนด์ 
ของเอสซีจีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการแบรนด์  เอสซีจี ท�าหน้าที่ก�าหนด Brand 
Policy ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัอาเซยีน และ Brand 
Commit tee  ประจ�าประเทศยุทธศาสตร ์ที่ส� าคัญ 
(Strategic Country) เพือ่ก�าหนดแนวทางการบรหิารแบรนด์ 
ในประเทศนั้น

 เอสซีจีใช้กลยุทธ์การรักษาและดูแลแบรนด์  (Brand 
Protection) ซึ่งประกอบด้วย การจัดท�าระบบการสื่อสาร 
ภายในและภายนอก ทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะ 
วิกฤต เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
เอสซจียีงัคงมุง่เน้นการสร้างความรูค้วามเข้าใจให้พนกังาน 
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ 
องค์กร และพฒันาความสามารถในการประเมนิความเสีย่ง 
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ กลยุทธ์การสร้าง 
แบรนด์  (Brand Building)  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ 
แบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
โดยเน้นการเชือ่มโยงแบรนด์สนิค้ากบัแบรนด์เอสซจีอีย่าง 
เป็นรูปธรรม รวมถึงการรวมตราสินค้าที่มีหลากหลายให้ 
อยู ่ภายใต้ตราสัญลักษณ์เดียว  (Single  Brand)  คือ 
“เอสซีจี”  เหมือนกันทั่วทั้งอาเซียน  เพื่อรองรับการเติบโต 
ของธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
และความชดัเจนในการจดจ�าแบรนด์ของผูบ้รโิภค นอกจาก 
นีย้งัจดักจิกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ รวมทัง้ส�ารวจ 
ทัศนคติและความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กรน�า 
มาประเมินความคาดหวังและโอกาสของความเสี่ยงเพื่อ 
ใช้ก�าหนดกลยุทธ์ส�าหรับด�าเนินงานต่อไป 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
 เอสซีจีน�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภยัของเอสซจี ี(SCG Safety Framework) มาใช้เป็น 
แนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน และเสริมด้วยระบบมาตรฐานการ 
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) 
ควบคูก่บัการตรวจประเมนิประสทิธผิลการด�าเนนิงานด้าน 
ความปลอดภัย  (Safety Performance Assessment 
Program, SPAP)  การรวบรวมและวเิคราะห์สถติอิบุตัเิหตุ 
เพื่อหาจุดเสี่ยง และก�าหนดเป็นมาตรฐานการท�างานที่ 
ปลอดภยัในงานแต่ละส่วน (SCG’s Safe Work Practices 
Standard)  รวมทัง้การจดักจิกรรมเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง 
ของวฒันธรรมความปลอดภยั เช่น การสร้างจติส�านกึตาม 
หลกัการความปลอดภยัเอสซจี ี (SCG Safety Principles) 
การสร้างจิตส�านึกต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น  เป็นต้น 

 ในปี 2558 จากการด�าเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยง 
สามารถลดอบุตัเิหตใุนกระบวนการผลติ (Process Safety 
Accident) ลงกว่าร้อยละ 10 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน  นอกจากนี้ 
ยังน�าระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยไปสร้าง 
เป็นมาตรฐานของบริษัทในประเทศที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนิน 
ธุรกิจ รวมถึงขยายมาตรการไปสู่คู่ธุรกิจภายใต้โครงการ 
รับรองระบบความปลอดภัยคู ่ ธุ รกิจเอสซีจี   (SCG 
Contractor Safety Certification System, SCS)  เพื่อ 
เผยแพร่หลกัการและแนวทางการบรหิารจดัการด้านความ 
ปลอดภัยไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลขยายวงกว้างในสังคม

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

Unit/Committee) และคณะกรรมการก�ากบัดแูลการปฏบิตัิ 
งานเอสซีจี  (SCG Compliance Committee) ท�าหน้าที่ 
ก�าหนดกลยุทธ์และประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติตามกฎ 
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ  รวมทั้งกระจายนโยบายการ 
ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน (SCG Compliance Policy) ไป 
ทั่วทั้งองค์กร 

 เอสซีจีพัฒนาระบบการจัดการด้านการก�ากับดูแลการ 
ปฏิบัติงาน (Compliance Management System) ตาม 
มาตรฐาน ISO 19600 เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการก�ากับ 
ดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ในปี 2558 เกดิเหตกุารณ์ความเสีย่งทีส่�าคญัหลายประการ 
ซึง่เกดิจากปัจจยัภายนอกและคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่าง 
ต่อเนื่อง  เช่น สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ภาวะ 
เศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศที่ขยายตัวต�่ากว่าคาด 
การณ์  ราคาน�้ามันดิบโลกที่ลดต�่า สถานการณ์ภัยแล้งที่ 
อาจท�าให้ธรุกจิหยดุชะงกัหรอืส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงของ 
บริษัทจากปัญหาการจัดสรรน�้าที่ไม่เพียงพอระหว่างภาค 
อุตสาหกรรม  ภาคเกษตร  และชุมชน  โดยเอสซีจีมี 
หน่วยงาน Business Continuity Management  (BCM) 
ท�าหน้าที่ติดตาม  เฝ้าระวัง และซ้อมการปฏิบัติงานตาม 
แผนงานบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิเป็นประจ�า รวมถงึ 
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการจดักจิกรรมเพือ่ 
สงัคม ซึง่คาดว่าในปี 2559 ความเสีย่งด้านภยัแล้งจะยงัคง 
เป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญของเอสซีจี

 จากการประเมินความเสี่ยงในระยะยาวของเอสซีจี พบ 
ว่าความเสีย่งของเศรษฐกจิไทยทีม่แีนวโน้มการเตบิโตด้วย 
อตัราต�า่กว่าในอดตีถอืเป็นความเสีย่งเกดิขึน้ใหม่ (Emerging 
Risk) ที่ส�าคัญ ซึ่งเอสซีจีมีศักยภาพในการแข่งขันมาก 
เพียงพอที่จะส่งออกสินค้า จึงเพิ่มปริมาณการส่งออกและ 
เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธรุกิจของเอสซีจีในภมูิภาคอาเซียน 
เนื่องจากยังมีหลายประเทศในอาเซียนที่มีแนวโน้มการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และโอกาสทางธุรกิจ 
จากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่อื่น ๆ ที่ส�าคัญ  เช่น ความเสี่ยง 
จากการคาดการณ์ว่าแหล่งพลังงานในประเทศไทยจะลด 
ลงในระยะยาว ท�าให้ต้องพึ่งพาพลังงานน�าเข้ามากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้ต้นทนุพลงังานในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตที่ 
เพิม่ขึน้ จากการทีเ่อสซจีมีแีนวโน้มการมธีรุกรรมการค้าบน 
อินเทอร์เน็ตมากขึ้นในยุค Digital Economy 

 เอสซีจีมีความเห็นว่าแนวโน้มที่ส�าคัญดังกล่าวก่อให้ 
เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ จึงได้ 
ประเมินผลกระทบของแนวโน้มต่าง ๆ ทั้งแนวโน้มใหญ่ 
(Megatrends) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ 
(Regulatory Trends) และแนวโน้มทางการตลาด (Market 
Trends) มาอย่างต่อเนื่อง และน�าผลการประเมินมาปรับ 
กลยุทธ์/ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงจัดท�าแผนการลด 
ผลกระทบจากความเสีย่ง หรอืใช้ประโยชน์จากความเสีย่ง
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างเหมาะสม 

 ในปี 2559  เอสซีจีจะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
และสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการบริหารความเสี่ยง 
โดยพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและสร้าง 
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  รวมถึง 
แลกเปลีย่นเชือ่มโยงข้อมลูการบรหิารความเสีย่งขององค์กร 
ให้เป็นองค์รวมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• ควำมเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ กลไก 
และเงื่อนไขทางการตลาดและการค้า ทำาให้การ 
ดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนขึ้น โดย 
เฉพาะความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีต้่องการ 
เห็นองค์กรธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อการ 
ดำาเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ไม่เฉพาะแต่ในส่วนผลกระทบจากการดำาเนนิธรุกจิ 
โดยตรง แต่ยังต้องขยายบทบาทสนับสนุนเพื่อ 
สร้างความมั่นคงแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ยั่งยืนด้วย

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน ผู้ถือหุ้น ภาคประชาสังคม/
นักวิชาการ/ผู้นำาความคิด

คู่ค้า

ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ

คู่ธุรกิจ สื่อมวลชน ผู้ร่วมลงทุนเจ้าหนี้

ลูกค้า คู่แข่ง

  เพื่อรับรู้ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อเอสซีจี 
  รวมถงึประเดน็ทีอ่าจส่งผลกระทบหรอืเป็นโอกาสให้เอสซจีไีด้พฒันา 
  การด�าเนินงานหรือสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานของเอสซีจี 
  ว่าจะไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม แต่จะช่วยส่งเสริมและ 
  สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมเจริญพัฒนาในทุกด้าน

วัตถุประสงค์

• กำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีจงึเป็นประเดน็ 
ทีเ่อสซจีใีห้ความสำาคญั ทัง้กลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากเอสซีจี และกลุ่มที่อาจมีผลกระทบต่อเอสซีจี 
ในยคุโลกาภวิตัน์ ผูม้ส่ีวนได้เสยียงัขยายวงกว้าง 
ถึงกลุ่มบุคคล ซึ่งให้ความสนใจกับการดำาเนิน 
ธุรกิจของเอสซีจีด้วย ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียของ 
เอสซีจีจึงมีหลากหลายกลุ่ม เช่น สังคม ชุมชน 
ภาครฐั ลกูค้า คูธ่รุกจิ พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ผูร่้วม 
ลงทุน เป็นต้น 

แนวโน้มความเสี่ยงที่สำาคัญ
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การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

พนักงาน

คู่ธุรกิจ

เรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้ความสนใจ

เรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความสนใจ

การสื่อสาร/ช่องทาง การสื่อสาร/ช่องทางผลลัพธ์ ผลลัพธ์ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ผู้มีส่วน
ได้เสีย

• การพัฒนาสินค้า
  และบริการที่ตอบสนอง
  ความต้องการ

• ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสินค้า 
  และบริการของเอสซีจี

• ช่องทางสะท้อนกลับ 
  (Feedback)  เกี่ยวกับ
  สินค้าและบริการ
  ถึงเอสซีจี

• ไอเดียและแรงบันดาลใจ 
  ในการสร้าง/ตกแต่งบ้าน

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
  จากการด�าเนินงาน
  ของบริษัท

• การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ของชุมชน แนวทางการ
  ส่งเสริมการสร้างรายได้
  แก่ชุมชน 

• การดูแลสิ่งแวดล้อม
  โดยรอบชุมชน

• ผลการด�าเนินงาน
  และการเติบโตทางธุรกิจ

• กลยุทธ์การด�าเนินงาน
  ระยะสั้นและระยะยาว 
  โดยค�านึงถึงความเสี่ยง
  และความท้าทายต่าง ๆ

• การบริหารงานด้วย
  ความโปร่งใส ค�านึงถึง
  สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ 
  สังคม และสิ่งแวดล้อม

• การเปิดเผยข้อมูล
  ที่ครบถ้วนและโปร่งใส

• การเป็นต้นแบบที่ดี
  แก่องค์กรอื่นในด้าน
  การบริหารจัดการ
  ที่โปร่งใสและเป็นเลิศ

• การใช้ศักยภาพ
  และความพร้อมของ
  เอสซีจีในการสนับสนุน
  หรือเสนอแนะนโยบาย
  ที่ดีแก่ภาครัฐ 

• การด�าเนินธุรกิจ
  โดยสร้างผลกระทบต่อ
  สิ่งแวดล้อมและชุมชน
  น้อยที่สุด

• การดูแลและ
  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• ทิศทางธุรกิจ
  และการปรับตัว

• สวัสดิการและ
  ค่าตอบแทน

• การพัฒนาความรู้
  ทั้งในงานและนอกงาน

• ความมั่นคง
  และความก้าวหน้า
  ในหน้าที่

• การดูแลความปลอดภัย 
  และสุขภาพในการ
  ท�างาน

• การพัฒนาความรู้ความ
  สามารถและศักยภาพ
  ในการด�าเนินงาน
  ให้สอดรับการทิศทาง
  ของเอสซีจี

• พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ 
  ของลูกค้ามากขึ้น  เช่น การเตรียมที่อยู่อาศัยส�าหรับ 
  ผู้สูงอายุ  (Elder Care Solution), ระบบบ้านเย็น 
  (Cool House System), บริการงานหลังคาแบบ 
  เบ็ดเสร็จ (Top Hat Solution)

• ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการ

• ลกูค้ากว่า 1.5 ล้านคน เข้าถงึข้อมลูต่าง ๆ ได้ 
  ผ่านเวบ็ไซต์และเฟซบุ๊ก
    http://www.scgbuildingmaterials.com
   http://www.scghomesolution.com

• ลูกค้าพึงพอใจในบริการของ SCG Contact Center 
  ในระดับร้อยละ 99

• ลูกค้ามีไอเดียเกี่ยวกับการใช้สินค้าของเอสซีจี

• ลูกค้ากลุ่มที่เป็น  Influencer  เช่นสถาปนิก 
  เข้าใจคุณลักษณะของสินค้า และสามารถให้ค�าแนะน�า
  แก่ลูกค้ารายย่อยได้

• เกิดกิจกรรม One Manager One Community 
  และ One Cell One Village ที่ส่งเสริมให้พนักงาน
  ทุกระดับได้มีส่วนร่วมดูแลชุมชนโดยรอบและชุมชน
  ข้างเคียง

• ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับรู้ความคืบหน้า
  และผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงกลยุทธ์
  ในการด�าเนินธุรกิจ

• เอสซีจีได้รับรู้ความสนใจ ข้อกังวล ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
  จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

• ความคิดเห็นจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
  น�าไปสู่การปรับปรุงและริเริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น
  - สมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งผู้ประกอบการ
    ในพื้นที่มาบตาพุดร่วมมือกันพัฒนามาตรฐาน
    การด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการยกระดับความเป็นอยู่
    ของคนในชุมชน
  - โครงการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี 
    ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  -  โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

• พนักงานรับทราบความเคลื่อนไหวและทิศทาง
  ในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี

• ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากพนักงานท�าให้เกิดการปรับปรุง
  ระบบ eHR เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 
  รวมถึงปรับปรุงสวัสดิการ  เช่น บัตรรักษาพยาบาล 
  เพื่อให้พนักงานเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาล
  ที่บริษัทก�าหนดโดยไม่ต้องจ่ายเงินของตนเองก่อน

• ปรับกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง
  กับลักษณะงานและความรู้ความสามารถพนักงาน 
  (Learning & Talent Transformation Strategy  
  - LTTP)

• เกิดโครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน 
  โดยเอสซีจีเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา
  อย่างเป็นระบบ

• น�าความต้องการของลูกค้า
  มาพัฒนาสินค้าและบริการ

• จัดท�าช่องทางเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึง
  ข้อมลูได้สะดวกและรวดเรว็ขึน้  เช่น 
  - การปรับปรุงเว็บไซต์
  - SCG Contact Center 
    ตลอด 24 ชั่วโมง
  - การบริการให้ค�าแนะน�า
    โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
  - สื่อสังคมออนไลน์  เช่น  เฟซบุ๊ก 

• จัดท�า SCG Contact Center 
  ตลอด 24 ชั่วโมง

• น�าเสนอไอเดียในนิตยสารเกี่ยวกับ
  บ้านโดยใช้ตัวอย่างจากสถานที่จริง

• จัดแสดงสินค้าในงานบ้านและสวน
  แฟร์ งานสถาปนิกสยาม

• Blog สถาปนิกแนะน�าการใช้สินค้า

• ส�ารวจความต้องการ 
  หรือข้อคิดเห็นผ่านกิจกรรม
  ชุมชนสัมพันธ์ทุกปี

• ส�ารวจความพึงพอใจ
  ของชุมชนทุกปีและทุก 3 ปี

• ท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชน

• จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• จัดแถลงผลประกอบการ 
  ทุกไตรมาส และการเปิดเผยข้อมูล
  บนเว็บไซต์ของบริษัท

• จัดงานพบปะนักวิเคราะห์
  ทุกไตรมาส   
  (Analysts Conference)

• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
  และกิจกรรม CSR ทุกปี

• จัดท�ารายงานประจ�าปี และรายงาน
  การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกปี

• จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกปี

• ให้ข้อมูลเรื่องการด�าเนินงาน
  ขององค์กรผ่านบทความ
  และสื่อต่าง ๆ

• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 

• จัดกิจกรรม CSR หรือโครงการ
  เพื่อสร้างความร่วมมือต่าง ๆ

• สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบ
  อย่างสม�่าเสมอผ่านวารสารเผยแพร่
  ขององค์กร (SCG Connect, 
 What’s up Magazine, 
 Life & Living) และอินทราเน็ต

• จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
  ทุกไตรมาส

• ส�ารวจความคิดเห็นอย่างเป็น
  ทางการและไม่เป็นทางการ

• ส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน
  ทุกปี

• ทบทวนเรื่องการพัฒนาความรู้
  ความสามารถของพนักงาน
  ให้ตอบสนองการเติบโตขององค์กร

• เยี่ยมเยือนคู่ธุรกิจ  เพื่อรับฟัง
  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

• ศึกษาปัญหาของคู่ธุรกิจ 
  เพื่อด�าเนินโครงการที่จะช่วยเพิ่ม
  ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
  ของคู่ธุรกิจ

ชุมชน

ผู้ถือหุ้น

ภาคประชาสังคม/
นักวิชาการ/
ผู้นำาความคิด

หน่วยงานราชการ

ผู้ร่วมลงทุน
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คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เอสซีจี นอกจาก 
จะมีหน้าที่ผลักดันให้ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจแล้ว ยังต้องให้ความ 
สนใจต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เพือ่พฒันาการด�าเนนิงานทีส่ร้างคณุค่าแก่องค์กรและสงัคม 
ได้อย่างยั่งยืน   

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  (Opinion  Panel) 
เป็นอีกช่องทางที่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เอสซีจี  ใช้รับรู้ข้อมูล แนวคิด ค�าแนะน�าและติชมของผู้มี 
ส่วนได้เสยี โดยเฉพาะภาครฐั ภาคประชาสงัคม นกัวชิาการ 
สื่อมวลชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น ๆ  โดยตลอด 
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ไม่เพียงช่วยเชื่อมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
เอสซีจีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น แต่ยังเปิดวิสัยทัศน์ 
ให้เอสซีจีได้พัฒนาในทุกด้านอีกด้วย

สร้างคุณค่าการมีส่วนร่วมผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็น

ประเด็นด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

มุมมองจากผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการของเอสซีจีปี

2554

2555

2556

2557

2558

ทั่วไป

ทั่วไป

ด้านสังคม 
(การศึกษาและ CSR)

ด้านสังคม 
(สุขภาพและความปลอดภัย)

ด้านจริยธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจ

ด้านเศรษฐกิจ 
(การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)

น�าคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี คู่มือจรรยาบรรณ 
และแนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
เป็นแนวทางส�าหรับการด�าเนินงานในต่างประเทศ 
โดยคู่มือเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
และภาษาท้องถิ่นบ้างแล้ว  เช่น ภาษาเวียดนาม

ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  (Role Model) 
โดยถ่ายทอดการด�าเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนแก่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ผ่าน
เวทีเสวนา หรือการให้เข้ามาศึกษางานที่เอสซีจี

วิเคราะห์การสนับสนุนด้านการศึกษาในปัจจุบัน
และริเริ่มโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม เช่น โครงการฝีมือชน คนสร้างชาติ 
ที่เน้นพัฒนาเยาวชนในสายวิชาชีพสาขาช่าง
อุตสาหกรรมและสาขาบริการ และยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนด้วย

ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้สูงอายุ 
(Eldercare)

- ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
- ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ

- จัดท�าระบบ Single Window ที่เพิ่มความสะดวก 
ให้ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อสินค้าและบริการจาก 
หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์  โดยผ่านช่องทางเดียว
- พัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า  (Co-Creation) 
เช่น การพัฒนาระบบ Active Airflow™ 
- จัดท�าช่องทางให้ค�าแนะน�าสินค้าผ่านสังคม 
ออนไลน์  เช่น  เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก

ควรน�ามาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ที่ดีไปใช้กับโครงการลงทุน
ในต่างประเทศด้วย

ควรชักชวนบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
ให้ด�าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ควรเข้าใจสถานการณ์และความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศ ซึ่งจะช่วย
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของ
เอสซีจีเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์และตรงกับ
ความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น

ควรเป็นผู้น�าในการพัฒนาสินค้า
เพื่อตอบสนองการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ควรปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย รวมทั้งปรับปรุง
คู่มือและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทัน
ต่อสถานการณ์

ควรเข้าใจความต้องการของลูกค้า 
ที่ต้องการช่องทางเพื่อค้นหาข้อมูล 
หรือไอเดียต่าง ๆ  ในการเลือกซื้อสินค้า 
ของเอสซีจี

เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
โดยเฉพาะในชุมชนที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ ด้วยการ 
เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม 
รบัฟังความคดิเหน็หรอืความกงัวล รวมทัง้สร้างความเข้าใจ 
กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี ส่งเสรมิความร่วมมอือย่างสร้างสรรค์กบั 
ผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ 
รวมทั้งร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เอสซีจี 
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
 เอสซจีดี�าเนนิงานภายใต้หลกับรรษทัภบิาลและความ 
รับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีคู่มือบรรษัทภิบาลเป็นกรอบ 
การด�าเนินงานขององค์กร และมีคู่มือจรรยาบรรณเป็น 
ข้อพงึปฏบิตัสิ�าหรบัพนกังานทกุคน เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง 
หรือผลกระทบจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
 เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีหลายกลุ่มอาจได้รับผล 

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำาหนด 
จำาแนก และวิเคราะห์

ผู้มีส่วนได้เสีย
จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ตามความเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มธุรกิจอย่างชัดเจน 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์
ความเสี่ยงและผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ได้อย่างครบถ้วน

2. การสื่อสาร 
ก�าหนดวิธีการ รูปแบบ
และล�าดับขั้นตอนในการ

สื่อสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
อย่างต่อเนื่อง

3. กำรเปิดเผยข้อมูล 
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส 
และทั่วถึง  เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียว่าจะได้รับข้อมูล

อย่างเพียงพอ สม�่าเสมอ 
และทันเหตุการณ์

4. การมีส่วนร่วม 
จัดให้มีช่องทางรับข้อ

เสนอแนะและข้อร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่าง

สร้างสรรค์ รวมถึงพิจารณา
และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเหมาะสม

เอสซีจีจ�าแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 12 กลุ่ม  ได้แก่ ลูกค้า 
พนักงาน  คู ่ค ้า  คู ่ธุรกิจ  ชุมชน  ผู ้ถือหุ ้น  ผู ้ร ่วมลงทุน 
เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม/ 
นักวิชาการ/ผู้น�าความคิด และคู่แข่ง  โดยทุกปีเอสซีจี 
จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประเมินบทบาทและความส�าคัญของกลุ่มผู ้มีส่วน 
ได้เสีย รวมถึงก�าหนดวิธีการและระดับในการสร้างความ 
สัมพันธ์ให้สอดคล้องกับลักษณะของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
แต่ละกลุ ่ม  เช่น  การรับข้อร้องเรียน การส�ารวจความ 
พึงพอใจ  การประชุมร่วมกัน  การเปิดเวทีรับฟังความ 
คิดเห็น  (Stakeholder Dialogue) หรือการริเริ่มจัดท�า 
โครงการร่วมกัน ทั้งนี้เอสซีจีได้น�าผลตอบรับและความ 
คาดหวังที่ได้จากกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน 
ได้เสีย  มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานให้มี 

ประสิทธิภาพ  เชื่อมโยง และพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์ 
และเพิ่มคุณค่าและศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กร 
รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อ 
การด�าเนินงานขององค์กรในอนาคต 

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในปี  2558 พบว่า 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความส�าคัญสูงสุดต่อการด�าเนิน 
งานของเอสซีจียังคงเหมือนกับในปีที่ผ่านมา ได้แก ่ลูกค้า 
พนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน หน่วยงาน 
ราชการ และภาคประชาสังคม/นักวิชาการ/ผู้น�าความคิด 
ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความสนใจและความคาดหวังที่ต่างกัน 
เอสซีจีจึงได้ออกแบบช่องทางสื่อสารข้อมูลที่อยู่ในความ 
สนใจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และมีส่วนร่วมแสดง 
ความคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะต่อการด�าเนนิงานขององค์กร

กรอบในการดำาเนินงาน

กลยุทธ์ในการพัฒนาการมีส่วนร่วม

กระทบจากการด�าเนนิงานหรอืส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิ 
ธุรกิจของเอสซีจีในระดับที่ต่างกัน  เอสซีจีจึงประกาศ 
นโยบายการปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholder 
Engagement Policy) เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนัก 
ถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ทุกหน่วยงาน 
เข้าใจกระบวนการก�าหนด จ�าแนก และวิเคราะห์ผู้มีส่วน 
ได้เสยี ตลอดจนก�าหนดกลยทุธ์ในการสือ่สาร การเปิดเผย 
ข้อมูล และการมีส่วนร่วม  ต่อมาในปี  2554  เอสซีจีได้ 
จดัท�านโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ 
(Stakeholder Engagement Guideline)  ขึ้นเพิ่มเติม 
เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน 
ได้เสยีและแนวทางการสร้างความร่วมมอืกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ที่มีความชัดเจนมากขึ้นส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 
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การดำาเนินงานที่ยั่งยืน
และความท้าทาย

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี กำาหนดให้หน่วยงาน คณะกรรมการหรือคณะทำางาน 
ทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีม่นียัสำาคญั (Materiality) รบัผดิชอบจดัทำาแผนงาน 
กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน และกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร ลดความเสี่ยง สร้างโอกาส  
และติดตามความคืบหน้า ซึ่งการดำาเนินงานในปี 2558 สรุปผลได้ดังนี้

ประเด็นที่มี
นัยสำาคัญ ผลการดำาเนินงาน ความท้าทาย หน้า

ประเด็นที่มี
นัยสำาคัญ ผลการดำาเนินงาน ความท้าทาย หน้า

•  จัดกลุ่มของความเสี่ยงและแบ่งระดับของความเสี่ยง  เพื่อก�าหนด 
  ทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
  โดยให้ความส�าคัญสูงสุด กับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
  สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ   
  และด้านผลกระทบต่อชื่อเสียงและการด�าเนินธุรกิจ

•  ประกาศนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุม   
  ทั้ง 12 กลุ่ม และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งน�าไปสู่การจัดท�า 
  โครงการต่าง ๆ ร่วมกัน  เช่น
  - ลูกค้า  : การพัฒนาสินค้าและบริการ เช่น Eldercare Solution, 
    ระบบบ้านเย็น  เป็นต้น
  - พนักงาน : การปรับปรุงระบบ eHR และการพัฒนาพนักงานให ้
    สอดคล้องกับลักษณะงานและความรู้ความสามารถพนักงาน   
    (Learning & Talent Transformation Strategy - LTTP)
  - คู่ธุรกิจ  : การท�าโครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
  -  ชุมชนรอบโรงงาน : การสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนรอบโรงงาน 
    และชุมชนข้างเคียง
  - ผู้ถือหุ้น  : การรับทราบผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอผ่านทาง 
    ช่องทางที่หลากหลาย

•  บริหารองค์กร และผลักดันนโยบายการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ 
  ดูแลกิจการที่ดี พัฒนาคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการประเมินผล 
  การปฏิบัติงานโดยที่ปรึกษาอิสระ พบว่ามีความครบถ้วน 
  มีมาตรฐานที่ดี มีคุณสมบัติโครงสร้าง และการปฏิบัติงานที่ดีมาก

•  สนับสนุนให้ทุกบริษัทด�าเนินงานตาม SCG Safety Framework   
  อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้ 
  พนักงานทุกระดับ ท�าให้ไม่เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการ 
  ท�างานและขยายผลสู่คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตทั้งหมดด้วย 
  โครงการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ ท�าให้อัตราการเกิด 
  อุบัติเหตุของพนักงานและคู่ธุรกิจลดลงอย่างต่อเนื่อง

•  ดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและจัดท�าแผนระยะกลาง   
  (Medium Term Plan) ในการพัฒนาศักยภาพพนักงานส�าหรับ 
  ธุรกิจในต่างประเทศ และพนักงานท้องถิ่นในประเทศที่เอสซีจี 
  ลงทุน ให้สามารถสืบต่อต�าแหน่งและเป็นผู้บริหารระดับสูง 
  ได้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกับมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพพนักงาน 
  นอกเหนือจากสิทธิสวัสดิการทั่วไป

•  พัฒนาพนักงานด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค โดยยึดหลักการ 
  พัฒนาความรู้ความสามารถตามบทบาทและหน้าที่ด้วยแนวคิด 
  การเรียนรู้แบบ 70  : 20  : 10 พร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบ 
  การบริหารจัดการการเรียนรู้  (Learning Management System) 
  เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจี 
  อย่างยั่งยืน

•  รักษาเสถียรภาพด้วยการบริหารสัดส่วนการใช้พลังงาน เพิ่มการ 
  ใช้พลังงานทดแทน และสร้างความร่วมมือในการจัดการ 
  ถ่านหินที่ดีในโครงการจัดเก็บถ่านหินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  นอกจากนี้ยังด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ 
  ผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

•  บูรณาการการบริหารจัดการน�้า สร้างการมีส่วนร่วมและบริหาร 
  จัดการความเสี่ยงด้านภัยแล้งร่วมกับชุมชนรอบโรงงานได้ 
  อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังด�าเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การใช้น�้า ลดการใช้น�้า และเพิ่มการใช้น�า้ซ�้าในกระบวนการผลิต

•  สร้างนวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
  อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการ 
  เหมืองและการฟื้นฟู การปลูกไม้เศรษฐกิจและจัดการสวนป่า 
  อย่างยั่งยืน พร้อมกับวิจัยและพัฒนาการใช้วัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้น   
  รวมทั้งสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
  ผ่านทางสินค้าและบริการ SCG eco value

•  จัดท�าโครงการเปลี่ยนของเสียเป็นมูลค่า Waste  to Value และ 
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการของเสีย Waste Cluster   
  Program เช่น การน�าของเสียหินฝุ่นจากเหมืองหินปูนมาใช้ทดแทน 
  ทรายธรรมชาติในการผลิตกระเบื้องคอนกรีตและปูนส�าเร็จรูป 
  มอร์ตาร์

•  พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สามารถสร้างรายได้ 
  ร้อยละ 37 ของรายได้จากการขายทั้งหมด และพัฒนาสินค้า 
  และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value สามารถ 
  สร้างรายได้ร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายทั้งหมด

•  สร้าง Single Window ให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจมีความสะดวกในการ   
  ซื้อสินค้าและบริการจากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยติดต่อผ่าน 
  ช่องทางเดียว และร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับ 
  แนวคิดของลูกค้าแต่ละราย  นอกจากนี้ยังดูแลลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค 
  ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ทั้งก่อนและหลังการขาย   
  ท�าให้ผลการวัดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99

•  ก�าหนดให้คู่ธุรกิจทุกรายต้องแสดงความมุ่งมั่นปฏิบัติตาม 
  จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี ซึ่งเป็นกลไกส่งเสริมการจัดหา 
  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มมูลค่าการจัดหา 
  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึง 9.8 พันล้านบาท และมีคู่ธุรกิจใน 
  กระบวนการผลิตผ่านการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ 
  ได้ทั้งหมด

•  ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศตามแผนงาน 
  ของทุกพื้นที่ พร้อมกับสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการ 
  มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อสร้างรูปแบบการอนุรักษ ์
  ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่แต่ละแห่ง และปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
  ด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้แก่   
  WBCSD-CSI และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC 

•  จัดท�าโครงการต้นแบบบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้มี 
  ส่วนได้เสีย  เช่น ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องด้วย Partnership Model   
  และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสังคม เช่น โครงการ 
  พลังปัญญา

•  การประเมินความเสี่ยงในระยะยาวที่คาดว่าจะเกิดและน�าไปสู่ 
  การสร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี จนสามารถสร้าง   
  เป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเป็น 
  ส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างาน

•  การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก เงื่อนไขทางการตลาด 
  และการค้า โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่ม ี
  มุมมองแตกต่างกันไปต่อการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
  ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

•  การขยายผล การสร้างเสริมความรู้ความสามารถตามแนวทาง 
  บรรษัทภิบาลให้พนักงานทุกระดับอย่างถูกต้องครบถ้วน   
  และเป็นระบบที่ทุกคนยอมรับ มีความเข้าใจและปฏิบัติได้ 
  สอดคล้องตามมาตรฐานสากล จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

•  การขยายผลโครงการด้านความปลอดภัยสู่คู่ธุรกิจขนส่ง 
  ซึ่งยังมีจ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 
•  การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทในต่างประเทศ 
  ให้ใกล้เคียงกับบริษัทในประเทศไทย
•  เร่งด�าเนินการวางระบบการดูแลสุขภาพ   
  (Occupational Health &  Illness) ตามมาตรฐานของ   
  Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

•  การปฏิบัติ การดูแล และการขยายผลการด�าเนินงานด้าน 
  แรงงานและสิทธิมนุษยชนสู่คู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้คู่ธุรกิจ 
  มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน   
  ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด

•  การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการสร้างศักยภาพให้ผู้ใต ้
  บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจากการโค้ช 
  ของผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องพัฒนาตนเองไปพร้อมกันด้วย อันเป็น 
  ส่วนหนึ่งในอุดมการณ์ Open & Challenge  ทั้งนี้ต้องก�าหนด 
  ผลการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์และทิศทางการ
  ด�าเนินธุรกิจ   
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•  การปลูกฝังจิตส�านึกด้านพลังงานและการลดการปล่อย 
  ก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา 
  เทคโนโลยีสะอาด นวัตกรรมกระบวนการ ผลิตที่ยั่งยืน 
  สนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้สินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อย 
  ก๊าซเรือนกระจก

•  การปรับปรุงกระบวนการผลิต  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าตาม 
  มาตรฐานของเอสซีจีได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับการ   
  ขยายก�าลังการผลิตและการควบรวมกิจการใหม ่ๆ รวมถึง 
  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน�้า ถ่ายทอด 
  และขยายการปฏิบัติที่ดีไปทั่วทั้งองค์กร

•  การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับลูกค้าหรือผู้บริโภค 
  ในการ Reduce/Reuse/Recycle ที่น�าของเสียหรือสินค้า
  ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�า้หรือรีไซเคิลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ    
  ประกอบกับการวิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบและวัสด ุ
  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น โดยไม่ส่ง 
  ผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ 

•  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใช้ของเสีย 
  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของเอสซีจี 
  ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป้าหมายการจัดการของเสียทั้งหมด 
  โดยไม่มีการฝังกลบ

•  การรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และน�าไปสู่ 
  การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการมูลค่าเพ่ิมสูง 
  ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง     
  พร้อมกับการส�ารวจและพิจารณาประเด็นส�าคัญด้าน 
  สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์  เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาสินค้า 
  และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  (CRM) ที่สามารถตอบสนอง 
  ความต้องการลูกค้า และท�าให้ลูกค้าเห็นคุณค่าที่ 
  กว้างใหญ่ขึ้นของการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงประโยชน์ 
  ส่วนรวม มีส่วนสร้างความเติบโตให้แก่สังคมและ 
  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

•  การสร้างแนวคิดการจัดหาเพื่อความยั่งยืน โดยก�าหนดให ้
  การส่งเสริมและการยกระดับคู่ธุรกิจ  เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัด   
  พร้อมกับการส่งเสริมและยกระดับคู่ธุรกิจให้น�าแนวคิดการ 
  พัฒนาอย่างยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

•  การศึกษาและประเมินมูลค่าเชิงนิเวศเพื่อให้มั่นใจว่า 
  การด�าเนินงานสร้างและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
  และระบบนิเวศ จะให้คุณค่าเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
  ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

•  การสร้างโครงการต้นแบบในการดูแลสังคมและชุมชน 
  ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สัมฤทธิ์ผลด้านการสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  และยั่งยืน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ 
  พนักงานเอสซีจี สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงทั้งในระดับประเทศ 
  และอาเซียน ซึ่งจะส่งผลต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และแสดงถึง 
  ความเป็นผู้น�าของเอสซีจี

ความเสี่ยง
และโอกาส

การดูแล
ผู้มีส่วนได้เสีย

การดำาเนินงาน
ตามแนวทาง
บรรษัทภิบาล

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

การดูแล
พนักงาน

การพัฒนา
พนักงาน

พลังงานและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การจัดการนำ้า

การจัดการ
วัตถุดิบและ 
การรีไซเคิล

การจัดการ
ของเสีย
อุตสาหกรรม

สินค้า
และบริการ
ที่ยั่งยืน

การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

การสร้าง
คุณค่าที่ยั่งยืน
สู่คู่ธุรกิจ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ

การดูแลสังคม
และชุมชน



การดำาเนินงานในประเด็นสำาคัญ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การดำาเนินงาน
ตามแนวทางบรรษัทภิบาล 

• เอสซจีดี�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบ โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยยดึมัน่ในอดุมกำรณ์ และปฏบิตัิ 
ตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณเอสซีจี 
(SCG Code of Conduct) ตำมหลักเกณฑ์กำร 
ก�ำกับดู แลกิจกำรภำยในประ เทศและหลัก 
เกณฑ์ในระดับสำกลมำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมี 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติ 
ตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณเอสซีจี

• พนักงำนทุกคนในทุกระดับของเอสซีจี ต้อง 
ปฏิบัติตนสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติ 
ของเอสซีจี   ได ้แก ่  คู ่มือบรรษัทภิบำล คู ่มือ 
จรรยำบรรณ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 
แนวปฏบิตักิำรแข่งขนัทำงกำรค้ำและกำรต่อต้ำน 
กำรผกูขำด (Antitrust Guidelines) นโยบำยกำร 
เสียภำษี  (Tax Policy)  รวมถึงกำรปฏิบัติตำม 
ข้อตกลง หรือภำระผูกพันกับบุคคลภำยนอก 
(Public Commitment)

ปลูกฝังเรื่องจรรยำบรรณ 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน
และกฎระเบียบให้แก่
พนักงานอย่างสม่ำาเสมอ

    เป็นต้นแบบด้านบรรษทัภบิาลทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสากลว่ามมีาตรฐานการ 
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
    พนกังานเอสซจีทีกุคนต้องมคีวามตระหนกัในการปฏบิตัหิน้าที ่โดยยดึถอืการปฏบิตัิ 
  ตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจีเป็น 
  ส�าคัญ
  ปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรในการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส การปฏบิตัติามกฎหมาย 
  กฎระเบียบ หลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี และปราศจากการ 
  คอร์รัปชัน 

เป้าหมาย

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

2
กำากับดูแลให้การดำาเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบำยและ
แนวปฏิบัติของเอสซีจี3

บริหำรองค์กร
โดยยึดมั่นในหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี1

1. บริหำรองค์กรโดยยึดมั่น
ในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

  เอสซีจีบริหารองค์กรโดยยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีใน 5 ด้านที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  เป็นผู้ผลักดัน 
นโยบาย และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  โดย 
ค�านึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ความ 
สามารถของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
ทัง้เรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการ และเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ 

การดำาเนินงานป ี2558

▸ในการสร้างเสริมความรู ้ได้จัดให้มีงานเสวนาหัวข้อ 
“การพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานและยุทธศาสตร ์ของ 
ประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน”  โดยมีรัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นวทิยากร และงานเสวนา 
หวัข้อ  “บทบาทกรรมการในการป้องกนัการทจุรติ/คอร์รปัชนั” 
โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  (ประเทศไทย) 
เป็นวิทยากร ท�าให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
ได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัความคบืหน้าของการ 
ด�าเนินการตามแผนแม่บทในการเชื่อมโยงกับประชาคม 
อาเซยีนของประเทศไทย การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ 
เขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศไทย และแลกเปลีย่นความคดิ 
เห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย)  ในการปลูกฝังและขยายผลค่านิยมการ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อการ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน

▸จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2558 ของ 
คณะกรรมการบรษิทั โดยให้ทีป่รกึษาอสิระเข้ามาประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงาน  เพื่อช่วยก�าหนดแนวทาง  เสนอแนะ 
ประเดน็ และการปรบัปรงุระบบการประเมนิผลการปฏบิตัิ 
งานของคณะกรรมการบรษิทั  โดยการรวบรวมข้อมลูผ่าน 
แบบสอบถาม การส�ารวจเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้แทน 
กรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินระดับ 
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัทิีด่แีละระดบั 
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ซึง่สรปุผลการประเมนิว่าโครงสร้างของคณะกรรมการบรษิทั 
ตลอดจนบทบาท ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการอยู ่ในระดับที่ดีมาก  สอดคล้องกับ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในด้านคุณสมบัติของกรรมการ การแบ่งแยก 
บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและ 
ฝ่ายจัดการ การก�าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่ 
ส�าคญัของธรุกจิ การตดิตามและทบทวนความเพยีงพอของ 
ระบบงาน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตลอดจน 
การมีระบบและมาตรฐานการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ของผู้บริหารระดับสูง  ทั้งนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ปรึกษาฯ 
อย่างกว้างขวาง และได้รับข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การพฒันาบทบาทและการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
บรษิทั เช่น การเพิม่ความหลากหลายในการจดัสมัมนาเพือ่ 
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะกรรมการมากยิ่งขึ้น

1
กำรเคำรพสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น

2
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่ำงเท่ำเทียมกัน

3
กำรค�ำนึงถึงบทบำท
ของผู้มีส่วนได้เสีย

4
กำรเปิดเผยข้อมูล
และควำมโปร่งใส

5
ควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร

การด�าเนนิธรุกจิตามกลยทุธ์ของเอสซจี ี รวมถงึก�ากบัดแูล 
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บรษิทัเป็นประจ�า  เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัมมีาตรฐาน 
การปฏิบัติหน้าที่ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน 
ได้เสยี โดยคณะกรรมการบรษิทัทกุคนปฏบิตัตินเป็นแบบ 
อย่างทีด่ใีห้แก่ผูบ้รหิารและพนกังาน ทัง้ด้านการก�ากบัดแูล 
กิจการและการยึดมั่นในจรรยาบรรณของเอสซีจี
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ฝ่ำยจัดกำร

2. ปลูกฝังเรื่องจรรยำบรรณ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน และกฎระเบียบให้แก่พนักงำนอย่ำงสม่�ำเสมอ

 สือ่สารเรือ่งจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั และ 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ 
ด้วยช่องทางที่เหมาะสม เพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรม 
ในการท�างาน และลดความเสีย่งจากการกระท�าผดิจรรยา- 
บรรณ กฎระเบยีบ และกฎหมายต่าง ๆ  โดยมคีณะกรรมการ 
บริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี

 สร้างความตระหนักรู้  (Awareness) และป้องกันการ 
ทจุรติคอร์รปัชนั โดยพฒันาเครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า “Preventive 
Pack Three”

1
แบบทดสอบ 

“Ethics e-testing” 
จัดท�าแบบทดสอบเรื่องคุณธรรม 

อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน มีเนื้อหาให้พนักงาน
เรียนรู้  เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย
โดยพนักงานต้องลงนามรับทราบ และ
ต้องท�าแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 100

2
แนวทางป้องกัน 3 ระดับ

ปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับเข้าใจหน้าที่
และความรับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงและ
การควบคมุ การน�าไปปฏบิตั ิประยกุต์ใช้ 

รวมถึงก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

3
กรณีศึกษำ

ปลูกฝังความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานผ่านกรณีศึกษาเรื่องการ
ทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ นโยบาย และจรรยาบรรณ 
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง มิให้เกิด

ปัญหาหรือความเสียหายซ�้า

การดำาเนินงานปี 2558

▸พนักงานคนไทยทั้งหมด 34,000 คนท�าแบบทดสอบ 
“Ethics e-testing”  เรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยา- 
บรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั โดยพนกังานทัง้หมด 
ผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้วทุกคน

▸คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบให้ 
ฝ่ายจัดการด�าเนินการสื่อสารหลักการ Three Lines of 
Defense และกรณศีกึษา และเน้นย�า้ให้พนกังานรบัทราบ 
เข้าใจ และน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และให้ 
ส�านกังานตรวจสอบจดัท�าแนวทางการสือ่สาร  จดัประชมุ 
เชิงปฏิบัติการ และให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน

3. กำากับดูแลให้การดำาเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติของเอสซีจี

 จดัท�าระบบการจดัการด้านการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 
(SCG Compliance Management System)  เพื่อให้ 
มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อตกลง 
กฎระเบยีบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย อย่างมปีระสทิธภิาพ   
รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

  จัดท�าแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti Corruption 
Compliance  เพื่อให้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงด้าน 
คอร์รัปชันใช้เป็นแนวทาง  (Checklist)  ในการประเมิน 
ตนเอง และผู้บังคับบัญชาต้องสอบทานพร้อมลงนาม 
รับรอง  โดยมีส�านักงานตรวจสอบท�าหน้าที่ตรวจสอบ 
สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึง 
ให้ค�าปรึกษาการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ต่าง ๆ  

 มีระบบรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblower System) 
กรณีสงสัยหรือพบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามนโยบาย 
แนวปฏบิตั ิจรรยาบรรณ กฎหมาย การคอร์รปัชนัหรอืการ 
ทุจริต ซึ่งสามารถร้องเรียนได้ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้ 
เสยีภายนอก  ผ่านเวบ็ไซต์ จดหมาย โทรศพัท์ อเีมล ฯลฯ 

 มีระบบให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ซึ่งพนักงาน 
ที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบ 
ถามได้โดยตรงจากผู้บริหาร  ตลอดจนมีการสร้างความ 
รู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านสื่อร่วมสมัย  เช่น ละครสั้น
ส่งเสรมิจรรยาบรรณ เผยแพร่ในระบบอนิทราเนต็ เป็นต้น 
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▸ ไม่พบข้อร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
หรือผิด SCG Antitrust Guidelines 

▸พบการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบ รวม 39  เรื่อง สอบสวนแล้วเสร็จ 28  เรื่อง อยู่ 

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของการต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจีนั้น
คือความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มก�าลัง  เต็มใจ พร้อมใจกัน
ทุกฝ่าย ทั้งกรรมการ พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ รวมไปถึงลูกค้าด้วย 
จงึจะส�าเรจ็เหน็ผลเป็นรปูธรรม และมพีลงัเป็นเกราะป้องกนัไม่ให้เกดิ
คอร์รัปชันขึ้นได ้ ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและสิ่งเร้าใจทั้งหลาย
ทัง้ปวง ต้องตัง้มัน่ในความซือ่สตัย์สจุรติ โดยเฉพาะอย่างยิง่กรรมการ
และผู้บริหารต้องท�าเป็นต้นแบบให้เห็น ต้องสื่อสารให้เข้าใจ

ต้องมีมาตรการป้องปราม เข้มงวดจริงจัง รวมทั้งต้องร่วมกันปลูกฝัง
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร คือวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน

ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติตลอดสายโซ่ธุรกิจ

“

“

ควำมรับผิดชอบ
หน่วยงำนระดับที่ 1
1st Line of Defense 

หน่วยปฏิบัติงำน
    • ผู้ปฏิบัติงาน
    • หัวหน้า

ควำมรับผิดชอบ
หน่วยงำนระดับที่ 2
2nd Line of Defense 

หน่วยงำนสนับสนุน
และก�ำกับกำรปฏิบัติงำน
  • หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
  • หน่วยงานก�ากับดูแลการ
     ปฏิบัติงาน
  • หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
  • หน่วยงานความปลอดภัย
  • หน่วยงานบัญชี บุคคล ฯลฯ

ควำมรับผิดชอบ
หน่วยงำนระดับที่ 3
3rd Line of Defense 

สำานักงาน
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษัท / คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ก

ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
(SCG - Three Lines of Defense)

กานต์ ตระกูลฮุน 
กรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ระหว่างสอบสวน 11 เรือ่ง โดยพบว่ามกีารผดิจรรยาบรรณ 
5 เรือ่ง ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ 12 เรือ่ง และไม่เป็นไปตาม 
ข้อร้องเรียนซึ่งมิใช่การกลั่นแกล้งหรือท�าให้ผู้อื่นเสียหาย 
11 เรื่อง โดยได้พิจารณาลงโทษสูงสุดตามระเบียบบริษัท 
ไม่พบมูลค่าความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญ
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สุขภำพและควำมปลอดภัย

•  เอสซีจีก�ำหนดนโยบำยและโครงสร้ำงกำร 
บริหำรควำมปลอดภัยในทุกระดับอย่ำงชัดเจน 
สอดคล้องตำมกฎหมำย โดยน�ำระบบกำรจดักำร 
อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัของเอสซจี ี(SCG 
Safety Framework) มำใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้น 
พื้นฐำน นอกจำกนี้ยังเสริมด้วยระบบมำตรฐำน 
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
(OHSAS 18001)  เพื่อช่วยพัฒนำให้พนักงำน 
คู่ธุรกิจ และคู่ค้ำ มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยใน 
กำรท�ำงำนสูงขึ้น

• ปัจจุบันเอสซีจียังมีอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน 
เกิดขึ้น จึงเป็นควำมเสี่ยงที่ต้องเร่งด�ำเนินกำร 
ควบคมุ และถอืเป็นพนัธกจิส�ำคญัทีผู่บ้รหิำรระดบั 
สูงทุกคนจะต้องช่วยกันลดและป้องกันควำม 
สูญเสียดังกล่ำว

    การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน  (Injury & 
  Illness Free Operation)
     ในปี  2559 จะลดจ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานลงให้ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของ 
  ปี 2558 และไม่มีการเสียชีวิตจากการท�างาน
  ลดอบุตัเิหตจุากการขนส่งสนิค้า และก�ากบัดแูลการขนส่งสนิค้าให้มคีวามปลอดภยั 
  เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าหมาย

สรำ้งมำตรฐำนและวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยให้แก่
พนักงำนทุกระดับ
โดยผู้บริหำรต้องเป็นผู้น�ำ 2

สรำ้งควำมมีส่วนร่วม
ของพนักงำนและคู่ธุรกิจ 
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขกำรท�ำงำน
ให้เกิดความปลอดภัย

เพิ่มศักยภำพและควำมตระหนัก
เรื่องความปลอดภัยในการทำางาน34

ด�ำเนินงำนตำม SCG Safety
Framework อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ควบคู่กับกำรตรวจประเมิน
ประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำน
ด้านความปลอดภัย

1กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

ควำมปลอดภัยเป็นคุณค่ำที่ส�ำคัญยิ่งของกำรท�ำงำน 
ผู้บริหำรทุกระดับต้องให้ควำมส�ำคัญ

หลักกำรควำมปลอดภัย เอสซีจี

มำตรฐำนควำมปลอดภัยไม่มีกำรประนีประนอม

กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนทั้งหมด
สำมำรถป้องกันได้

ควำมปลอดภัยเป็นหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงตำมสำยกำร
บริหำรงำน และผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรป้องกัน
กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน

กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนเป็นสิ่งจ�ำเป็นยิ่ง
สำาหรับการดำาเนินงานเรื่องความปลอดภัย

หลักการความปลอดภัยช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินการด้านความปลอดภัยมีความเข้มแข็ง โดยผู้บริหารระดับสูงต้องให้
ความส�าคัญและน�าไปปฏิบัติ  เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานของพนักงานและคู่ธุรกิจ 

เราจะมุ่งสู่ความปลอดภัย
อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย ที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
และการไม่ประนีประนอมเรื่องความ

ปลอดภัย ด้วยใจที่ห่วงใยกัน

““

พิชิต ไม้พุ่ม 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เราจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
ให้ SCG เป็น  Injury Free 

Operations

““

ชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี  เคมิคอลส์

เราเคร่งครัดในเรื่องของความ
ปลอดภัย ด้วยการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและดูแลให้พนักงาน

ทุกคนมีความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน

““

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
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การดำาเนินงานปี 2558
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1. ด�ำเนินงำนตำม SCG Safety Framework
อย่ำงเป็นรูปธรรม ควบคู่กับกำรตรวจประเมินประสิทธิผล
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย

 SCG Safety Framework ครอบคลมุการบรหิารจดัการ 
ด้านความปลอดภัย และการสร้างจิตส�านึกเพื่อความ 
ปลอดภัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
ให้เกดิขึน้ในองค์กร โดยมุง่หวงัให้แต่ละหน่วยงานมรีะบบ 
การจดัการและพฒันาด้านความปลอดภยัอย่างต่อเนือ่งและ 

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินประสิทธิผล 
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยตามข้อก�าหนด 
ของเอสซีจีได้  (Safety  Performance Assessment 
Program, SPAP)

▸ ในปี  2558 มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของคู ่ธุรกิจสูง 
ถึง 12 ราย โดยมีสาเหตุจากการขนส่งและจราจร 8 ราย 
และในกระบวนการผลติ 4 ราย และมอีบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุ 
งานของพนักงานและคู่ธุรกิจรวม 52 ราย คณะกรรมการ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงก�าหนดให้ปี  2559  เป็นปีแห่ง 

จ�ำนวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิต

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุทั้งหมด

อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงำน

* อัตราการเกิดอุบัติเหตุ  (Incident Frequency Rate)  เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร โดยค�านวณจากจ�านวนรายคนที่เกิดอุบัติเหตุ 
เทียบอัตราส่วนตามมาตรฐานคนงาน 100 คน ท�างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จ�านวน 250 วันท�างานต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับ 200,000 ชั่วโมง-คนต่อปี 

ราย  / 200,000 ชั่วโมง-คน*

ราย / 200,000 ชั่วโมง-คน*

ราย

การปลอดอบุตัเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติ และลดจ�านวนอบุตัเิหตุ 
ถงึขัน้หยดุงานลง ให้ต�า่กว่าร้อยละ 50 โดยเน้นรณรงค์จาก 
สาเหตุหลักก่อน ได้แก่ จากการขนส่งและการท�างานบน 
ทีส่งู โดยก�าหนดมาตรฐานการท�างาน และเข้มงวดกบัการ 
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 การสังเกตความปลอดภัยในการท�างาน  (Safety 
Observation)  โดยผู้บริหาร  เป็นกระบวนการสังเกตการ 
ท�างานของพนกังานหรอืคูธ่รุกจิ ว่าปฏบิตัสิอดคล้องเหมาะสม 
หรือไม่ หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถท�างานได้อย่าง 
ปลอดภยัดแีล้ว ผูบ้รหิารจะกล่าวชมเชยเพือ่สร้างขวญัและ 
ก�าลงัใจให้แก่ผูป้ฏบิตังิาน หากพบประเดน็ทีอ่าจเป็นความ 
เสี่ยงหรืออันตราย ผู้บริหารจะขอให้ผู้ปฏิบัติงานหยุดการ 
ท�างานและสร้างความเข้าใจให้ผูป้ฏบิตังิานปรบัเปลีย่นวธิี 

2. สร้ำงมำตรฐำนและวัฒนธรรม
ด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำนทุกระดับ

โดยผู้บริหำรต้องเป็นผู้น�ำ

การท�างานที่มีความปลอดภัย  การด�าเนินการนี้จึงอยู่บน 
พื้นฐานของการสร้างความเข้าใจและการสื่อสารเชิงบวก

 น�ามาตรฐานความปลอดภัยทั้งในประเทศและระดับ 
สากล หรือระบบการท�างานที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความ 
ปลอดภัยในการท�างานและเสริมสร้างวัฒนธรรมความ 
ปลอดภัยให้เข้มแข็งขึ้นมาด�าเนินการ

▸เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้รถบริการรับส่งพนักงาน 
ในระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และ 
สนบัสนนุนโยบายการขบัขีร่ถยนต์อย่างปลอดภยั (Driving 
Safety  Policy)  ของเอสซีจี  คณะท�างานตรวจความ 
ปลอดภัยรถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานของ 
แต่ละกลุ ่มธุรกิจ  ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการความ 
ปลอดภัย ส�านักงานใหญ่เอสซีจีจึงได้จัดท�า  “โครงการ 
ตรวจความปลอดภยัรถยนต์ส่วนกลาง (Car Pool) ส�านกั 
งานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ” ตั้งแต่ปี 2556 โดยก�าหนดหลัก 
เกณฑ์และจดัท�าแบบตรวจความปลอดภยัรถยนต์ส่วนกลาง 
ตรวจประเมนิความปลอดภยัรถยนต์ส่วนกลางทีใ่ห้บรกิาร 
ในเอสซีจี และจัดอบรมเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ 
ผู้ขับรถยนต์บริการอีกกว่า 90 คน  ทั้งนี้เพื่อให้พนักงาน 
ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

และสวัสดิภาพจากการเดินทางและการโดยสารรถยนต์ 
บริการของบริษัท 

▸บรษิทัซเิมนต์ไทยโฮมเซอร์วสิ จ�ากดั ได้พฒันาเครือ่งมอื 
และอุปกรณ์  Truss  Sky Walker  ส�าหรับงานติดตั้ง 
หลงัคา เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและความ 
ปลอดภยั ซึง่เป็นชดุอปุกรณ์แผ่นทางเดนิส�าหรบังานตดิตัง้ 
โครงหลังคาส�าเร็จรูป ที่ผสมผสานแนวคิดจากอุปกรณ์ 
นั่งร้านญี่ปุ ่นและตะขอเกี่ยว  โดยพัฒนาจนมีรูปแบบที่ 
เหมาะสมกบัการใช้งานได้อย่างด ีสามารถรือ้ถอน ขนย้าย 
และใช้เป็นจุดยึดอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวของผู้ 
ปฏบิตังิาน ท�าให้ในปี 2558  บรษิทัซเิมนต์ไทยโฮมเซอร์วสิ 
จ�ากัด ไม่มีอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงเลย
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▸บริษัทเอสซีจี  โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์  จ�ากัด ซึ่งเป็น 
บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของเอสซีจี น�ามาตรฐาน 
ระบบการจดัการความปลอดภยัด้านจราจรทางถนน (ISO 
39001) มาปรบัใช้ และขอการรบัรองจากส�านกังานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส�าหรับการขนส่งปูนซีเมนต์ผง 
ในภาคกลาง  ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
พนักงานขับรถ รถบรรทุก  เส้นทางขนส่ง และการตอบโต้ 
เหตฉุกุเฉนิ โดยจะขยายผลการปฏบิตัใิห้ครอบคลมุถงึกลุม่ 
รถขนส่งในภูมิภาคอื่น 

▸บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง  จ�ากัด  ได้จัดท�า 
โครงการความปลอดภัยส�าหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ 
คอนกรีตผสมเสร็จขึ้น  เช่น “โครงการ 4 ดี”  (พนักงานจัด 
ส่งด ีสภาพรถด ีการขบัรถด ีและการบรกิารด)ี เพือ่ส่งเสรมิ 
ให้พนกังานจดัส่งเหน็ความส�าคญัเรือ่งการบรกิารและการ 
ขนส่งอย่างปลอดภัย  รวมถึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อ 
ความปลอดภยัส�าหรบัการขนส่งคอนกรตีและควบคมุการ 
ท�างานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2558 ไม่มีอุบัติเหตุถึง
ขั้นเสียชีวิตเลย

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง และสอดคล้องกับเป้าหมาย “Injury Free Operation” 
เอสซีจี  เคมิคอลส์ ได้น�าระบบ Process Safety Management  (PSM) ที่เน้นความส�าคัญของการจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในการผลิต โดยได้ตั้งคณะกรรมการ 
PSM Corporate Governance และมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาให้ค�าแนะน�า โดยได้เริ่มโครงการน�าร่องในสองบริษัท ได้แก่ บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ากัด และบริษัทไทยพลาสติก-
และเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)
  ผลจากการน�า PSM ไปพฒันาระบบความปลอดภยัอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ในปี 2558 บรษิทัไทย เอม็เอม็เอ จ�ากดั 
ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้น  และในงานซ่อมบ�ารุงใหญ่ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด สามารถลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานลงจาก 2.5 ราย เหลือเพียง 0.13 รายต่อ 200,000 ชั่วโมง-คนต่อปีเท่านั้น 
  ในระยะต่อไปจะขยายระบบ PSM ไปสู่บริษัทต่าง ๆ  และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน
ของ เอสซีจี  เคมิคอลส์

Process Safety Management

3. เพิ่มศักยภำพและควำมตระหนัก
เรื่องความปลอดภัยในการทำางาน

  กลุ่มธุรกิจแต่ละกลุ่มได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู ้การ 
ท�างานขึน้   เพือ่ให้พนกังานและคูธ่รุกจิทีเ่กีย่วข้องมโีอกาส 
เข้าฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่พฒันาศกัยภาพและทกัษะ 
การท�างาน  โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ของการท�างานจริงผ่านเครื่องมือและเครื่องจักรที่จ�าลอง 
ขึ้น  ด้วยแนวคิดว่าหากผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสทดลอง 

หรือสัมผัสกับอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน 
การท�างานก็จะเกิดความตระหนักถึงเรื่องของความ 
ปลอดภยัอย่างจรงิจงั และน�าไปสูก่ารปฏบิตังิานทีส่ามารถ 
ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากความผิดพลาดต่าง ๆ  
อย่างได้ผล

▸เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
  -  จัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค  (Technical 
Training Center)  ในโรงงานปูนซีเมนต์ทุกแห่ง  เพื่อให้ 
พนักงานและคู่ธุรกิจได้เรียนรู้การควบคุมการผลิต การ 
ควบคมุเครือ่งจกัรทัง้ทางด้านเทคนคิ การบ�ารงุรกัษา การ 
ควบคมุคณุภาพ ความปลอดภยั และความรูท้างด้าน TPM
โดยก�าหนดหลกัสตูรการเรยีนทีห่ลากหลายและครอบคลมุ 
ตลอดทัง้กระบวนการท�างาน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าผูป้ฏบิตังิาน 
ที่ผ่านการเรียนรู ้  จะน�าประสบการณ์ไปใช้ท�างานได้ 
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ปัจจุบันมีการจัดหลักสูตร 
การเรียนรู้แล้วกว่า 100 หลักสูตร และมีพนักงานและคู่ 
ธุรกิจของโรงงานปูนซีเมนต์เข้ารับการเรียนรู้จากศูนย์ฯ 
ไปแล้วกว่า 5,000 คน 

  - บรษิทัเอสซจี ีโลจสิตกิส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากดั จดัตัง้ 
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์  (SCG  Skills  Development 
School) ขึน้ตัง้แต่ปี 2556 เพือ่พฒันาพนกังานและคูธ่รุกจิ 
ขนส่งให้มีทักษะและความตระหนักถึงความปลอดภัย 
ในการขับขี่บนท้องถนน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
การให้บริการ อันจะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการ 
ขนส่งและการเดินทางอย่างได้ผล  โดยก�าหนดหลักสูตร 
ในการฝึกอบรมเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หลกัสตูรส�าหรบัผูข้บัขี่ 
ทัว่ไป (General Driver) ซึง่เป็นหลกัสตูรเบือ้งต้น  หลกัสตูร 
ส�าหรบัผูข้บัขีม่อือาชพี (Professional Driver) และหลกัสตูร 
พัฒนาความสามารถของผู้ขับขี่เฉพาะด้าน เช่น การขับขี่ 
รถงา การขับรถขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย และการ 
ขนส่งและจัดเก็บสินค้า 
  ในปี 2558 มีพนักงานเอสซีจีและคู่ธุรกิจขนส่ง ผ่าน 
การฝึกอบรมหลกัสตูรการขบัรถอย่างปลอดภยัไปแล้วทัง้สิน้ 
3,517 คน และ 12,564 คน ตามล�าดบั และอบรมคูธ่รุกจิ 
ขนถ่ายและคู่ธุรกิจขับรถงาอีก 4,806 คน
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▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
  - บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด  โรงงาน 
วงัศาลา ได้จดัสร้างศนูย์เรยีนรูค้วามปลอดภยั หรอื Safety 
Training Center  (STC) & Safety Dojo  ขึ้นตั้งแต่ปี 
2557 โดยเป็นสถานที่ฝึกอบรมกึ่งสถานีจ�าลองเหตุการณ์ 
เพือ่ฝึกอบรมพนกังานและคูธ่รุกจิให้เกดิการเรยีนรูจ้ากผล 
ของอบุตัเิหตโุดยตรง จนเกดิความเข้าใจจากการได้เหน็และ 
ได้สมัผสัอนัตรายทีจ่�าลองขึน้เสมอืนกบัการปฏบิตังิานจรงิ 

▸เอสซีจี เคมิคอลส์ 
  - จัดสร้างศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ 
(Operation Excellence Training Center; OETC) ขึ้น 
ในปลายปี 2557 เพือ่ให้บรกิารการฝึกอบรมงานด้านเทคนคิ 
การผลิตและสาขาที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในเอสซีจี  เคมิคอลส์ และองค์กร 
หรือหน่วยงานภายนอก  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่ม 
ทักษะการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างจิตส�านึกด้านความ 

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะในการท�างานอย่าง 
ปลอดภัยและปราศจากการบาดเจ็บ 
  ปัจจุบันมีพนักงานและคู่ธุรกิจเข้ารับการเรียนรู้จาก 
ศนูย์ฯ ไปแล้วกว่า 500 คน และยงัเปิดให้บรษิทัต่าง ๆ  ใน 
เอสซีจีสามารถมาศึกษาดูงานเพื่อน�าไปเป็นแนวทางการ 
จัดตั้งศูนย์อบรมด้านความปลอดภัยต่อไป

ปลอดภยัในการท�างาน  ภายใต้รปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่น้นการ 
ฝึกปฏบิตัจิรงิกบัสถานฝึีกจ�าลอง และถ่ายทอดประสบการณ์ 
ตรงจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  ในปี  2558 มีพนักงานและคู่ธุรกิจทั้งในและนอก 
เอสซจี ี เคมคิอลส์  เข้ารบัการเรยีนรูจ้ากศนูย์ฯ ไปแล้วกว่า 
9,000 คน  โดยเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านความปลอดภัย 
มากกว่า 1,700 คน

4. สร้ำงควำมมีส่วนร่วม
ของพนักงำนและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุง

และแก้ไขกำรท�ำงำนให้เกิดควำมปลอดภัย

 การสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างพนกังานและคูธ่รุกจิ ผ่าน 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ   เป็นแนวทางส�าคัญที่จะช่วย 
ส่งเสรมิให้เกดิความรู ้ความเข้าใจ และการท�างานร่วมกนั
ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีและความส�าเร็จ 
ในงานแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ความผิดพลาดและอุบัติเหตุ 
ในการท�างานลดลงด้วย 

 การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันพูดคุยถึง 
นโยบาย เป้าหมายความปลอดภยั แนวปฏบิตัต่ิาง ๆ  ของ 
เอสซีจี และหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัย 
และสวัสดิการในการท�างาน ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและ 
ระดับผู้บริหารของคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 เอสซีจีพัฒนาโครงการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ 
ธุรกิจเอสซีจี  (SCG Contractor Safety Certification 
System, SCS) ขึน้ตัง้แต่ปี 2549 เพือ่ยกระดบัประสทิธผิล 
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย การป้องกันและลด 
อุบัติเหตุของคู่ธุรกิจ  โดยเอสซีจีท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน 
ทางวิชาการ  ให้ค�าแนะน�า  และตรวจประเมินให้การ 
รับรอง ซึ่งเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการดูแลความ 
ปลอดภัยในการท�างานของคู่ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะของกิจกรรมที่เอสซีจีรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย

กิจกรรมที่หลากหลายนี้ แต่ละโรงงานสามารถเลือกน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งจากการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
นั้น ท�าให้คะแนนการส�ารวจภาพรวมความพึงพอใจของคู่ธุรกิจต่อการบริหารจัดการความปลอดภัยของแต่ละโรงงาน 
อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 75 

การสื่อสารความ
ปลอดภัย

เพื่อสื่อสารและสร้าง
ความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทั้งในและนอก
การท�างาน

การค้นหาอันตราย

เพื่อค้นหาอันตราย
ในพื้นที่ปฏิบัติงานและ
แก้ไขปรับปรุงให้ปลอดภัย
ได้ด้วยตนเอง

การสังเกตการท�างาน 

 
เพื่อสังเกตและช่วยดูแล
ความปลอดภัยในระหว่าง
การท�างาน

การหยั่งรู้ ระวังภัย

เพื่อช่วยกันวิเคราะห์
และค้นหาอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้น และ
ช่วยกันย�า้เตือน
ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์งานเพื่อ
ความปลอดภัย 

เพื่อช่วยกันวิเคราะห์
หาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
และเตรียมการป้องกัน
แก้ไข

การก�าหนดและทบทวน
วธิกีารท�างานทีป่ลอดภยั

เพื่อร่วมกันก�าหนดวิธีการ
ท�างาน การเตรียมงาน
และการป้องกันอันตราย
ในแต่ละขั้นตอน 

การท�า 5 ส 

เพื่อดูแลสภาพพื้นที่
การท�างานให้สะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ช่วยสร้างวินัยและความ
ปลอดภัยในการท�างาน

การตรวจความปลอดภยั

เพื่อช่วยกันค้นหา
และลดสภาพการท�างาน
ที่ไม่ปลอดภัย
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การดูแลพนักงาน

  เป็นองค์กรต้นแบบในการปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
  เป็นองค์กรต้นแบบในด้านการดูแลพนักงาน และเป็นองค์กรที่ทุกคนอยากร่วม 
  ท�างานด้วย

เป้าหมาย

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

ปฏิบัติด้ำนแรงงำนและ
สิทธิมนุษยชนตำมหลัก
กฎหมำย หลักเกณฑ์ของ
องค์กร และหลักสำกล
ด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพ
ชีวิตในกำรท�ำงำนที่ดี 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของพนักงำน และสร้ำง
ควำมผูกพันกับองค์กร

2
1

•  เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญต่อกำรดูแลพนักงำน มี 
กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชนตำม 
กฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ  ขององค์กร และ 
เป็นไปตำมหลักสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชน  โดยให้ 
ความเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย 
(Diversity) ของแรงงำนในองค์กร ไม่มกีำรปฏบิตัิ 
ที่แตกต่ำงกันต่อเพศ อำยุ หรือสภำพร่ำงกำย 
รวมทัง้เคำรพต่อสทิธใินกำรรวมตวัของแรงงำน 
ในองค์กร

•  เอสซีจีขยำยธุรกิจไปในต่ำงประเทศอย่ำง 
รวดเร็วตำมวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้น�ำธุรกิจอย่ำง 
ยั่งยืนในอำเซียน  ป ัจจุบัน เอสซีจีมีจ�ำนวน 
พนักงำนรวมทั้งสิ้นประมำณ 52,000 คน โดย 
เป็นชำวต่ำงชำติในประเทศต่ำง ๆ  ที่เอสซีจีเข้ำไป 
ด�ำเนินธุรกิจประมำณ 16,000 คน

1. ปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน
ตำมหลักกฎหมำย หลักเกณฑ์ขององค์กร

และหลักสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชน 

 เอสซจีใีห้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 
และหลักเกณฑ์ขององค์กร  เช่น จรรยาบรรณของธุรกิจ 
การปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง 
ประกาศเจตนารมณ์ให้การสนบัสนนุต่อประกาศนานาชาติ 
เรื่องสิทธิมนุษยชน  โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ United 
Nations  Global  Compact  (UNGC)  ตั้งแต่ปี  2555 
นอกจากนี้เอสซีจียังให้การส่งเสริมและร่วมมือกับคู่ธุรกิจ 
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี 
ต่อลูกจ้างของคู่ธุรกิจด้วย

 การประเมนิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตัด้ิานแรงงานและสทิธ-ิ 
มนุษยชน  เอสซีจีพิจารณาจากการได้รับรางวัลและการ 
ยอมรับในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนของ 
เอสซีจี  โดยองค์กรทั้งในประเทศไทยและระดับโลก ซึ่ง 
เอสซจีไีด้รบัรางวลัความเป็นเลศิด้านการจดัการทรพัยากร 
บคุคลของประเทศไทย (Thailand Corporate Excellence 
Awards) มาอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา 14 ปีถงึปัจจบุนั  การ 
ประเมินผลส�าเร็จดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร 
ความเสี่ยงและการสร้างโอกาสในการปฏิบัติด้านแรงงาน 
และสิทธิมนุษยชน

 เอสซีจีวางแผนพัฒนาและสืบต่อต�าแหน่งส�าหรับ 
พนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ ภายใต้การเสริมสร้าง 
ความเป็นหนึง่เดยีวผ่านวฒันธรรมองค์กรของเอสซจี ีตาม 
อุดมการณ์เรื่อง  “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” และยังเป็น 

การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน  โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งการเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย 
(Diversity) ของเอสซจีี  กระบวนการดงักล่าวเริม่จากการ 
ทบทวนและวางแผนการจดัการด้านบคุลากรส�าหรบัธรุกจิ 
ในต่างประเทศ  (Workforce Planning) แบบเบ็ดเสร็จ 
วางแผนความต้องการด้านบุคลากรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 
(Business Supply Chain) ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการก�าหนดต�าแหน่ง 
งานหลัก  (Key  Positions)  และวิธีการได้บุคลากรที่ 
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ  เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ส�าหรับการวางแผนพัฒนาและสืบต่อต�าแหน่งส�าหรับ 
พนกังานท้องถิน่ (Succession Plan) โดยมคีณะกรรมการ 
(Career Committee) หรือผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจน
ทั้งนี้การเตรียมและสร้างความพร้อมแก่พนักงานท้องถิ่น 
ของเอสซีจี  (Building workforce  readiness) มุ่งเน้น 
ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ภาวะผู้น�า  (Leadership) ความรู้ 
ความสามารถ  (Competencies) และวัฒนธรรมองค์กร 
ของเอสซจี ี (SCG Culture)  โดยการพฒันาพนกังานชาว 
ต่างชาติของเอสซีจี  (SCG Staff Development Plan) 
จะใช้รูปแบบที่มีความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ  เช่น การ 
จัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล  (Individual Develop 
ment Plan) ระบบและวธิกีารพฒันาพนกังานทีห่ลากหลาย 
(Development Methods) รวมถึงการปรับปรุงระบบการ 
จ่ายค่าตอบแทนจูงใจ  (Compensation Package)  เพื่อ 
สนับสนุนในส่วนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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2. ดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนที่ดี 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และสร้ำงควำมผูกพันกับองค์กร 

 การดแูลสขุภาพพนกังานในด้านต่าง ๆ   เช่น สทิธสิวสัด-ิ 
การด้านการรักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพ สถาน 
พยาบาลของบริษัท  สถานที่ออกก�าลังกาย  ที่จอดรถ 
และสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่สตรีมีครรภ์ การดูแลด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
ท�างาน 

 เอสซีจีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  โดยมีการส�ารวจรับฟังความคิดเห็นจาก 
พนักงานอย่างสม�่าเสมอ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น 
ทางการ

 สร้างจิตส�านึกด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ การ 
ให้ความรู ้ด้านการดูแลสุขภาพ  โภชนาการ  ฯลฯ  เพื่อ 
ให้พนักงานสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้อย่าง 
ยั่งยืน

 จัดโปรแกรมหรือกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพอย่าง 
สม�่าเสมอ ด้วยรูปแบบที่สอดคล้องกับความนิยมตาม 
ยุคสมัย วิทยาการด้านสุขภาพอนามัย และความสนใจ 
ของพนักงาน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ 
พนักงาน และการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน

การดำาเนินงานปี 2558

▸ เอสซีจีส�านักงานใหญ่  จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ 
เพิ่มเติมแก่พนักงานเพื่อให้เกิดการด�าเนินกิจกรรมด้าน 
การดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเรียกว่า  Fit 
for  Fun & Firm หรือ Club F4 มีการด�าเนินกิจกรรม 
ประจ�าเดือนทั้งการออกก�าลังกายที่ผสมผสานระหว่าง 

การเต้นและการออกท่ามวยไทย (Aero Boxing) การเต้น 
โยกย้ายตามจังหวะเพลงสนุก  (Aerobic Dancing) หรือ 
การออกก�าลงักายแบบคาร์ดโิอ (Zumba Dance) กจิกรรม 
ส่งเสรมิการลดพงุ ลดน�า้หนกัส่วนเกนิแก่พนกังาน เป็นต้น 

การดำาเนินงานปี 2558

▸จดักจิกรรมแลกเปลีย่นแนวคดิและวธิปีฏบิตักิบักระทรวง 
แรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิ- 
มนุษยชนของเอสซีจีเป็นที่ยอมรับและสามารถน�าไปใช้ 
เป็นต้นแบบแก่องค์กรธุรกิจอื่น ๆ  และเพื่อร่วมมือในการ
พัฒนาด้านแรงงานในโครงการต่าง ๆ  ของภาครัฐ

▸จัดท�าแผนระยะกลาง  (Medium Term Plan) หรือ 
แผน 5 ปีในการจัดการด้านบุคลากรส�าหรับธุรกิจในต่าง 
ประเทศ และแผนการสืบต่อต�าแหน่งส�าหรับพนักงาน 
ท้องถิ่นในธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจ 
แพคเกจจิ้ง  โดยพิจารณาจากศักยภาพและความพร้อม 
ของทัง้พนกังานท้องถิน่และพนกังานทีเ่ป็นคนไทย เพือ่ให้ 
มคีวามสอดคล้องกนั  มพีนกังานท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการพฒันา 

และสามารถสืบต่อต�าแหน่งงานของพนักงานชาวไทยที่ 
ปฏบิตังิานในต่างประเทศรวม 25 ต�าแหน่ง หรอืประมาณ 
ร้อยละ 10 ซึง่เป็นไปตามแผนทีจ่ดัท�าขึน้ตามความเหมาะสม 
ของแต่ละธุรกิจ

•  จำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของเอสซีจีใน 
อำเซียน ท�ำให้มีพนักงำนหลำกหลำยเชื้อชำติ 
และเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จำกปัจจุบันที่มี 
พนักงำนกว่ำ 52,000 คนทั้งในประเทศและต่ำง 
ประเทศ  ดังนั้นเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำร 
แข่งขันและรองรับกับควำมท้ำทำยของธุรกิจใน 
อนำคต เอสซจีจีงึต้องพฒันำพนกังำนทกุคนให้ 
มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ เพือ่ตอบโจทย์กำรแข่งขนั 
และกำรด�ำเนนิธรุกจิให้เกดิควำมยัง่ยนืในภมูภิำค

•  เอสซีจีก�ำลังปรับเปลี่ยนเรื่องกำรเรียนรู้ของ 
พนักงำนในหลำยด้ำน ตั้งแต่โครงสร้ำงกำร 
เรียนรู ้   และระบบกำรบริหำรจัดกำรที่จะช่วย 
ให้กำรเรียนรู ้ของเอสซีจีตอบโจทย์ธุรกิจมำก 

ยิง่ขึน้ มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ และเป็นมำตรฐำน 
เดยีวกนัทัง้ภมูภิำค  กำรปรบัเปลีย่นกำรเรยีนรูใ้น 
เอสซจี ี (SCG Learning Transformation) ถอืเป็น 
เรื่องส�ำคัญส�ำหรับองค์กร ต้องอำศัยควำม 
ร่วมมอืของผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูจ้ดักำรระดบัส่วน 
หรือแผนก และพนักงำนทั้งองค์กรในทุกระดับ 
จงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีพ่นกังำนต้องมคีวำม 
เข้ำใจตรงกนั โดยหวัใจส�ำคญัของควำมส�ำเรจ็อยู่ 
ทีก่ำรมส่ีวนร่วมผลกัดนัของพนกังำน  นอกจำกนี้ 
ยังเป็นกำรด�ำเนินกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร ทั้งใน 
ประเทศและต่ำงประเทศ จึงต้องใช้ระยะเวลำใน 
กำรน�ำไปปฏบิตัแิละตดิตำมผล โดยมกีำรวำงแผน 
ลงมือปฏิบัติ ทบทวนและแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 
(PDCA, Plan Do Check Action) ตลอดระยะเวลำ

การพัฒนาพนักงาน

  สร้างการเรียนรู้ให้พนักงานทุกคนมีสมรรถนะ (Competency) ในการร่วมสร้าง 
  ความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน
  พฒันาพนกังานซึง่มคีวามหลากหลายทางเชือ้ชาต ิวฒันธรรม และประสบการณ์ 
  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  สร้างผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้นและสามารถควบคุม 
  การลงทุนในการพัฒนาพนักงานได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

วำงระบบกำรเรียนรู้
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1. วำงระบบกำรเรียนรู้ที่มีมำตรฐำนเดียวกันทั้งภูมิภำค 

2. สร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้และกำรโค้ช 

 จากจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ  เอสซีจีจึงต้องสร้างการเรียนรู้ 
ที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศ  เพื่อพัฒนาพนักงาน 
ให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับความท้าทาย 
และการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจได้อย่างพร้อมเพรียง 
กัน

 การเรียนรู้ของพนักงานจะยั่งยืนและสมบูรณ์ พนักงาน 
ต้องมีวัฒนธรรมการเรียนรู ้ที่มีความรับผิดชอบในการ 
เรียนรู้และการพัฒนาด้วยตนเอง  โดยเฉพาะการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์และการลงมือท�าจริง  เช่น OJT  (On 
the Job Training)  โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็น  “โค้ช” ซึ่ง 
มีบทบาทส�าคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ 
พนกังานเกดิการพฒันาตนเองและเป็นแบบอย่างเรือ่งการ

 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของผู ้บังคับ 
บัญชาให้สามารถ “โค้ช” ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยแต่ละกลุม่ธรุกจิได้จดัหลกัสตูร 
พัฒนาเสริมศักยภาพการเป็นโค้ชที่มีคุณภาพให้ผู้บังคับ 
บัญชา  นอกจากนี้เอสซีจีก�าลังพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน 
Leader as Coach  เพื่อน�าไปใช้ทั้งในประเทศและต่าง 
ประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรสร้างทักษะให้ผู ้บังคับบัญชา 
สามารถพัฒนาพนักงานให้ประสบความส�าเร็จอย่างเป็น 
รูปธรรม

 วางระบบการเรียนรู้และการพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันทั้งภูมิภาค ยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะตาม 
บทบาทหน้าที่  (Role-based Competency)  เพื่อให้ 
พนกังานทราบถงึบทบาทหน้าทีก่ารท�างานและมาตรฐานที่ 
บรษิทัคาดหวงั รวมทัง้สามารถเหน็เส้นทางการเรยีนรูข้อง 
ตนเองได้อย่างชดัเจน โดยแบ่งสมรรถนะหลกัเป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านเทคนิคในการปฏิบัติของแต่ละธุรกิจ ด้านวิชาชีพ 
และด้านภาวะผู้น�า

เรียนรู้ที่ดี  (Role Model) ขณะที่การเรียนรู้จากห้องเรียน 
หรือการอ่านใช้สร้างความรู้พื้นฐานเพื่อการต่อยอดและ 
น�าไปใช้งานต่อ 

  การจัดการเรียนรู ้รูปแบบใหม่จึงให้ความส�าคัญกับ 
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 
70 : 20  : 10

10
กำรเข้ำอบรม

หรือการค้นคว้า
ด้วยตัวเอง

70
กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์

และกำรลงมือท�ำจริง

20
กำรเรียนรู้จำกผู้อื่น เช่น 

ผู้บังคับบัญชำ ผู้เชี่ยวชำญ 
หรือผู้มีประสบกำรณ์ 

3. เชื่อมโยงกำรเรียนรู้ของพนักงำน
เข้ำกับระบบบริหำรจัดกำร Talent และกลยุทธ์ขององค์กร

4. พัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนและผู้น�ำ

5. สร้ำงปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนรู้

 น�าระบบไอทีเข้ามาบริหารจัดการการเรียนรู้  (Learning 
Management System, LMS) มาใช้เพื่อส่งเสริมให้การ 
เรียนรู ้ในเอสซีจีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกันทั้ง 
ภูมิภาค และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพนักงานทุกคน 
สามารถจัดการการเรียนรู้ของตนเองผ่านระบบ LMS ได้ 
อย่างสะดวก ตั้งแต่การดูสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
ของตนเอง การประเมินสมรรถนะ การจัดท�าแผนพัฒนา 
รายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชา การลงทะเบียนเรียนใน 
โปรแกรมต่าง ๆ   รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและหลักฐาน 
ความส�าเร็จที่ผ่านมาของพนักงาน  เพื่อให้การพัฒนา 
พนกังานด�าเนนิไปได้อย่างต่อเนือ่ง แม้จะมกีารย้ายหน่วย 
งานหรือเปลี่ยนหัวหน้างาน

 ใช้ห้องเรียนดิจิทัล  เช่น E-learning หรือ Gamification 
ซึ่งสามารถรองรับจ�านวนผู้เรียนได้เป็นจ�านวนมาก และ 
สามารถเข้าเรยีนทีไ่หนหรอืเมือ่ใดกไ็ด้ ท�าให้พนกังานของ 
เอสซีจีที่มีจ�านวนมากขึ้นและอยู่ในทุกประเทศทั่วภูมิภาค 
มีโอกาสเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  โดยไม่ต้องรอเข้าห้องเรียนใน 
รูปแบบเดิม

  เอสซีจีจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด้านการเรียนรู้ของพนักงานขึ้นมาอย่างชัดเจน  เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ  รวมทั้งพัฒนาผู้น�าซึ่งมีทัศนคติ  ความรู้ 
และความสามารถที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ  เป็น 
ผู้น�าที่สามารถพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพขึ้นเป็นก�าลัง 
ส�าคัญของเอสซีจี

  เอสซีจีจัดตั้ง  SCG  Learning  Council  ขึ้นมาก�ากับ 
ดแูลทศิทาง ก�าหนดกลยทุธ์และนโยบายด้านการเรยีนรูใ้ห้ 
สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีมาตรฐาน 
เดยีวกนัทัว่ทัง้ภมูภิาค โดยเชือ่มประสานกบัตวัแทนจากทกุ 
ธุรกิจและทุกวิชาชีพ เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วน 

  เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ตรงตามกลยุทธ์และ 
ทิศทางของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง  
และยั่งยืน  จึงจ�าเป็นต้องเชื่อมโยงการเรียนรู ้เข ้ากับ 
กระบวนการและระบบการบริหารจัดการ  Talent  โดย 

เริ่มตั้งแต่การก�าหนดคุณสมบัติ  ความสามารถที่จ�าเป็น  
การคัดเลือก พัฒนา และรักษากลุ่มพนักงาน Talent เพื่อ 
สร้าง Commitment และ Engagement กับองค์กรต่อไป
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▸จัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ   เข้ามาดูแลเรื่องการเรียนรู้ 
ภายในเอสซีจี  ทั้งระดับเอสซีจี  คือ  SCG  Learning 
Council ระดบักลุม่ธรุกจิ คอื BU Academy และส�าหรบั 
แต่ละกลุ่มวิชาชีพ คือ Professional Academy ต่าง ๆ  
โดยมีหน่วยงานด้าน  Learning ที่ดูแลเรื่องการเรียนรู ้ 
ทัง้ส่วนกลางและระดบัธรุกจิเป็นผูน้�านโยบายมาปฏบิตัใิห้ 
เกิดเป็นรูปธรรม

▸จดัท�านโยบายด้านการเรยีนรู ้ (SCG Learning Policy) 
เพื่อก�าหนดทิศทางและแนวทางในการเรียนรู้ของเอสซีจี 
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ

▸เริ่มจัดท�าสมรรถนะ  (Competency) และรูปแบบการ 
เรียนรู้ใหม่  (Learning Solution 70  : 20  : 10) ทั้งด้าน 
ภาวะผูน้�า ด้านวชิาชพี และด้านเทคนคิการปฏบิตักิารของ 
แต่ละกลุ่มธุรกิจโดยได้เริ่มทดลองด�าเนินการที่โรงงาน 
โอเลฟินส์ก่อน

▸จัดหาและจัดท�าปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ   เช่น 
LMS คู่มือการเรียนรู้ต่าง ๆ   การพัฒนาทักษะพนักงาน 
ในส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และงานพัฒนาองค์กร 

(HR & OD) ให้สามารถสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้าน 
การเรียนรู้แก่พนักงานได้

▸เริ่มสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้  (Learning 
Transformation) แก่พนกังานทัว่ไป โดยเริม่จากกลุม่ผูน้�า 
ผ่านกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ  ตลอดทั้งปี  โดยจัดงานเปิด 
ตวัอย่างเป็นทางการในงาน SCG Learning Forum 2015 

▸ในปี 2558 พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 
11 วัน  เอสซีจีได้ลงทุนไป 1,977 ล้านบาทส�าหรับการ 
ฝึกอบรมพนกังานทัง้ภายในและภายนอก และการพฒันา 
พนักงานด้านระบบบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการ 
Integrated Business Excellence (IBE) ด้วย

จากวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะก้าวไปเป็นผู้น�าตลาดอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาพนักงานท้องถิ่น
ในประเทศที่เอสซีจีด�าเนินธุรกิจ และพนักงานคนไทยที่ต้องไปปฏิบัติงานต่างประเทศจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
  เอสซีจีจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ เช่น หลักสูตร SCG Go 
Regional Program มีองค์ประกอบหลัก 5 ส่วนที่ส่งเสริมและสอดคล้องกัน ประกอบด้วย Business Understanding, 
Organizational  Impact,  Interpersonal Understanding, Global Outlook และภาษาของประเทศที่เอสซีจีไปด�าเนิน
ธุรกิจ และจัดหลักสูตรส�าหรับพนักงานท้องถิ่นให้มีมาตรฐานเดียวกัน  เช่น หลักสูตร Abridged Business Concept 
(ABC), หลักสูตร Business Concept Development (BCD) และหลักสูตร Leadership Development Program 
(LDP) รวมถึงหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค และความรู้ทั่วไปอื่น ๆ   เพื่อพัฒนาพนักงานทุกคนในต่างประเทศ
ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกัน  เอสซีจียังได้ก�าหนดเกณฑ์คัดเลือกพนักงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง 
เพื่อน�าเข้าสู่แผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่ท้าทายและเหมาะสม 

ค่ำใช้จำ่ยฝึกอบรมพนักงำน

พลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

    ธุรกิจต้องไม่หยุดชะงักเนื่องจากความผันผวนของพลังงาน และสามารถรักษา 
  ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้านต้นทุนการผลิต
  ภายในปี 2563 จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ 10 
  เมื่อเทียบกับปี 2550 

เป้าหมาย

สร้างความมั่นคง
และประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำน

ผลิตสินคำ้และบริกำร 
พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ปลูกฝังจิตส�ำนึก
ด้านพลังงานให้แก่พนักงาน

• ธรุกจิของเอสซจีต้ีองพึง่พงิกำรใช้พลงังำนสงู 
จึงต้องเผชิญควำมเสี่ยงสูงจำกควำมผันผวน 
ของพลังงำนทั้งด้ำนรำคำและปริมำณเชื้อเพลิง 
ที่สำมำรถจัดหำ รวมทั้งผู ้มีส่วนได้เสียยังให้ 
ควำมส�ำคัญต่อประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศและภำวะโลกร้อนซึ่งมีสำเหตุจำกกำร 
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

•  เอสซีจีให ้ควำมส�ำคัญต่อกำรจัดกำรด้ำน 
พลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
เพื่อใช ้ลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงแหล ่ง 
พลังงำนหลัก ซึ่งอำจท�ำให้ธุรกิจของเอสซีจี 
ต้องหยุดชะงัก หรือส่งผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม  พร้อมกันนั้นก็สร้ำงโอกำสในกำร 
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน ด้วยกำรเพิ่ม 
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของกระบวนกำร 
ผลติ และสร้ำงรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

•  เพื่อให้กำรท�ำงำนดังกล่ำวเกิดผลอย่ำงเป็น 
รูปธรรม  เอสซีจีได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อ 
ดูแลและบริหำรจัดกำรพลังงำน 2 คณะหลักคือ 
คณะกรรมกำรพลงังำน และคณะท�ำงำนส่งเสรมิ 
และพัฒนำระบบควำมรู้พนักงำนกลุ่มวิชำชีพ 
พลงังำน ซึง่ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลคณะท�ำงำนต่ำงๆ 
ดังนี้ คณะท�ำงำนรวมซื้อถ่ำนหิน คณะท�ำงำน 
ร่วมมอืด้ำนแหล่งเชือ้เพลงิชวีมวล คณะกรรมกำร 
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ คณะ 
ท�ำงำนด้ำนนวัตกรรมพลังงำน คณะท�ำงำน 
ด้ำนเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำร 
พลังงำน และคณะท�ำงำนสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำน 
พลังงำนและเชื่อมควำมสัมพันธ์

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา 1

2
3

ล้านบาท
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1. สร้ำงควำมมั่นคงและประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน

 รักษาเสถียรภาพและบริหารสัดส่วนการใช้พลังงานจาก 
แหล่งต่าง ๆ   เช่น น�้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ  ไฟฟ้า 
ชีวมวล วัสดุไม่ใช้แล้ว  เป็นต้น  เพื่อให้มีความเหมาะสม 
ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และราคา 

สัดส่วนกำรใช้
พลังงานทดแทน

 เพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทน เพือ่เพิม่ความยดืหยุน่ 
ของชนิดเชื้อเพลิงและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

▸สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจซีเมนต์และธุรกิจ 
กระดาษ ซึ่งเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายหลักของเอสซีจี  ในการ 
ร่วมกันจัดหาถ่านหินและศึกษาพัฒนาการใช้เชื้อเพลิง 
ชนิดใหม่ ๆ   เพื่อน�ามาทดแทนถ่านหินได้มากขึ้น

▸สร้างระบบจัดการถ่านหินที่ดีใน  “โครงการวัดบันได” 
หรือ “โครงการจัดเก็บถ่านหินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ที่อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเงิน 
ลงทุนกว่า  400 ล้านบาท  เพื่อยกระดับมาตรฐานการ 
จัดการขนถ่ายถ่านหินตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการให้เป็น 
ระบบปิดอย่างสมบรูณ์ ป้องกนัการฟุง้กระจายของฝุน่สูส่ิง่ 
แวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง

34,000
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
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การดำาเนินงานปี 2558

▸โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อน 
เหลือทิ้ง  (Maximize Capacity of Waste Heat Power 
Gerneration) ที่โรงงานของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) 
จ�ากัด  สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้า 10  เมกะวัตต์ 
โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลสนับสนุนด้วย ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกได้ราว 34,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 
จากการลดการซื้อไฟฟ้าของรัฐ

▸ติดตั้ง  Vertical Cement Mill  ที่โรงงานของบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย  (ท่าหลวง) จ�ากัด และบริษัทปูนซิเมนต์- 
ไทย (แก่งคอย) จ�ากดั สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
และลดการใช้ไฟฟ้าส�าหรับบดปูนซีเมนต์ได้ 13 กิกะวัตต์ 
ชั่วโมงต่อปี  เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
7,800 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

▸ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ  Turbo  Air  Vaccuum 
Pump ที่โรงงานราชบุรีของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาห- 
กรรม จ�ากัด ลดการใช้ไฟฟ้าได้  4 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 
และลดการใช้เชื้อเพลิงได้ 114,600 ตัน  เทียบเท่าการลด 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 11,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 
ต่อปี

11,000
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

7,800
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

โครงกำรพลังงำนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของเอสซีจี

• โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้ง  (Waste Heat Power 
Generation, WHG) ที่หม้อผลิตปูนซีเมนต์ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ 
ทดแทนการซื้อไฟฟ้า 560 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี  เทียบเท่าการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 326,000 ตันต่อปี* 
• โครงการ Vertical Cement Mill ที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 
จ�ากัด และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด  เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและลดการใช้ไฟฟ้าบดปูนซีเมนต์ 13 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 
เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7,600 ตันต่อปี 
• โครงการผลติเชือ้เพลงิแขง็จากขยะมลูฝอยชมุชน (Refused Derived
Fuel, RDF) โดยบริษัทเอสซีไอ อีโค่  เซอร์วิสเซส จ�ากัด น�าขยะ
มูลฝอยชุมชนแปรรูปเป็น RDF มาใช้ทดแทนถ่านหินในเตาผลิต
ปูนซีเมนต์ 986,000 กิกะจูลต่อปี  เทียบเท่าการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 95,000 ตันต่อปี 
• โครงการ Anaerobic Digestion ที่บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ากัด 
ท�าให้ได้ก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน�า้ทดแทนก๊าซ
ธรรมชาติ 202,000 ล้านบีทียูต่อปี  เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 12,000 ตันต่อปี
• เทคโนโลยี Emisspro สารเคลือบเตาเผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานส�าหรับเตาเผาที่บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด 
และบริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
1,415,000 ล้านบีทียูต่อปี  เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 83,000 ตันต่อปี 
• โครงการปรับปรุงห้องเผาไหม้ชุดก�าเนิดไอน�้าทั้ง 4 โรงงานของ 
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใช้ชีวมวลและสิ่งเจือปนที่ติดมากับกระดาษ
รีไซเคิล (Waste Reject) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนช่วยลดการใช้ถ่านหิน
1,424,000 กิกะจูลต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
164,000 ตันต่อปี
• โครงการระบบเผาก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่หม้อไอน�้า PB#16 
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทน ช่วยลดการใช้ถ่านหิน 65,000 กิกะจูลต่อปี  เทียบเท่าการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6,200 ตันต่อปี
• โครงการทดแทนชุดก�าเนิดไอน�้าและไฟฟ้าที่หม้อไอน�า้ PB#2 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี 
ใช้ชีวมวลและสิ่งเจือปนที่ติดมากับกระดาษรีไซเคิล  (Waste Reject) 
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ถ่านหิน 324,000 กิกะจูลต่อปี 
เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 37,000 ตันต่อปี

ไทย

อินโดนีเซีย

กัมพูชา

เวียดนาม
• Prime Group ปรับปรุงระบบผลิต Coal Gas 
และเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ในโรงงานกระเบื้อง
เซรามิก ทดแทนถ่านหิน 1,291,400 กิกะจูลต่อปี  เทียบเท่า
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 127,000 ตันต่อปี
• Vina Kraft Paper ใช้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพจากระบบ
บ�าบดัน�า้เสยีแบบ Anaerobic ในหม้อไอน�า้ ทดแทนถ่านหนิ
512,000 กิกะจูลต่อปี  เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 49,000 ตันต่อปี

• ขยายผลเทคโนโลยี Emisspro สารเคลือบเตาเผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานส�าหรับเตาเผาที่ Chandra Asri Petrochemicals  (CAP)
ลดการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ160,200 ล้านบทียีตู่อปี เทยีบเท่าการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 9,400 ตันต่อปี
• ขยายผลเทคโนโลยี Emisspro สารเคลือบเตาเผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานส�าหรบัเตาเผาที ่PT Keramika  Indonesia Associasi  (KIA)
ลดการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ267,000 ล้านบทียีตู่อปี เทยีบเท่าการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 16,000 ตันต่อปี

• Kampot Cement ตดิตัง้เครือ่งผลติไฟฟ้า
จากลมร้อนเหลือทิ้ง  (Waste Heat Power 
Generation, WHG) ทดแทนการซื้อไฟฟ้า 
61 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี  เทียบเท่าการลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 40,000 ตนัต่อปี
• Kampot Cement ติดตั้ง Gasifier
ที่ Line 1 ท�าให้สามารถใช้ชีวมวล (แกลบ)
ทดแทนถ่านหิน 246,000 กิกะจูลต่อปี
เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
24,200 ตันต่อปี

* การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยตันต่อปีในที่นี้ หมายถึง ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

ฟิลิปปินส์
• Mariwasa Siam Ceramics ติดตั้ง Gasifier ผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในเตา
เซรามิก 791,000 กิกะจูลต่อปี  เทียบเท่าการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 50,000 ตันต่อปี
• United Pulp and Paper ปรบัปรงุระบบล�าเลยีงเชือ้เพลงิ
เพื่อเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินที่หม้อไอน�า้
55,000 กิกะจูลต่อปี  เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 5,300 ตันต่อปี
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RDF พลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน

ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 25 ล้านตันต่อปี ท�าให้เกิดขยะสะสมในบ่อขยะเปิด (Open Dump)
ทั่วประเทศมากกว่า 26 ล้านตัน  การแปรรูปขยะจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยก�าจัดขยะของประเทศ บริษัทเอสซีไอ 
อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด จึงได้ด�าเนินการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชน (Refuse Derived Fuel, RDF)
เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในเตาผลิตปูนซีเมนต ์ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงด้วย
  การด�าเนินงานเริ่มต้นจากการจัดตั้งโรงคัดแยกขยะที่บ่อขยะชุมชนเพื่อคัดแยก และจัดการปรับปรุงขยะ 
แยกส่วนที่เผาไหม้ได้มาจัดการแปรรูปเป็น RDF-2 (ตามหลักสากลของการแบ่ง RDF)  เพื่อลดปัญหามลพิษ
ระหว่างการขนส่ง ไม่ให้เกิดปัญหาน�า้ขยะหกบนถนน ลดปัญหากลิ่น โดยเครื่องจักรของโรงคัดแยกใช้เทคโนโลยี
จากยุโรปและญี่ปุ่น เพื่อลดการใช้แรงงานคนให้สัมผัสขยะน้อยที่สุด  สุดท้าย RDF-2 จะถูกอัดเป็นก้อนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งจากบ่อขยะไปโรงงานปูนซีเมนต์  เมื่อก้อน RDF-2 ถูกส่งถึงโรงงานปูนซีเมนต์จะได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพสุดท้ายและย่อยให้มีขนาดเล็กกว่า 5 เซนติเมตร เป็น RDF-3 ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับ
เตาผลิตปูนซีเมนต์ได้
  บริษัทเอสซีไอ อีโค่  เซอร์วิสเซส จ�ากัด ได้ด�าเนินงานผลิต RDF แล้วสามแห่ง คือที่อ�าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี อ�าเภอบางระก�า จังหวัดพิษณุโลก อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงงานปูนซีเมนต์
ที่อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปี 2558 เอสซีจีได้น�า RDF 
มาใช้งานรวมจ�านวน 61,000 ตัน ทดแทนการใช้ถ่านหินได้ 57,000 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
110,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อป ีนอกจากนี้ยังช่วยให้พื้นที่บ่อฝังกลบขยะของชุมชนได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว
    ในปี 2559 จะขยายการด�าเนินการเพิ่มขึ้นโดยสนับสนุนให้ตั้งโรงคัดแยกบ้านหมอ (แห่งที่ 2) จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เอสซีจีได้ตั้งเป้าหมายว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า ปี 2563 จะใช้ RDF ประมาณ 290,000 ตัน 
ทดแทนการใช้ถ่านหิน 275,000 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 524,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
และช่วยประเทศไทยจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้กว่า 1 ล้านตันต่อปี

แต่เดิมการจัดการขยะของอ�าเภอบ้านหมอค่อนข้างมีข้อจ�ากัด 
เนื่องจากพื้นที่บ่อขยะไม่สามารถรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวัน 

จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดโครงการความร่วมมือระหว่าง
อบจ. สระบุรี อบต. ขีดขิน และบริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
ตั้งโรงคัดแยกขยะอ�าเภอบ้านหมอ (แห่งที ่1) เพื่อจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ ไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทเอสซีไอ 

อีโค่  เซอร์วิสเซส จ�ากัด ได้สนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องจักรต่าง ๆ  ท�าให้
เกิดการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
จากการด�าเนินงานนั้นส่งผลให้ อบต.  เมืองขีดขิน ได้รับการยอมรับ

ในฐานะต้นแบบและศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะส�าหรับหน่วยงานอื่น

คุณชมพูนุช ปัญญากาวิน
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองขีดขิน

“

“
2. ผลิตสินค้ำและบริกำร
พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก

 ลงทุนด้านการวิจัยเทคโนโลยีสะอาด  เพื่อพัฒนาหรือ 
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีส�าหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ให้ 
สามารถใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจก 

 พัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจก ทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งานผลิตภัณฑ์

▸บริษัทเอสซีจี  โลจิสติกส์  แมเนจเม้นท์  จ�ากัด  ได้ 
พัฒนาระบบการจัดการและขนส่งแบบบูรณาการ  เพิ่ม 
ประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง 
เป็นระบบ Multimodal  ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 25  เมื่อเทียบกับการขนส่ง 
รปูแบบปกต ิ นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้ระบบ Backhaul เพือ่ 
ลดการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่า ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เมือ่เทยีบกบัการขนส่งแบบ 
ปกติและติดตั้งระบบ Global  Positioning  เพื่อลด 
ระยะทางและจ�านวนเที่ยวในการขนส่ง ท�าให้สามารถลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมได้อย่างน้อย 13,000 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

▸ปูนช้าง  ไฮบริด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สูตรใหม่ซึ่ง 
พัฒนาขึ้นให้ลดการใช้พลังงานในการผลิต  ได้รับความ 
สนใจจากผู้บริโภคจนต้องผลิตเพิ่มขึ้นถึง  1.9 ล้านตัน 
ในปี 2558  ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 139,000 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

24,000
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

13,000
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

139,000
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

การดำาเนินงานป ี2558

▸เทคโนโลยี Emisspro นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลงังานของเตาเผาในโรงงานอตุสาหกรรมประเภท 
ต่าง ๆ   เช่น  โรงงานปิโตรเคมีและการกลั่น  โรงงานผลิต 
เหล็กกล้า  โรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิก สามารถเพิ่ม 
ยอดขายได้ถึงร้อยละ 260  เมื่อเทียบกับปี 2557 ช่วยลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  24,000 ตันคาร์บอนได- 
ออกไซด์ต่อปี และยังเผยแพร่เทคโนโลยีไปต่างประเทศ 
เช่น ฟิลิปปินส์  เกาหลี

▸SolarECO System นวตักรรมระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน 
แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ซึ่งได้พัฒนาระบบการติดตั้ง 
แผงโซลาร์เซลล์มาพร้อมกับกระเบื้องมุงหลังคา และ 
สามารถออกแบบแผงโซลาร์เซลล์ให้สอดคล้องกับรูปทรง 
หลังคา จึงง่ายต่อการติดตั้ง มีความสวยงามและแข็งแรง 
คงทน โดยระบบผลิตไฟฟ้ามีสองแบบให้เลือก คือ ระบบ 
ส�ารองไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านแบบติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มเติม 
และระบบต่อตรงเพื่อขายไฟฟ้าให้หน่วยงานรัฐ
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Rooftop Energy
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน

ในปี 2556 ภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิการใช้พลงังานทางเลอืกโดยการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff  บริษัทสยาม จีเอ็นอี  โซล่าร์ 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด  เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประเทศในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถใช้หลังคาโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ส�ารวจพื้นที่หลังคาโรงงาน
ในกลุ่มบริษัทเอสซีจี ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,000,000 ตารางเมตร พบว่ามีหลังคาหลายแห่งที่เหมาะสม จึงได้เริ่มต้น
โครงการแรกที่หลังคาคลังสินค้าของบริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ากัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ซึ่งมีพื้นที่ 11,000 ตารางเมตร เนื่องจากมีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์สูงถึง 19.2  เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน
  โครงการได้ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จ�านวน 3,033 แผ่น มีขนาดก�าลังไฟฟ้ารวม 743 กิโลวัตต์  โดยออกแบบ
การใช้พื้นที่และทรัพยากรในโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น การใช้พื้นที่ผนังอาคารด้านนอกติดตั้งเครื่องแปลงกระแส
ไฟฟ้า การน�าระบบสายส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ของโรงงานที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาปรับปรุงเป็นส่วนเชื่อมต่อของระบบใหม่ 
เป็นต้น  การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เช่น การศึกษามุมเอียงของหลังคาที่เหมาะสม การเลือก
ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ  เป็นต้น  ในส่วนการซ่อมบ�ารุงได้ออกแบบให้ง่าย
ต่อการด�าเนินการ เช่น ใช้ระบบติดตามประมวลผลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้ไม่ต้องมีบุคลากรหน้างาน 
แผงเซลล์มีระบบท�าความสะอาดตัวเองหลังฝนตก เป็นต้น  รวมทั้งยังค�านึงถึงเรื่องความปลอดภัย  เช่น การป้องกัน
ไม่ให้เกิดรูรั่วของหลังคา การติดตั้งระบบสายดินและสายล่อฟ้าเพิ่มเติม
  หลังจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 1,017,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 591 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี นอกจากนี้ยังช่วยลดความร้อนสะสมในอาคาร 
ซึ่งท�าให้ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง และช่วยลดเสียงดังรบกวนจากฝนที่ตกกระทบหลังคาเมทัลชีต 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณลงทุน 41 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8 ปี คาดว่าจะมีรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6.25 ล้านบาทต่อปี และมีแผนด�าเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
25 ปี ถือเป็นโครงการแรกที่สามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานจากภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษา นับเป็นโครงการต้นแบบที่สามารถขยายผล
สู่โรงงานอื่น ๆ  ที่มีลักษณะใกล้เคียงต่อไป

3. ปลูกฝังจิตส�ำนึก
ด้านพลังงานให้แก่พนักงาน

  ทรัพยากรบุคคลในองค์กร คือปัจจัยส�าคัญที่จะช่วย 
ผลักดันการด�าเนินงานด้านพลังงานให้ประสบความ 
ส�าเร็จ คณะท�างานสร้างจิตส�านึกด้านพลังงานและเชื่อม 

▸ จัดกิจกรรม SCG Energy Day ทั่วทั้งเอสซีจีขึ้นเป็น 
ครัง้แรก เพือ่รณรงค์การใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่า และสร้าง 
จติส�านกึเรือ่งพลงังานภายใต้โครงการ “ปิด ปรบั  เปลีย่น” 
หรอื 3C (Close Control Change) คอื ปิดเมือ่ไม่ใช้ ปรบั 
ให้พอด ีและเปลีย่นเพือ่สิง่ทีด่กีว่า โดยพนกังานเอสซจีจีาก 
ทกุธุรกจิได้ร่วมกนัแปรขบวนเปน็รูปสัญลักษณ์ “ปดิ ปรับ 
เปลีย่น” เพือ่ประกาศค�ามัน่สญัญาในการประหยดัพลงังาน 
นอกจากนีย้งัจดัเสวนาหวัข้อทศิทางพลงังานในอนาคตโดย 
ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้มีพนักงาน 
เอสซีจีจากทุกธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรรมจ�านวน 1,178 คน 

▸   จัดกิจกรรม  Energy  Awareness  Promotion 
ภายใต้แนวคิด  “ปิด ปรับ  เปลี่ยน” ต่อเนื่องตลอดปีเพื่อ 
เสรมิสร้างจติส�านกึด้านพลงังานให้พนกังานเริม่น�าไปปฏบิตัิ 
ด้วยตนเองก่อนแล้วขยายสู่เพื่อนร่วมงานและครอบครัว 
โดยใช้ Social Media  เป็นสื่อกระตุ้นสร้างการมีส่วนร่วม 
และจิตส�านึกด้านพลังงานออกไปในวงกว้าง  ทั้งนี้มี 
พนักงานเอสซีจีน�าเสนอวิธีการประหยัดพลังงานทั้งสิ้น 
2,440 วิธี

▸ พัฒนาหลักสูตร Project Based Training Course: 
Energy Science and Technology โดยร่วมกบัจฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย  เพื่อฝึกอบรมพนักงานในสายงานวิชาชีพ 
พลงังาน ด้วยการเรยีนรูผ่้านการทดลองท�าโครงการพลงังาน 
ต่าง  ๆจ�านวน 12 โครงการ โดยเนือ้หาในรุน่ที ่1 ประกอบด้วย 

การดำาเนินงานป ี2558

ความสัมพันธ์จึงมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน  
เสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านพลังงานให้แก่ 
พนักงาน

3 หวัข้อหลกัคอื ถ่านหนิสะอาด (Clean Coal Technology) 
โรงไฟฟ้า (Power Plant) และการน�าความร้อนเหลอืใช้กลบั 
มาใช้ประโยชน์ (Waste Heat Recovery) ทัง้นีม้พีนกังาน 
เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 15 คน ใช้ระยะเวลา 5  เดือน

▸ จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์พนักงานที่จบการศึกษาด้าน 
พลังงานทัง้ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก จ�านวน 26 
คน เพือ่ให้ได้รบัทราบแผนงานด้านพลงังานของเอสซจี ีและ 
จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ร่วมกนัวางแผนการด�าเนนิงาน 
ในอนาคต   พร้อมกับเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ถ่ายทอด 
โดยผูท้รงคณุวฒุทิีเ่คยเป็นผูบ้รหิารด้านพลงังานจากหน่วย 
งานภาครัฐและเอสซีจี  เพื่อน�าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ใน 
การท�างานต่อไป

▸ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และดูงานการจัดการ 
พลังงาน ณ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด ใน 
ธุรกิจ  เอสซีจี  แพคเกจจิ้ง และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
โฮลดิ้ง จ�ากัด  (มหาชน)  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 
บคุลากรด้านพลงังานและเรยีนรูป้ระสบการณ์จากโครงการ 
พลังงานต่างๆ  เพื่อน�าแนวคิดมาต่อยอดในการวางแผน 
งานประจ�าปี และพัฒนาโครงการพลังงานในอนาคต มีผู้ 
เข้าร่วมกจิกรรมทัง้หมดจ�านวน 65 คน  นอกจากนีผู้เ้ข้าร่วม 
กจิกรรมยงัได้ร่วมกนัท�าความสะอาดและเปลีย่นหลอดไฟ 
LED ให้แก่วัดใหม่สีหมื่น จังหวัดราชบุรี
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กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

กำรจัดกำรน้�ำ

• กำรบริหำรจัดกำรน�้ำได้รับกำรก�ำหนดให้เป็น 
ดชันชีีว้ดัทีส่�ำคญัประกำรหนึง่ของประสทิธผิลใน 
กำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี  เพรำะทรัพยำกรน�้ำ 
เป็นทั้งต้นทุนและทรัพยำกรที่จ�ำเป็นต่อกำรผลิต 
โดยผลกำรด�ำเนินงำนจะได้รับกำรทบทวนและ 
ตดิตำมทกุไตรมำสจำกผูบ้รหิำรระดบัสงู

•  เอสซีจีน�ำระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
มำปรบัใช้กบักำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ ทัง้ในภำพรวม 
ของธุรกิจและรำยบริษัท  เริ่มตั้งแต่กำรประเมิน 
ควำมเสี่ยง กำรให้ควำมส�ำคัญกับพื้นที่ซึ่งมี 
ควำมเสี่ยงเรื่องน�้ำ ทั้งในเรื่องปริมำณกำรใช้น�้ำ 
กระบวนกำรผลิต ข้อก�ำหนดกฎหมำย ประเด็น 
ด้ำนธุรกิจและภำพลักษณ์ และภัยธรรมชำติ

•  เอสซีจีมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 
ซึ่งต้องจัดหำให้มีเพียงพอต่อกำรใช้งำนและมี 
คุณภำพของน�้ำที่เหมำะสม  นอกจำกนี้ยังต้อง 
ค�ำนึงถึงคุณภำพของน�้ำที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 
เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำรใช้น�ำ้ของชมุชนรอบ 
โรงงำน

•  เอสซีจีจัดตั้งคณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำรน�้ำ 
เพื่อก�ำหนดแนวทำง กลยุทธ์ นโยบำยรวมถึง 
เป้ำหมำยในกำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ทัว่ทัง้องค์กร 
โดยคณะท�ำงำนมำจำกทุกส่วนธุรกิจของเอสซีจี 
และหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการบริหาร 
จัดกำรทรัพยำกรน�้ำอย่ำงบูรณำกำร มีทิศทำง 
ที่ชัดเจน และมีกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ระหว่ำง 
ธุรกิจ สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้ไปปรับใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด

  บรหิารความต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกจิ ด้วยการก�าหนดมาตรการเฝ้าระวงัตดิตาม 
  และควบคมุความเสีย่งเรือ่งน�้า หากไม่สามารถป้องกนัได้  ต้องมมีาตรการรองรบั 
  เพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักและเข้าสู่ภาวะปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น
  สร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ จากการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  ทีส่ามารถลดการใช้ทรพัยากรน�า้ และเพิม่ประสทิธภิาพการใช้น�า้ให้เกดิประโยชน์ 
  สูงสุด

เป้าหมาย

กำรอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างยั่งยืน

กำรลดควำมเสี่ยง
เรื่องภัยธรรมชำติ

กำรน�ำน้�ำเสีย
ผ่ำนกำรบ�ำบัด
กลับมำใช้งำน

กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กระบวนกำรผลิต
และผลิตภัณฑ์

การพัฒนา
ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร
ที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนน้�ำ

1
2

3
4

5

 ความขดัแย้งกบัชมุชนอาจเกดิจากปัญหาการน�าน�า้จาก 
แหล่งน�า้มาใช้งาน รวมถงึผลกระทบจากกระบวนการบ�าบดั 
หรือการระบายน�้าทิ้งสู ่แหล่งรองรับน�้าตามธรรมชาติ 
เอสซจีจีงึสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัชมุชน และรบัฟังความ 
คดิเหน็จากชมุชนอย่างสม�า่เสมอ โดยผ่านกระบวนการการ 
มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี (Stakeholder Engagement) 
เพื่อให้สามารถรับรู้ปัญหา ด�าเนินการแก้ไขปัญหา หรือ 
ระงับข้อขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว  โดยตั้งเป้าหมายไม่ให้มี 
การร้องเรียนเรื่องการใช้น�้าจากชุมชนรอบโรงงาน

 หากอุตสาหกรรมของเอสซีจีมีการใช้น�า้ส�าหรับกระบวน 
การผลติมากกว่าร้อยละ 5 ของแหล่งน�้าทีม่กีารใช้ร่วมกนั 
ในหลายภาคส่วน จะถือว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ความ 
เสี่ยงสูง อาจจะน�าไปสู่ความขัดแย้งในประเด็นแย่งน�้าใช้ 
ส�าหรับอุปโภคบริโภคของชุมชนในพื้นที่ได้

1. กำรอยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน

 ควบคุมการด�าเนินกิจกรรมตลอดกระบวนการผลิต 
ให้สอดคล้องตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง 
แวดล้อม  โดยติดตามข้อมูลการใช้น�้า การระบายน�้าทิ้ง 
รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบต่อแหล่งน�้าอย่างต่อเนื่อง  เช่น 
ปริมาณการสูบน�า้เข้ามาใช้ในโรงงาน คุณภาพน�า้ทิ้งผ่าน 
การบ�าบดัทีร่ะบายออกนอกโรงงาน ปรมิาณและคณุภาพน�า้ 
ในแหล่งน�้าธรรมชาติ  โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง  ระดับน�้า 
บาดาล ระดบัน�า้แม่น�า้  นอกจากนีเ้อสซจียีงัได้จดัตัง้หน่วย 
งานรัฐกิจสัมพันธ์รับผิดชอบในการติดต่อกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และติดตามความคืบหน้า 
ของกฎหมาย รวมถงึการมส่ีวนร่วมในการให้ความคดิเหน็ 
ก่อนการบังคับใช้กฎหมายใหม่

▸จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งและได้บริหาร 
จัดการโดยการกักเก็บน�้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของ 
เอสซจีแีล้ว การบรหิารจดัการยงัครอบคลมุถงึการให้ความ 
ช่วยเหลือชุมชนไม่ให้ขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค

▸ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  ให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบ 
โรงงาน ลดปัญหาการขาดแคลนน�า้อปุโภคบรโิภคทีส่�าคญั 
เช่น

  - กลุ่มโรงงานวังศาลา และบริษัทไทยเคนเปเปอร์ 
จ�ากดั (มหาชน) โรงงานกาญจนบรุ ี ส่งน�า้ทีผ่่านการบ�าบดั 
ให้แก่เกษตรกรรอบโรงงาน  เพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ 
เช ่น  อ ้อย  ข ้าวโพด  รวมถึงนาข้าว  พื้นที่   2,800  ไร ่ 
ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน 200 หลังคาเรือน

การดำาเนินงานป ี2558

  - กลุ่มโรงงานวังศาลา ร่วมกับชาวบ้านหมู่  3 และ 
หมู ่6 ต�าบลวงัศาลา ด�าเนนิการขดุลอก ก�าจดัวชัพชืและ 
ตะกอนในคลองส่งน�้าเพื่อการเกษตรความยาวประมาณ 
300 เมตร ท�าให้โรงงานสามารถส่งน�า้ให้แก่พืน้ทีก่ารเกษตร 
ของชุมชนได้อย่างทั่วถึง

  - บรษิทัฟินคิซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
ส่งน�้าประปาซึ่งโดยปกติผลิตไว้ใช้เฉพาะในโรงงาน ให้แก่ 
ชมุชนรอบโรงงานเพือ่ใช้อปุโภคบรโิภค พร้อมกบัการเตรยีม 
ความพร้อมหากชุมชนขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค  โดย 
เตรียมขุดบ่อบาดาลระดับตื้น 75 บ่อ ใน 3 ต�าบล ได้แก่ 
กุดน�้าใส ม่วงหวาน และโคกสูง และนอกจากนี้ยังได้ร่วม 
กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ปรับปรุงคลองแหล่งน�้าธรรมชาติ 
ประตกูัน้น�า้ และคลองส่งน�า้  เพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชน์ได้ 
สูงสุดในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ

  - บรษิทักระดาษสหไทย จ�ากดั (มหาชน) รบัรูถ้งึความ 
ต้องการของชุมชนเรื่องความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ 
จึงด�าเนินการต่อท่อน�้าดับเพลิงของโรงงานมาให้ที่ชุมชน 
และติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ที่ชุมชนใกล้เคียง  เนื่องจาก 
ชุมชนรอบโรงงานตั้งอยู่ในสภาพหนาแน่น รถดับเพลิงไม่ 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
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2. กำรลดควำมเสี่ยง
เรื่องภัยธรรมชำติ

▸ เอสซีจีด�าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอย่างยั่งยืน 
“เอสซจี ีรกัษ์น�า้เพือ่อนาคต” โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้  สร้างฝาย 
ชะลอน�า้กว่า 68,445 ฝายในแหล่งต้นน�า้ สร้างความชุม่ชืน้ 
ให้แก่ผนืป่า เพือ่ให้ชมุชนมนี�้าใช้อดุมสมบรูณ์ ป้องกนัและ 
ลดความรุนแรงของน�้าแล้งและน�้าท่วม

 ภัยธรรมชาติด้านน�้าจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศของโลกก�าลังเพิ่มความรุนแรงมาก 
ขึ้น ทั้งภัยน�้าท่วมและภัยแล้ง ท�าให้การคาดการณ์และ 
การวางแผนรองรับท�าได้ยากขึ้น  เอสซีจีติดตามข่าวสาร 

ทางกองทัพบกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเอสซีจี ในการด�าเนิน
โครงการ  ‘เอสซีจีรวมใจสู้ภัยแล้ง’  โดยพร้อมจะให้การสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ  
อย่างเต็มที่ อาทิ การให้บริการรถบรรทุกขนส่งน�้า และการหาข้อมูลพื้นที่

ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  เพื่อให้ความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง
ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า โครงการ  ‘เอสซจีรีวมใจสูภ้ยัแล้ง’ นี้

จะเป็นหนึง่ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้สังคมและชุมชนได้
และขอความร่วมมือคนไทยช่วยกันใช้น�้าอย่างคุ้มค่าและประหยัด ขอบคุณครับ

▸เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  ได้ติดตามระดับ 
น�้าในแหล่งน�้าดิบและแหล่งน�้าสาธารณะ  เช่น แม่น�้า 
อ่างเกบ็น�า้เหนอืเขือ่น ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงโรงงานเป็นประจ�า 
และจัดหาแหล่งน�า้ส�ารองเพิ่มเติม 

  - บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากดั พฒันาพืน้ที่ 
บ่อเหมืองดินดานใช้รวบรวมน�้าฝนเป็นแหล่งน�้าส�ารอง มี 
ความจุถึง 5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ในกรณีเกิด 
วกิฤตได้นาน 4 เดอืน ซึง่คดิเป็นค่าใช้จ่ายทีล่ดลงได้มากกว่า 
7 ล้านบาท

  - บริษัทในกลุ่มผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกทุกบริษัท ได้ 
ด�าเนินการหาแหล่งน�้าส�ารองเพิ่มเติม มีปริมาณใช้ได้ 
ไม่น้อยกว่า 20 วนั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน�า้สาธารณะ

68,445 ฝาย

สถานการณ์น�า้และภมูอิากาศของแต่ละพืน้ทีอ่ย่างสม�า่เสมอ 
เพื่อเตรียมการและจัดท�าแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจ 
เกิดขึ้น  เช่น การหาแหล่งน�้าส�ารอง การสร้างบ่อกักเก็บ 
น�า้ใช้ การสร้างบ่อหน่วงน�้า

พลโท เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ
รองเสนาธิการทหารบก

(กล่าวไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558)

“

“
▸เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับสถาบันน�้าเพื่อความยั่งยืน 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูป้ระกอบการในพืน้ที่ 
ภาคตะวันออก และหน่วยงานราชการที่ก�ากับดูแลการ 
บริหารจัดการน�้า จัดตั้ง  “Water War Room ภาคตะวัน 
ออก” เพือ่ตดิตามสถานการณ์ระดบัน�า้ในอ่างเกบ็น�า้หลกั 
และแหล่งน�้าต่าง ๆ   รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและ 
ผลักดันโครงการบริหารจัดการน�้าของภาครัฐ  เพื่อการ 
จัดสรรน�้าอย่างยั่งยืน 
  ส�าหรับการป้องกันน�้าท่วม  จังหวัดระยองได้วาง 
มาตรการระยะยาวโดยการเร่งขุดลอกคูคลองที่รับน�้าลง 
สู่ทะเล  โดยเฉพาะคลองทับมา และแม่น�้าระยอง และ 
ในแผนส�าหรับปี  2559 หน่วยงานชลประทานจังหวัด 
ระยองจะตั้งสถานีสูบน�้าพลังไฟฟ้าท�าหน้าที่สูบน�้าลงสู่ 
คลองในอ�าเภอแกลง  เพื่อระบายน�้ากรณีฝนตกหนัก 
และต่อเนื่องเป็นเวลานานให้สามารถลดปริมาณน�้าลงได้ 
อย่างรวดเร็ว

  - ปัจจุบันบริษัทในธุรกิจเอสซีจี  เคมิคอลส์  ใช้น�้าดิบ 
จาก  “ระบบอ่างพวง” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ่างเก็บน�้า 
หลายแห่ง เชือ่มต่อกบัลุม่น�า้สายหลกัและคลองชลประทาน 
ในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคตะวนัออก ผ่านการจดัการของการนคิม 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัทจัดการ 
และพฒันาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก จ�ากดั (มหาชน) 

▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
  - บริษัทไทยเคนเปเปอร์  จ�ากัด  (มหาชน)  โรงงาน 
กบินทร์บุรี  ได้ด�าเนินการขุดบ่อเก็บน�้าส�ารอง  1  ล้าน 
ลกูบาศก์เมตร ท�าให้มนี�า้ส�ารองใช้งานได้นานกว่า 6 เดอืน 
หากเกิดวิกฤตภัยแล้ง

  - บรษิทัฟินคิซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
ด�าเนินการรองรับกรณีเกิดวิกฤตภัยแล้ง  โดยการก่อสร้าง 
บ่อเก็บน�้าส�ารอง 200,000 ลูกบาศก์เมตร

3. กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์
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 ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง 
ต่อเนื่อง  ด้วยระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
(TQM) และการบ�ารุงรักษาแบบทวีผล  (TPM)  เพื่อลด 
การใช้น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ 

 การด�าเนนิการประกอบด้วยการปรบัปรงุและเปลีย่นแปลง 
กระบวนการผลิตให้เหมาะสม (Process Optimization) 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  (Innovative Technology) 
และการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการน�าน�า้กลบัมาใช้ซ�า้ 
ในระบบ (Water Filtration System)

 ก�าหนดดัชนีชี้วัดปริมาณการน�าน�้าเข้ามาใช้ต่อหน่วย 
การผลิต สัดส่วนการน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า และคุณภาพน�้า 
ทีร่ะบายออก โดยตัง้เป้าหมายให้สามารถเปรยีบเทยีบกบั 
องค์กรชั้นน�าในระดับสากล

 ขยายแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน�้าไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ทั้งพันธมิตรในการด�าเนินธุรกิจ และลูกค้า

สัดส่วนกำรน�ำน้�ำมำใช้
ต่อรำยได้จำกกำรขำย

ลิตร/บาท

สัดส่วนกำรใช้น้�ำ
จำกแหล่งน้�ำภำยนอก

น�้ำใต้ดิน

น�้ำประปำ 

น�้ำผิวดิน

37%

2%

61%

การดำาเนินงานปี 2558

การดำาเนินงานป ี2558

*มีการส�ารองน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและใช้น�า้เพิ่มขึ้นที ่Waste Heat Power Generation
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▸เอสซีจี ปรับปรุงอาคารส�านักงานใหญ่ให้เป็นอาคาร 
ประหยัดน�้าต้นแบบ  เพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่อาคาร 
ส�านักงานทั่วไป สามารถลดการใช้น�้าได้ไม่น้อยกว่า 6 
ล้านลิตรต่อปี และน�าน�้าเสียทั้งหมดกลับมาใช้ซ�้าในการ 
รดน�า้ต้นไม้ เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว และท�าความสะอาดสขุภณัฑ์ 

▸เอสซีจีด�าเนินโครงการร่วมกับคู่ธุรกิจบริษัทเฉลิมชัย- 
ชาญ จ�ากัด ผู้ผลิตหมึกพิมพ์ ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
การผลิต ลดปัญหาคุณภาพ  เพิ่มความแม่นย�า  จนลด 
การใช้น�้าลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

▸เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
  -  บริษัทผู ้ผลิตปูนซีเมนต์ของเอสซีจีทุกบริษัทได้ 
ด�าเนินการบริหารจัดการน�้าใช้ภายในโรงงานด้วยการ 
ออกแบบการใช้น�า้ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ปรบัปรงุระบบ 
หม้อเผาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถหมุนเวียนน�้า 
หล่อเยน็เครือ่งจกัรและน�า้หล่อเยน็ลดอณุหภมูขิองลมร้อน 
ในระบบ Waste Heat Power Generation  ให้กลับมา 
ใช้หล่อเย็นได้ซ�้า  เป็นระบบปิด ไม่มีการปล่อยน�า้ทิ้งออก 
นอกโรงงาน (Zero Discharge)  นอกจากนีย้งัมบ่ีอเกบ็กกั 
น�้าฝนในพื้นที่โรงงานส�าหรับสูบมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  
ภายในโรงงาน

  -  บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี  จ�ากัด  และ 
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี  (หนองแค) จ�ากัด  ได้ 
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมประหยัดน�้า  เช่น  สุขภัณฑ์ 
ประหยดัน�า้ทีล่ดการใช้น�า้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.5 เมือ่ 
เทียบกับสินค้าทั่วไป

ลดกำรใช้น้�ำไม่น้อยกว่ำ

 6 ล้านลิตรต่อปี

▸เอสซีจี เคมิคอลส์ 
  - บรษิทัไทย เอม็เอฟซ ีจ�ากดั จดัท�าโครงการปรบัปรงุ 
ระบบการล้างอปุกรณ์ ท�าให้ลดระยะเวลาการล้างอปุกรณ์ 
จาก 30 นาท ี เหลอื 15 นาท ีซึง่เท่ากบัลดการใช้น�้าลงได้ 
ถึงร้อยละ 50

  - บรษิทัแกรนด์ สยาม คอมโพสติ จ�ากดั จดัท�าโครงการ 
ลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิต ด้วยการติดตั้งระบบ 
Silo Auto Cleaning System ซึ่งใช้หัวฉีดน�้าแบบฝอย 
ล้างถังไซโลแบบอัตโนมัติแทนการให้พนักงานเข้าไปฉีด 
น�้าล้างในถัง ร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการน�าน�้ากลับ 
มาใช้ซ�้าในจุดต่าง ๆ   เช่น น�้าหล่อเย็น สามารถลดการใช้ 
น�้าในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 1

▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จัดท�าโครงการปรับกระบวนการ 
ผลิตให้เหมาะสมและน�าน�้ามาใช้ซ�้าหลายโครงการ

  - โครงการปรบัสมดลุของการใช้น�า้ระหว่างเครือ่งจกัร 
ผลิตกระดาษและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษหมุนเวียน 
ที่เครื่องจักรผลิตกระดาษเครื่องที่  8 และ 9 ของบริษัท 
สยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั โรงงานวงัศาลา ลดการ 
ใช้น�้าได้กว่า 390,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

  -  โครงการควบคุมและปรับปริมาณน�้าใช้ฉีดล้างชุด 
เดนิแผ่นของเครือ่งจกัรผลติกระดาษ (Wire Part Shower) 
ให้เหมาะสมของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด  (มหาชน) 
โรงงานกาญจนบุรี ลดการใช้น�้าได้กว่า 60,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี

  -  โครงการลดการใช้น�้าจากการหล่อเครื่องสูบน�้าเยื่อ 
(Fan Pump Sealing) ส�าหรบัเครือ่งจกัรผลติกระดาษเครือ่ง 
ที่  4  และ  5  ของบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด 
ลดการใช้น�้าได้กว่า 46,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

  - โครงการรวบรวมน�า้จากการหล่อชดุบดเยือ่ (Refiner 
Sealing) กลบัมาใช้ซ�า้ในการผสมแป้งในโรงงานของบรษิทั 
สยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั โรงงานบ้านโป่ง ได้ปรมิาณ 
น�า้ใช้ซ�า้ 126,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

  -  โครงการน�าน�้าที่หมุนเวียนในกระบวนการผลิต
กระดาษ  (Clear  Water)  กลับมาใช้ซ�้าในการหล่อคอ
เพลาของใบกวน (Agitator Shaft Sealing) ของถังพักเยื่อ 
เครือ่งจกัรผลติกระดาษเครือ่งที่ 6 ของบรษิทัสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ากัด  โรงงานวังศาลา ได้ปริมาณน�้าใช้ซ�้า  
95,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

  -  โครงการรวบรวมน�้าจากเครื่องท�าเยื่อแผ่น (Baling 
Line) และปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) ของเครื่อง 
จักรผลิตเยื่อเครื่องที่  2 มาใช้งานที่เครื่องจักรผลิตเยื่อ 
เครื่องที่ 1 ของบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์  เพเพอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ปรมิาณน�า้ใช้ซ�า้ 408,000 ลกูบาศก์เมตรต่อปี

  -  โครงการรวบรวมน�้าหล่อเย็นของชุดลูกกลิ้งรองรับ 
เตาเผาหนิปนู (Lime Kiln Support Roller) ชดุที ่1 กลบั 
มาใช้ซ�้าในการหล่อปั๊มสุญญากาศ  (Vacuum Pump) 
และเครื่องกรองสารเคมีส�าหรับต้มเยื่อ  (White Liquor 
Filter)  ของบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์  เพเพอร์  จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ปรมิาณน�า้ใช้ซ�า้ 316,200 ลกูบาศก์เมตรต่อปี

  -  โครงการขยายขนาดเครื่องสูบน�้าส�าหรับน�าน�้ากลับ 
มาใช้ซ�า้ (Back Water) ให้ครอบคลมุเครือ่งจกัรในส่วนผลติ 
เยือ่ของบรษิทัฟินคิซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
ได้ปริมาณน�้าใช้ซ�า้ 408,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ปริมำณน้�ำใช้ซ้�ำทั้งปี
8.67 ล้ำนลูกบำศก์เมตร

บริษัทโตโยต้า  เจ้าพระยา นครสวรรค์ จ�ากัด รณรงค์ให้พนักงานทุกคน
ใช้น�้าอย่างประหยัด และเฝ้าระวังการใช้น�้าปริมาณมากผิดปกติ
หากพบปัญหาดังกล่าวจะรีบวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขทันที 

ผลิตภัณฑ์ของเอสซีจีถือเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยให้ประหยัดน�้าได้มากขึ้น
เนื่องจากมีสินค้าที่หลากหลายและประหยัดน�า้ดีมาก 

โดยเฉพาะสุขภัณฑ์รุ่นที่สามารถเลือกกดน�า้แบบใช้น�้าปริมาณมากหรือน้อยได้
ไกร นักพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทโตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค ์จ�ากัด

“

“
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4. กำรน�ำน้�ำเสียผำ่นกำรบ�ำบัด
กลับมำใช้งำน

 ด�าเนินการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียคุณภาพสูง และ 
กระบวนการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ขัน้สงู (Advance Internal 
Water Treatment Process)  เพื่อให้น�้าที่ผ่านการบ�าบัด 
สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่และเพิ่มคุณค่าใน 
กระบวนการผลติ แทนทีจ่ะปล่อยทิง้เป็นน�้าเสยีสูภ่ายนอก

▸เอสซีจี เคมิคอลส์ ด�าเนินการติดตั้งระบบ Reverse 
Osmosis (RO) แล้วเสรจ็จ�านวน 5 หน่วย และในปี 2559 
จะติดตั้งเพิ่มเติมอีก 2 หน่วย  เพื่อพัฒนาการน�าน�้าเสีย 
มาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ง ในปี 2558 สามารถน�าน�า้เสยี 
ผ่านระบบ RO กลบัมาใช้ได้ทัง้หมด 1.1 ล้านลกูบาศก์เมตร 
นอกจากนี้บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด ยังได้น�าน�้าทิ้งจาก 
ระบบ RO กลับมาใช้ล้างตัวกรองของระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
แบบตัวกรองทราย

 

▸เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จดัท�าโครงการหลายโครงการ เช่น

  - การน�าเทคโนโลยรีะบบบ�าบดัน�า้ทิง้แบบไม่ใช้อากาศ 
Anaerobic Treatment ซึ่งประสบความส�าเร็จจากการใช้ 
ที่ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ในประเทศเวียดนาม มา 
ต่อยอดขยายผลกับระบบบ�าบัดน�้าเสียทั่วอาเซียน และ 
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยเปลี่ยนเทคโนโลยี 
เป็นแบบ  Internal Recirculation Reactor  ซึ่งมีการ 
ด�าเนินการแล้วเสร็จ  1 แห่งในประเทศไทย คือ  ระบบ 
บ�าบดัน�า้ทิง้ส�าหรบัเครือ่งผลติกระดาษเครือ่งที ่16 บรษิทั 
สยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั โรงงานบ้านโป่ง และอยู่ 
ระหว่างการด�าเนนิโครงการอกี 1 แห่งทีบ่รษิทัสยามคราฟท์- 
อุตสาหกรรม จ�ากัด โรงงานวังศาลา

  -  โครงการปรับปรุงบ่อในระบบบ�าบัดน�้าเสียเป็นบ่อ 
เพาะจุลินทรีย์ส�าหรับการบ�าบัดน�้าของบริษัทกระดาษ- 
สหไทย จ�ากดั  (มหาชน) ซึง่ช่วยเพิม่เสถยีรภาพของระบบ 
บ�าบัด  เพิ่มคุณภาพน�้าที่ผ่านการบ�าบัด และสามารถน�า 
น�้ากลับมาใช้เพิ่มได้มากขึ้น
 

 ด�าเนินการเพิ่มจ�านวนจุดใช้งานในกระบวนการผลิต 
ที่สามารถใช้น�า้ผ่านการบ�าบัดแล้วให้ได้มากที่สุด

 ตั้งเป้าหมายน�าน�้าเสียผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่ 
ให้ได้มากที่สุดในแต่ละธุรกิจ

  -  โครงการน�าน�้าผ่านการบ�าบัดหมุนเวียนกลับมาใช้ 
ใหม่  เช่น
  * บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด  โรงงาน 
วงัศาลา น�าน�า้ผ่านการบ�าบดัด้วยระบบการกรองกลบัมาใช้ 
ใหม่ได้ 450,000 ลกูบาศก์เมตรต่อปี ส�าหรบัใช้ในการฉดี 
ล้างชุดเดินแผ่นของเครื่องจักรผลิตเครื่องที่ 5 
  * บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด  โรงงาน 
บ้านโป่ง น�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ได้ 240,000 ลกูบาศก์เมตร 
ต่อปี ส�าหรับระบบฉีดล้างของเครื่องรีดตะกอน 
  * บรษิทัฟินคิซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
น�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ได้ 68,000 ลกูบาศก์เมตรต่อปี ส�าหรบั 
ระบบฉีดล้างของเครื่องรีดตะกอน 

น�ำน้�ำเสียผ่ำนระบบ RO กลับมำใช้

1.1 ล้ำนลูกบำศก์เมตร

5. กำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนดำ้นน้�ำ

 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน�้า 
โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้จาก 
หลักสูตรเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการท�างาน  เช่น 
หลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น�้า  (Water  Footprint) 
เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจถงึคณุค่าของทรพัยากรน�า้ ผล 
กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้น�าด้านการ 
บริหารจัดการน�้า  เพื่อสร้างกระบวนการคิด การบริหาร 
จัดการ และการต่อยอดในเชิงธุรกิจ

  การจดับรรยายเชงิวชิาการเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารจดัการ 
น�้าโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างสม�่าเสมอ  เพื่อเพิ่มความรู้ความ 

สามารถให้แก่บุคลากร และเตรียมความพร้อมของการ 
ด�าเนินงานในอนาคต

 ใช้ระบบการบรหิารจดัการความรูใ้นองค์กร (Knowledge 
Management)  สนับสนุนการพัฒนาพนักงานให้เกิด 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ผ่านกระบวนการ CoP 
(Community of Practice) และประยุกต์ใช้กระบวนการ 
จัดเก็บความรู้ไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับ 
บันทึกการฝึกอบรมไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ช่วยให้ 
ผู้สนใจเข้าไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมผ่านระบบ E-learning 
ได้ตลอดเวลา

การจัดการน�า้ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�า้จะได้รับการฝึกอบรม
ทั้งในรูปแบบอบรมสัมมนา และการปฏิบัติหน้างานโดยเน้นที่การฝึกคิด หาเหตุผล และการปรับปรุง รวมทั้งการเรียนรู้
จากการติดตามผู้เชี่ยวชาญ  เอสซีจีจึงได้จัดท�าโครงการน�าร่องด้านการบริหารจัดการน�า้ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
เข้ามาให้ความรู้กับพนักงาน และฝึกฝนท�าความเข้าใจด้วยการด�าเนินโครงการจริง โดยมีเป้าหมายใน 4 ด้าน คือ 

 

  เอสซีจี  โดยเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีความรู้ความช�านาญ ประสบการณ์ 
รวมถึงเครื่องมือที่จะน�ามาใช้  โดยได้คัดเลือก Veolia Water Solutions & Technologies (Thailand) Ltd.
เข้ามาเป็นผู้ด�าเนินโครงการ Water Assessment ในการตรวจประเมิน และให้ค�าปรึกษาเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการน�้า
ในอุตสาหกรรม และได้เลือกบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี  เข้าร่วมเป็นโรงงานต้นแบบ 
เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีแผนการขยายก�าลังการผลิต และมีนโยบายควบคุมการใช้น�า้จากแหล่งน�้าธรรมชาติไม่ให้เพิ่มจาก
เดิม โดยให้คณะท�างานด้านการจัดการน�า้  เอสซีจี และผู้แทนจากแต่ละบริษัท  เข้าร่วมติดตามเพื่อเรียนรู้และน�ากระบวนการ
มาปรับใช้ ขยายผลสู่ทุกธุรกิจทั่วทั้งเอสซีจี

ผลที่ได้รับ
  •  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินการศึกษาวัฏจักร กระบวนการผลิต การใช้น�า้ การบ�าบัด 
แหล่งน�้า คุณภาพน�้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงผลกระทบโดยตรง ผลกระทบโดยอ้อม และความเสี่ยง
ทั้งในปัจจุบัน และคาดว่าจะมีในอนาคต ก�าหนดสถานการณ์ต่าง ๆ   เพื่อน�ามาค้นหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิต น�าเสนอทางเลือกให้บริษัทเลือกใช้ และประเมินการลงทุน 
  • บริษัทได้รับทราบแนวทางการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียซึ่งออกแบบความจุไว้มากกว่าความต้องการจริง 
และมีค่าคุณภาพน�า้เสียเข้าระบบ หรือ COD สูงกว่าที่ออกแบบไว้ ท�าให้ขั้นตอนการบ�าบัดแบบเติมอากาศถูกใช้งาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  การปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียสามารถลดผลกระทบได้อย่างน้อยร้อยละ 80 และเพิ่มผลผลิต
ได้อย่างน้อย 3  เท่าเมื่อเทียบกับปี 2557
  •  นอกจากนี้คณะท�างานและผู้แทนธุรกิจยังสามารถเข้าใจถึงการประเมินความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่แท้จริง
ของการใช้ทรัพยากรน�้า ซึ่งต้องน�าไปขยายผลกับธุรกิจอื่น ๆ  ต่อไป

โครงการนำาร่องด้านการบริหารจัดการน้ำา

การดำาเนินงานปี 2558

Benchmarking

เปรียบเทียบปริมาณ
การใช้น�้าต่อตันผลิตภัณฑ์
กับผู้ผลิตชั้นน�าของโลก
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

1 
Water Audit 

ประเมินการบริหารจัดการ
น�้าในปัจจุบัน และค้นหา
โอกาสการปรบัปรงุทัง้ด้าน 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
และการลดต้นทุน

2 
Water 

Impact Index 

ประเมินค่าดัชนี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในแง่ของการใช้ทรัพยากร

และมลพิษ

3 
True Cost 
of Water

ประเมินความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องด้านน�า้ทั้งหมด
แล้วตีค่าเป็นค่าใช้จ่าย
หากเกิดเหตุการณ์นั้น

4
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กำรจัดกำรวัตถุดิบ
และกำรรีไซเคิล

• มุ่งเน้นกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 
ธุรกิจต้นน�้ำถึงผู้บริโภคปลำยน�้ำ โดยใช้วัตถุดิบ 
และวัสดุที่มีอย่ำงจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กำรพัฒนำและสร ้ำงคุณค่ำให ้แก ่วัสดุที่ ใช ้ 
ในขั้นตอนกำรผลิตไปจนถึงสินค้ำที่ส่งมอบให้ 
ผู้บริโภค 

• เอสซีจีมีควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบ 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ จึง 
ต้องวำงแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  โดยน�ำแนวคิดกำรประเมิน 
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ มำใช้วิเครำะห์กำรบริหำร 
จดักำรทรพัยำกร พร้อมกบัเพิม่ขดีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันให้สูงขึ้น

  ใช้วัตถุดิบและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการ
  เพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุหมุนเวียน (Renewable Materials) และวัสดุที่สามารถ
  น�ากลับมาใช้ใหม่  (Recycled Materials) ให้มากที่สุด

เป้าหมาย

วิจัยและพัฒนำกระบวนกำรผลิต
เพื่อใช้วัตถุดิบและวัสดุ
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด2

ใช้วัตถุดิบหมุนเวียน
และวัสดุที่สำมำรถ
น�ำกลับมำใช้ใหม่3

กำรจัดหำวัตถุดิบ
และวัสดุที่มีคุณภำพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม1

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

1. กำรจัดหำวัตถุดิบและวัสดุ
ที่มีคุณภำพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ให้ความใส่ใจต่อการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน โดยในกระบวนการจดัซือ้มคีณะกรรมการ 
พัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน ช่วยสนับสนุนการคัดเลือก 
ตั้งแต่วัตถุดิบ วัสดุสนับสนุนการผลิต วัสดุอะไหล่ และ 
วัสดุทั่วไป  ซึ่งมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(ดูบทการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ หน้า 98)

▸เอสซจี ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง ได้จดัท�าโครงการ 
บรหิารจดัการพฒันารปูแบบและวธิกีารท�าเหมอืงมาอย่าง 
ต่อเนื่อง และหนึ่งในความภาคภูมิใจ คือ นวัตกรรมการ 
ออกแบบการท�าเหมืองรูปแบบใหม่  เรียกว่า  “Semi 
Open Cut”  ซึ่งผสมผสานเทคนิคการท�าเหมืองแบบ 
Open Cut  (การตัดยอด) และ Open Pit  (การขุดตัก) 
โดยการท�าเหมอืงลกึลงไปในเขาบรเิวณส่วนกลางของพืน้ที่ 
ประทานบัตร และเว้นพื้นที่รอบแนวขอบเหมืองให้คงเป็น 
พื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติหรือแนวกันชน (Buffer Zone) 
เป็นพื้นที่กว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 
เพื่อรักษาทัศนียภาพของภูมิประเทศแนวเขาและรักษา 
ธรรมชาติป่าไม้ดั้งเดิมไว้
  นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานผู ้เชี่ยวชาญ 
ภายนอก  เพื่อฟ ื ้นฟูสภาพเหมืองให้กลับมามีระบบ 
นิเวศใกล้เคียงธรรมชาติดั้งเดิมมากที่สุด  (ดูบทความ 
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ หน้า 105)

  การน�ามาตรฐานสากลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติมาปรับใช้หรือการพัฒนามาตรฐานใหม่ ๆ   เพื่อ 
ให้สามารถจัดหาวัตถุดิบและวัสดุในกระบวนการผลิตได้ 
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การดำาเนินงานป ี2558

▸เอสซีจี เคมิคอลส์  ได้ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ 
ทุกชนิดในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล  เพื่อ 
ป้องกันและลดการรั่วซึมของสารไฮโดรคาร์บอนให้ออก 
สู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  รวมถึงมีการจัดการดูแลวัตถุดิบ 
ในกระบวนการผลิต  โดยจัดท�าโครงการลดการสูญเสีย 
ของวัตถุดิบ  การป้องกันการหกหรือรั่วไหล  การดูแล 
สารเคมทีีเ่ข้าข่ายเป็นมลภาวะ รวมทัง้ได้จดัท�าการประเมนิ 
ปริมาณสารเคมีที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง 
คู่มือการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
(Pollutant Release and Transfer Register)

▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�าเนินการจัดการสวนป่าอย่าง 
ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล FSC  (Forest Stewardship 
Council) เพือ่ให้ได้วตัถดุบิเยือ่กระดาษทีม่คีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและชุมชน  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์เยื่อตั้งแต่ต้นน�้าไม่ให้เกิดความเสี่ยง 
จากการสร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  ปัจจบุนัมสีวนป่า 
ตามมาตรฐาน  FSC กว่า  25,000  ไร่  ในพื้นที่จังหวัด 
กาญจนบรุ ีราชบรุ ีและก�าแพงเพชร  นอกจากนีย้งัสนบัสนนุ 
ให้ชุมชนเข้าร ่วมปลูกไม้เศรษฐกิจ  เช ่น  ยูคาลิปตัส 
เพื่อเพิ่มรายได้ ลดการท�าลายพื้นที่ป่าธรรมชาติ  ได้กว่า 
2,000 ไร่  (ดูบทความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ 
นิเวศ หน้า 107)
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2. วิจัยและพัฒนำกระบวนกำรผลิต
เพื่อใช้วัตถุดิบและวัสดุอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

3. ใช้วัตถุดิบหมุนเวียน
และวัสดุที่สำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่

 การจัดการและพัฒนากระบวนการผลิตในทุกกระบวน 
การ ไม่ให้มกีารสญูเสยีวตัถดุบิและวสัดโุดยเปล่าประโยชน์ 

▸เอสซจี ีเคมคิอลส์ จดัท�าโครงการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การใช้วัตถุดิบ  เช่น
  - น�าระบบบรหิารจดัการธรุกจิตามหลกัการ Integrated 
Business Excellence  (IBE) มาประยุกต์ใช้ส�าหรับจัด 
แผนการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีน  (Polyethylene) 
และโพลิโพรไพลีน  (Polypropylene)  เพื่อลดการเปลี่ยน 
เกรด ท�าให้ลดของเสียช่วงการเปลี่ยนเกรดผลิตภัณฑ์ลง 
ได้ 10,000 ตันต่อปี 

  - พัฒนาแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์  (Advance 
Process Modelling) มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วย 
บ�าบดัสารแปลกปลอมของโรงงานโอเลฟินส์ท�าให้สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ได้มากขึ้นร้อยละ 18 หรือ 900 
ตันต่อปี  โดยใช้วัตถุดิบเท่าเดิม

  พัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรมให้มีการใช้ 
วัตถุดิบหมุนเวียน และวัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ 
ทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

  สนับสนุนให้ผู้บริโภค ได้รับทราบข้อมูล และเกิดความ 
ตระหนักเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและนวัตกรรมที่มี 
การใช้วัตถุดิบหมุนเวียน และวัสดุที่สามารถน�ากลับมา 
ใช้ใหม่ ทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

การดำาเนินงานปี 2558

29.2% 41%

69.6% 59%

3,253
(พันตัน)

5,478
(พันตัน)
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ใช้วัตถุดิบและวัสดุให้เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์ 
สูงสุด

▸ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  ใช้หลักการ 
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และการพฒันาคดิค้น 
เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียและทรัพยากร 
จนสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน เช่น 
โรงงานปูนซีเมนต์น�าของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานและ 
จากแหล่งภายนอกมาปรบัปรงุคณุภาพ เพือ่ใช้เป็นวตัถดุบิ
ทดแทน  เช่น ยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้า  (Artificial 
Gypsum)  เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้า (Fly Ash) กากตะกอน 
จากระบบบ�าบัดน�้าเสีย  (Sludge)  เป็นต้น

  - บรษิทัผลติภณัฑ์และวตัถกุ่อสร้าง จ�ากดั ได้พฒันา 
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการใช้กากคอนกรีตจากบ่อคาย 
คอนกรีตในแต่ละพื้นที่  โดยเริ่มตั้งแต่การให้ค�าปรึกษา 
ลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซื้อคอนกรีตในปริมาณที่เหมาะสม 
กับความต้องการ  การพัฒนาเครื่องแยกเศษคอนกรีต 
เพือ่น�าวตัถดุบิกลบัมาใช้ใหม่ และการปรบัปรงุกระบวนการ 
จัดการคอนกรีตที่ตกค ้างในรถโม ่ตั้ งแต ่ก ่อนทิ้ งลง 
บ่อคายกากคอนกรีต รวมถึงการแปรสภาพกากคอนกรีต 
เป็นวัตถุดิบทดแทนในงานโยธา  เช่น วัสดุปรับท�าคันทาง 
วสัดรุองพืน้ทาง (Recycled Aggregate, RA) นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังคัดแยกหินทรายจากเศษคอนกรีตกลับมาใช้ 
เป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตใหม่ด้วย

5,200 ตัน
ปริมำณไฮโดรคำร์บอนเหลือทิ้ง

ที่น�ำกลับมำใช้ใหม่
จำกบริษัทภำยใน เอสซีจี เคมิคอลส ์

เทียบเท่ำกับลดกำรใช้วัตถุดิบแนฟทำ 79,000 ตัน 
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

51,000 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

▸เอสซจี ีเคมคิอลส์ ให้ความส�าคญักบัการใช้ทรพัยากร 
อย่างคุม้ค่า เช่น การน�าไฮโดรคาร์บอนเหลอืทิง้จากโรงงาน 
ปลายน�้า ทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี  เคมิคอลส์ มา 
ใช้ทดแทนวตัถดุบิหลกัในกระบวนการผลติ (Eco Symbiosis) 
ช่วยลดการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงลด 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  การพฒันานวตักรรมทีน่�าวสัดุ 
ธรรมชาติมาผสมกับเนื้อพลาสติก  เพื่อผลิตเก้าอี้  Bio 
Plastic Chair ช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก แต่ยัง 
คงคณุสมบตัคิวามแขง็แรงเช่นเดยีวกบัเก้าอีพ้ลาสตกิทัว่ไป 
การน�ากากปาล์มมาผสมกับเมลามีน  เพื่อผลิตชุดภาชนะ
อาหาร  Palm Melamine  Tableware  การพัฒนา 
นวัตกรรมขวด  PET  ในชื่อ  Bio-PET  Bott le  (Bio 
Polyethylene Terephthalate) โดยน�าวัตถุดิบจากพืชมา 
เป็นส่วนประกอบถงึร้อยละ 30 แต่ยงัคงคณุสมบตัเิหมอืน 
เดิม  รีไซเคิลขวดได้ร้อยละ 100 และยังผ่านการรับรอง 
ความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา เป็นต้น 

9,000 ตัน
ปริมำณไฮโดรคำร์บอนเหลือทิ้ง

จำกบริษัทภำยนอก เอสซีจี เคมิคอลส์
ซึ่งน�ำกลับมำใช้ใหม่แทนวัตถุดิบหลัก

  -  ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์  Cracking 
Furnace ด้วย High Performance Coil  เพื่อลดการ 
ใช้วตัถดุบิ (Naphtha) และเพิม่ Yield ของผลติภณัฑ์หลกั 
(Ethylene)  นอกจากนี้ยังจัดท�า Process Optimization 
ที่อุปกรณ์  C2 Hydrogenation  Reactor  ท�าให้เพิ่ม 
ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียเอทีลีน  (Ethylene) ซึ่ง 
เป็นผลิตภัณฑ์หลักได้ 5,000 ตันต่อปี

▸เอสซจี ีแพคเกจจิง้ พฒันานวตักรรม G Technology 
หรือเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ท�าให้ 
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ Green Carton ก้าวหน้าไปอีกขั้น 
โดยสามารถลดการใช้กระดาษในการผลติได้ถงึ 125 กรมั 
ต่อตารางเมตร และยังคงความแข็งแกร่งได้ดีเท่าเดิม

ใช้วัตถุดิบทดแทนจำกของเสีย

ร้อยละ 3  

แพคเกจจิ้ง วัตถุดิบ
น�ำกลับมำใช้ใหม่

เคมิคอลส์

ซิเมนต์
วัตถุดิบ

หมุนเวียน

0.6%
0.6% ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง

สัดส่วนกำรใช้วัตถุดิบน�ำกลับมำใช้ใหม่ สัดส่วนกำรใช้วัตถุดิบ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง น�าทรัพยากรกลับมาหมุนเวียน 
ใช้ใหม่ในรูปของวัตถุดิบและพัฒนานวัตกรรมใหม่  เช่น 
การจดัตัง้ศนูย์เพือ่รวบรวมและรบัซือ้เศษกระดาษ (Baling 
Station) เพือ่น�ากลบัเข้าสูก่ระบวนการผลติกระดาษคราฟท์ 
การจัดตั้ง EcoFiber Plant  โดยน�าเศษวัสดุหรือวัสดุซึ่ง 
ผ่านการใช้งานแล้วมาคดัสรร จดัการ และควบคมุการผลติ 
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้ได้เยือ่กระดาษคณุภาพสงู และ 

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม น�ามาผลติกระดาษพมิพ์เขยีนภาย 
ใต้แบรนด์  “Green Series”  โดยไม่ต้องใช้ไม้ใหม่แม้แต่ 
ต้นเดียว การผลิตกระดาษส�าหรับท�าผิวกล่องบรรจุภัณฑ์ 
แบบรไีซเคลิ (Containerboard) จากเยือ่กระดาษรไีซเคลิ 
โดยได้รับการรับรองการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามระบบมาตรฐาน FSC เป็นต้น

กำรใช้วัตถุดิบหมุนเวียน
ในกระบวนกำรผลิตของ
เอสซีจ ีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

กำรใช้วัตถุดิบหมุนเวียน
ในกระบวนกำรผลิตของ
เอสซีจี เคมิคอลส์

กำรใช้วัตถุดิบหมุนเวียน
ในกระบวนกำรผลิตของ
เอสซีจ ีแพคเกจจิ้ง

จัดตั้งศูนย์เพื่อรวบรวมและรับซื้อ
เศษกระดำษเพื่อน�ำกลับเข้ำสู่

กระบวนกำรผลิต (Baling Station)
กระดำษครำฟท์ รวมจ�ำนวน

ทั้งสิ้น 23 ศูนย์ 

มีสัดส่วนกำรใช้
เศษกระดำษรีไซเคิล

ร้อยละ 86
ของเยื่อกระดำษทั้งหมด

ลดปริมำณกำรใช้
เยื่อบริสุทธิ์ (Virgin Pulp)
ของ EcoFiber Plant 
ได้ประมำณร้อยละ 10

กำรจัดกำรของเสีย
อุตสำหกรรม

ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�าเนิดให้มากที่สุด  (Reduce at Sources)
การน�าของเสยีจากกระบวนการผลติไปฝังกลบเป็นศนูย์ (Zero Waste to Landfill)
น�าของเสียกลับมาใช้ใหม่และท�าให้เกิดมูลค่าสูงสุด (Waste  to Value)

เป้าหมาย

ลดปริมำณของเสีย
จำกแหล่งก�ำเนิด

 กำรจัดกำรของเสีย
อุตสำหกรรมโดยไม่ฝังกลบ

กำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้ของเสีย

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา 1

2
3

•  เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร 
ของเสียอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีคณะท�ำงำน 
จัดกำรของเสียอุตสำหกรรมซึ่งประกอบด้วย 
ผู้แทนจำกธุรกิจต่ำง ๆ   และนักวิจัย ท�ำหน้ำที่ 
ก�ำกับดูแล ก�ำหนดกลยุทธ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ  
มำตั้งแต่ปี 2550

• กำรจดักำรของเสยีจำกกระบวนกำรผลติอย่ำง 
ยัง่ยนื ก�ำหนดตำมแนวทำง 3R (ลดปรมิำณของ 
เสยี น�ำกลบัมำใช้ซ�ำ้/ใช้ใหม่ และกำรสร้ำงทดแทน) 
เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรจัดกำรที่ไม่ถูกหลัก 

วิชำกำรอันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และ 
สร้ำงโอกำสจำกกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่ของเสีย 
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน

• กำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรมได้รับกำร 
ก�ำหนดให้เป็นดชันชีีว้ดัทีส่�ำคญัของประสทิธภิำพ 
และต้นทนุกำรผลติของเอสซจี ี โดยคณะท�ำงำนฯ 
จะทบทวนเป้ำหมำยและกำรด�ำเนินงำนผ่ำนกำร 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ทุกปี

การทำาสวนป่าปลูก

การทำาเยื่อกระดาษ
กำรจ�ำหน่ำย

กำรรับเศษกระดำษ ผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์จำกกระดำษ

กำรขนส่งวัตถุดิบ

กำรท�ำให้เกิดโพลิเมอร์ไฮโดรคำร์บอน

กำรแตกสลำยโมเลกุล
ด้วยความร้อน

กำรลดอุณหภูมิแบบ
เฉียบพลัน

กำรแยกชั้น

กำรจ�ำหนำ่ย

เหมืองหิน
กำรอุ่นวัตถุดิบและกำรเผำ

กำรบดปูนซีเมนต์
กำรจ�ำหน่ำยแบบปูนถุง

ปูนซีเมนต์

ทราย

วัสดุรีไซเคิล

วัสดุรีไซเคิล

กำรผลิตผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค



80 81

1. ลดปริมำณของเสียจำกแหล่งก�ำเนิด

2. กำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรมโดยไม่ฝังกลบ

 ด�าเนินงานด้วยระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
(TQM) และการบ�ารงุรกัษาทวผีล (TPM) รวมถงึการจดัการ 
ทีเ่ป็นเลศิ (Operational Excellence) เพือ่ลดการเกดิของ 

 สนับสนุนให้เกิดการจัดการของเสียภายในเอสซีจีให้ได้ 
มากที่สุด  เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งของเสียไปก�าจัด 
ภายนอก  โดยการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลของทุก 
บริษัท น�ามาจัดประเภทและประเมินปริมาณของเสียที่ใช้ 
ประโยชน์เป็นวตัถดุบิหรอืเชือ้เพลงิทดแทนของธรุกจิอืน่ได้ 
และปริมาณของเสียที่ต้องรวบรวมเพื่อส่งก�าจัดที่โรงงาน 
ปูนซีเมนต์  โดยบริษัทเอสซีไอ อีโค่  เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
ซึ่งใช้วิธีก�าจัดกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ถูก 
ต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย

 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างผู้ก่อ 
ของเสีย และกลุ่มนักวิจัยใน Cross BU Technology 

▸บริษัทไทยเคนเปเปอร์  จ�ากัด  (มหาชน) ติดตั้งเครื่อง 
อบแห้งตะกอนจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย  (Sludge Dryer) 
เพือ่ลดปรมิาณกากตะกอนซึง่เป็นของเสยีทีม่ปีรมิาณมาก 
เป็นล�าดบัต้น ๆ  จากกระบวนการผลติกระดาษ ใช้เงนิลงทนุ 
ทั้งสิ้น 130 ล้านบาท

▸บรษิทัสยาม มติซยุ พทีเีอ จ�ากดั จดัท�าโครงการเปลีย่น 
ของเสีย CTA  (Crude Terephthalic Acid) Residue 
เป็นพลังงาน โดยในกระบวนการผลิตผงพีทีเอ  (Purified 
Terephthalic Acid) จะเกิดของเสียหลักประเภท CTA 

Residue ซึง่โดยทัว่ไปจะถกูส่งไปเผาก�าจดัทีโ่รงปนูซเีมนต์ 
ทางโรงงานจึงใช้หลักการ 3Rs  เพื่อเปลี่ยนของเสียเป็น 
พลงังาน โดยน�า CTA Residue ซึง่มอีงค์ประกอบของสาร 
อินทรีย์ไปก�าจัดในระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ 
เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียได้เป็นก๊าซชีวภาพซึ่ง 
สามารถใช้เป็นพลงังานทดแทนในกระบวนการผลติ  จาก 
การด�าเนินการในปี  2558 สามารถก�าจัดของเสีย CTA 
Residue  ได้ราว 900 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของ 
ของเสยีอนัตรายทัง้หมดของโรงงาน และผลติเป็นพลงังาน 
ทดแทน 14,300 ล้านบทียีู

Development ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ 
ของเสีย ตลอดจนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสีย  เช่น 
เทคโนโลยกีารจดัการของเสยีภายใต้สภาวะต่าง ๆ  เทคโนโลยี 
การแยกของเสีย  เทคโนโลยีรีไซเคิล  เป็นต้น

  เอสซีจีสามารถน�าของเสียมาใช้ใหม่ได้ถึงร้อยละ 98 
และไม่มีการน�าของเสียอันตรายไปฝังกลบ อย่างไรก็ตาม 
ในปี  2558  เอสซีจีได้บริจาคเศษอิฐมวลเบาซึ่งเป็นของ 
เสียไม่อันตรายไปฝังกลบร้อยละ 0.2  เพื่อปรับพื้นที่ของ 
โรงเรียนและวัดซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ 
ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เสียจากแหล่งก�าเนิด ตั้งแต่การวางแผน คัดเลือกวัตถุดิบ 
จนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ที่ท�าให้ 
เกิดของเสียน้อยที่สุด

ก�าจัด

ฝังกลบ

ใช้ซ�้า/ใช้ใหม่

การดำาเนินงานปี 2558
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417.59

115.16

621.01

38.51
199.25

823.53

17.33

14.93
65.80

1,082.49
1,367.32

30.69
2.89

1,284.29

ของเสีย
อันตราย

ของเสีย
ไม่อันตรำย

ปริมำณกำรจัดกำร*

ปริมำณกำรจัดกำร*

สัดส่วนกำรจัดกำร

สัดส่วนกำรจัดกำร

พันตัน

พันตัน

ร้อยละ

ร้อยละ

* ไม่รวมของเสียที่เก็บไว้ในโรงงานเพื่อรอการจัดการ

 ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ใช้ของเสยีจากกระบวนการผลติให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
เพิ่มมูลค่าของเสีย และลดปริมาณการก�าจัดของเสียด้วย 
การฝังกลบให้เป็นศูนย์

  เอสซีจี  ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างด�าเนินโครงการ 
Waste Cluster  Program  เพื่อสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น การน�าหินฝุ่นจากเหมืองหินปูน ซึ่งไม่เหมาะสมใน 
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยน�าไป 
ทดแทนทรายธรรมชาติในการผลิตกระเบื้องคอนกรีตของ 
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ากัด และผลิตมอร์ตาร์ 
(ปูนส�าเร็จรูป) ของบริษัทสยามมอร์ตาร์ จ�ากัด 

3. กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้ของเสีย

▸Eco Brick ปัจจบุนัมกี�าลงัการผลติ 400,000 ตารางเมตร 
ต่อปี  สามารถแปรรูปเถ้าลอยได้ถึง  18,000 ตันต่อปี 
คาดว่าจะขยายก�าลังการผลิตได้ถึง  60,000 ตันต่อปี 
ช่วยกระจายการจ้างงานและรายได้สู ่ชุมชนทางภาค 
ตะวนัตกของประเทศไทย และสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ทีค่าดว่า 
จะมียอดขายถึงราวปีละ 100 ล้านบาท (ปี 2561)

  เอสซจีดี�าเนนิการวจิยัน�าเถ้าลอยมาผลติเป็นอฐิก่อสร้าง 
ในชื่อ Eco Brick ซึ่งเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม ด้วยการพฒันาสตูรและกระบวนการผลติที่ 
เหมาะสม ท�าให้ได้ผลติภณัฑ์อฐิทีม่คีณุภาพดกีว่าอฐิมอญ 
ทั่วไปในด้านความแข็งแรงทนทาน ก่อเร็ว ใช้งานง่าย ใช้ 
ปูนในการก่อ/ฉาบลดลง ช่วยประหยัดเวลาการท�างาน 
นอกจากนี้ยังสามารถน�าวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ   เช่น  เถ้าหนัก 
เถ้าตะกรันจากการถลุงเหล็ก กากปูนขาว หรือเศษวัสดุ 
จากงานก่อสร้างรื้อถอนอาคารมาเป็นส่วนผสมเพิ่มเติม 
ได้อีกด้วย

การดำาเนินงานป ี2558
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จุดเริ่มต้นของการจัดการกากตะกอนอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน มาจากความใส่ใจของเอสซีจีต่อปัญหาการก�าจัด
กากตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบชีวภาพในโรงงานปิโตรเคมี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก�าจัด
โดยเฉลีย่ 3,000 บาทต่อตนั จงึได้ศกึษาเปรยีบเทยีบเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ซึง่มมีากกว่า 30 แบบ ทัง้ในเชงิเทคนคิ เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม ได้ผลสรุปว่า การใช้ไส้เดือนดินมีประสิทธิภาพดีที่สุดในต้นทุนที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยธรรมชาติของไส้เดือนดินที่สามารถกินกากตะกอน ช่วยก�าจัดกลิ่นเหม็น  ในกระบวนการเลี้ยงไม่ต้องใช้สารเคมี 
ใช้พลังงานต�่า และยังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าในรูปของมูลไส้เดือนดินและน�้าหมักจากมูลไส้เดือนดิน ซึ่งเป็นที่
ต้องการในภาคเกษตรกรรม 
  จากการทดลองและวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากากตะกอนส่วนเกินจากระบบบ�าบัดน�้าเสียของเอสซีจี  เคมิคอลส์  เป็นสารอินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไส้เดือนดินทุกสายพันธุ์สามารถกินได ้ เอสซีจีจึงเลือกใช้ไส้เดือนดินสายพันธุ์ไทยท้องถิ่นซึ่งมีความ
สามารถในการกินดีที่สุดและเหมาะสมต่อสภาพอากาศ  หลังจากนั้นได้ท�าการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสม 
และสภาพแวดล้อมที่ไส้เดือนกินกากตะกอนได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งได้องค์ความรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมกับเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงไส้เดือนจนเชี่ยวชาญ 
  ในช่วงปี 2555-2557 ได้จัดสร้างโรงเลี้ยงไส้เดือนต้นแบบ โรงที่ 1 และ 2 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 
ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเป็น “ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน” 
สามารถก�าจัดกากตะกอนอินทรีย์จากระบบบ�าบัดน�้าเสียของโรงงานได้ 80 ตันต่อปี หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้
ประมาณ 240,000 บาทต่อปี  สร้างผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน�า้หมักมูลไส้เดือนดินมูลค่าไม่ต�า่กว่า 570,000 บาท
ต่อปี และมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้แล้วประมาณ 300 ราย
  ในปี 2558 ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินได้ขยายงานของศูนย์เรียนรู้จัดตั้งเป็น 
“เครือข่าย” ของชุมชนซึ่งมีความสนใจการเลี้ยงไส้เดือนดิน และเป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านสถานที่เลี้ยง 
รวมทั้งการจัดหาอาหารเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยตนเอง โดยเอสซีจี  เคมิคอลส์ให้การสนับสนุนแม่พันธุ์ไส้เดือนดิน 
สร้างบ่อเลี้ยงไส้เดือน และองค์ความรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนดินตั้งแต่การดูแลเริ่มต้น การเก็บผลผลิต การแปรรูปผลผลิต
หรือการต่อยอดใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
  ปัจจุบันเครือข่ายฯ มีจ�านวน 6 ชุมชน 12 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ช่วยให้ชุมชน
มีองค์ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและเกิดความตระหนักเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง รวมทั้ง
มีรายได้เสริมจากการขายมูลและน�้าหมักมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยปลูกพืชผัก และการขายผักที่ปลูกด้วยปุ๋ยจากไส้เดือน
  เอสซีจี  เคมิคอลส์วางแผนสร้างโรงงานก�าจัดกากตะกอนด้วยไส้เดือนดิน โรงที่ 3 ขนาด 700 ตันต่อปี 
โดยเป็นโรงงานที่ผลิตมูลไส้เดือนดินเพื่อการค้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 และวางแผนขยายเครือข่ายฯ 
ปีละ 3 ชุมชน รวมถึงมีแผนสร้างเครือข่ายกับพนักงานของเอสซีจีที่สนใจเลี้ยงไส้เดือนอีกจ�านวน 30 คน เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันของทุกภาคส่วน 
  การด�าเนินงานทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความยึดมั่นตามอุดมการณ์ของเอสซีจี คือ มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และถือมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดการกากตะกอนอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน

สินค้ำและบริกำรที่ยั่งยืน

• จำกสถำนกำรณ์กำรตลำดที่แข่งขันรุนแรงขึ้น 
ทั้งกำรพัฒนำของคู่แข่งที่มีศักยภำพกำรผลิต 
สนิค้ำได้หลำกหลำย ประกอบกบักำรแข่งขนัด้ำน 
รำคำ เอสซจีจีงึมุง่เน้นในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง 
โดยกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำ ซึ่งสำมำรถ 
ส่งเสริมให้คุณภำพชีวิตของลูกค้ำดีขึ้น 

• เอสซจีมีุง่มัน่พฒันำนวตักรรมสนิค้ำและบรกิำร 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อตอบสนองต่อ 
สถำนกำรณ ์ของโลกและพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น

• เอสซจีใีช้เครือ่งมอืทำงกำรตลำดในกำรผลกัดนั 
ให ้ เกิดตลำดสินค้ำและบริกำรที่ เป ็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม และสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจอย่ำง 
ยั่งยืน

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มสูงเป็นร้อยละ 50 ของรายได้ 
  จากการขายในปี 2558
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG eco value  เพิ่มเป็น 
  1 ใน 3 ของรายได้จากการขายในปี 2558
  ทุกบริษัทที่พัฒนาระบบบริหารงานด้านความปลอดภัยของสินค้าผ่านการตรวจ 
  ประเมินครบถ้วนทั้งหมดในปี 2559

เป้าหมาย

การพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2

การยกระดับระบบบริหารงาน
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
ควำมปลอดภัยของสินค้ำ
และบริการ3

การพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง (High Value Added 
Products & Services : HVA)1

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา
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1. กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง
(High Value Added Products & Services : HVA)

  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น 
เอสซจีจีงึใช้กระบวนการวจิยัและพฒันาสนิค้าและบรกิาร 
ที่มีความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มสูง  โดยมุ่งเน้นสู่การใช้ 
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  (Research and Development 
to Commercialization) ซึ่งต้องอาศัยการท�างานร่วมกัน 
อย่างใกล้ชิดของนักวิจัยและนักการตลาด  เพื่อให้สินค้า 
และบริการเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

▸มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย 
ใช้งบประมาณทัง้สิน้ 3,510 ล้านบาท และมนีกัวจิยั 1,629 
คน ส่งผลให้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการมูลค่า 
สงูเพิม่ขึน้เป็น 161,851 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 37 ของ 

รายได้จากการขายรวม ทั้งนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ 
ตั้งไว้  ดังนั้นในปี 2559 เอสซีจีจะเพิ่มการลงทุนวิจัยและ 
พัฒนาประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อผลักดันให้มีรายได้ 
จากการขายบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

 การวจิยัและพฒันาเพือ่รองรบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ของสังคมและความต้องการด้านอื่น ๆ   เช่น สังคมผู้สูงวัย 
ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความสะดวกสบายและปลอดภัย 
เป็นต้น

 เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนด เอสซจีใีช้การสร้างเครอื 
ข่ายกับนักวิจัยทั้งในภาคมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 
ต่าง ๆ  

การดำาเนินงานปี 2558

เงินลงทุนด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำ

รำยได้จำกกำรขำย
สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง
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SCG Eldercare Solution 
โซลูชั่นการเตรียมที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ
จากการศึกษาร่วมกับผู้ช�านาญการด้านผู้สูงอายุ
ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ  น�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งบริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ
และติดตั้ง ด้วยบุคลากรที่มีความเข้าใจผู้สูงอายุ
อย่างแท้จริง

ตัวอย่างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของเอสซีจี

Active AIRflowTM System
ระบบช่วยถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจาก
ตัวบ้านและโถงหลังคาแบบอัตโนมัติ  โดยใช้พลังงาน
หลักจากโซลาร์เซลล ์ ควบคุมและแสดงผลผ่าน Smart 
Mobile Application  ติดตั้งร่วมกับผนังอิฐมวลเบา
และฉนวนใยแก้ว ท�าให้เกิดสภาวะสบายในการอยู่อาศัย 
และช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ

เฟสท์ บรรจุภัณฑ์ปลอดภัย เราห่วงใยคุณ 
บรรจุภัณฑ์อาหาร Food Grade ซึ่งมีมาตรฐานด้าน
ความสะอาดและปลอดภัยสูง ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ 
โดยไม่ใช้สารฟอกขาวและสารเรืองแสง ใช้กระบวนการ
ผลิตในระบบปิดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก 
และสามารถทนความร้อนได้ดีโดยไม่ละลายหรือรั่วซึม
มีสินค้าหลากหลายชนิด  เช่น กล่องข้าว จาน ชาม
แก้วน�า้ รวมทั้งยังได้รับการรับรอง GMP (Good
Manufacturing Practice) ด้วย

เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ P348S 
นวัตกรรมเพื่อบรรจุภัณฑ์ปลอดภัย
ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทนความเย็นในกระบวนการแช่แข็ง
ได้ต�า่สุดถึง  -40 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นจุดที่อาหาร
แข็งตัวอย่างฉับพลัน โดยคงรักษาคุณค่าและรสชาติ
ของอาหารได้อย่างด ี รวมทั้งสามารถทนความร้อนได้ถึง 
130 องศาเซลเซียส เหมาะส�าหรับการอุ่นอาหาร
ที่มีส่วนประกอบของน�า้มันที่มีจุดเดือดสูง

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน
ส�าหรับผลิตท่อแรงดันสูง PE 112 
ใช้ในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและเหมืองแร ่
เป็นเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสมาคมอุตสาหกรรมท่อพลาสติกแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย และได้รับการยอมรับในคุณภาพจาก
ผู้ผลิตท่อพลาสติกนานาประเทศ
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2. การพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  เอสซีจีก�าหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง 
แวดล้อมประเภทการรับรองตนเองภายใต้ฉลาก SCG 
eco value ตัง้แต่ปี 2552 โดยก�าหนดเกณฑ์การพจิารณา 
อ้างอิงมาตรฐาน  ISO 14021  : Environmental Labels 
and Declarations  Self-Declared  Environmental 
Claims ควบคู่กับการพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วน 
ได้เสีย และผลกระทบตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  (Life 
Cycle  Assessment,  LCA)  โดยเอสซีจีแต่งตั้งคณะ 
ท�างานพิจารณาด้านเทคนิค  (Technical Team)  เป็นผู้ 
ให้การรับรองข้อมูลเชิงปริมาณของสินค้าและบริการที่ได้ 
ฉลาก SCG eco value  เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและ 
ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค 

▸มีสินค้าและบริการที่ได้รับรองฉลาก SCG eco value 
จ�านวน 74 รายการ สร้างรายได้จากการขาย 114,084 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้การขายรวม ซึ่ง 
ยงัไม่บรรลเุป้าหมายโดยลดลงจากปี 2557 เนือ่งจากมกีาร 
ปรบัฐานการคดิยอดรายได้ และการทวนสอบการคงสถานะ 
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป

▸ตัวอย่างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น 
  - สขุภณัฑ์ ก๊อกน�า้ และอปุกรณ์ประหยดัน�า้ COTTO 
ช่วยลดการใช้น�้าอย่างน้อยร้อยละ 20 
  -  ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีและข้อต่อพีวีซีส�าหรับระบบ 
ประปาและระบายน�้า ถือเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ 
เป็นมิตรต่อสุขภาพโดยไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว 
  -  กระดาษท�าลอนลูกฟูกซึ่งใช้พลังงานในการผลิต 
ลดลงร้อยละ 6

▸มีสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม 
จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ  เช่น 
ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ฉลาก Environmental Choice ฉลาก EU Flower เป็นต้น 

 ด�าเนินการส�ารวจและพิจารณาถึงความต้องการและ 
ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้า  เพื่อน�ามาใช้วิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงจัดการประเมิน 
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
พัฒนาให้สินค้าและบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอด 
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์

 จดัตัง้ธรุกจิให้ค�าปรกึษาด้านวสัดแุละการก่อสร้างทีเ่ป็น 
มติรต่อสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น Leadership 
in Energy and Environmental Design  (LEED) และ 
มาตรฐานอาคารเขียวจากสถาบันอาคารเขียวไทย ภาย 
ใต้หน่วยงาน Green Solution Business  เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนางานสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับ 
ระบบเศรษฐกจิ และสงัคม ทีม่กีารเปลีย่นแปลงและขยาย 
ตัวอย่างต่อเนื่อง
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ร้อยละ

* มีการปรับฐานการคิดยอดรายได้และทวนสอบสถานะสินค้า

เพื่อเป็นต้นแบบและสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เอสซีจีจึงน�าสินค้าและบริการ
ดังกล่าวมาใช้กับอาคารของเอสซีจี ทั้งอาคารที่ใช้งานอยู่ 
และอาคารใหม่  (อาคารเอสซีจี 100 ปี)  เพื่อให้เป็นอาคารที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
Leadership  in Energy and Environmental Design (LEED) 
ในระดับแพลททินัม โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบ
การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
รวมถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับ
ฉลากสิ่งแวดล้อม และฉลาก SCG eco value ตลอดจนควบคุม
การก่อสร้าง การก�าจัดเศษวัสดุไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
  อาคารเอสซีจี 100 ปี ถือเป็นต้นแบบของอาคารประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ดังนี้

อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดไฟฟ้ำ 
2,300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

ประหยัดน้�ำ
6,000,000 ลิตรต่อปี

พลังงำนแสงอำทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้

100,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

ฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นท์ 

88 ผลิตภัณฑ์
ฉลำกลดคำร์บอนฟุตพริ้นท์ 

14 ผลิตภัณฑ์
ฉลำกลดคำร์บอน

30 ผลิตภัณฑ์
ฉลำกเขียว

197 ผลิตภัณฑ์
ฉลำก SCG eco value 

74 ผลิตภัณฑ์

วัสดุปิดผิว
• ปูนซีเมนต์ ตราเสือ
• กระเบื้อง คอตโต้
• เสือ เดคอร์ ซีเมนต์ขาว
• เสือ กาวยาแนว
• กาวยาแนวสูตรทนกรด คอตโต้

หมวดงำนโครงสรำ้ง

วัสดุตกแต่งภายนอกอาคาร
• บล็อกปูพื้นและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น  
  เอสซีจี
• บล็อกระบายน�้า เอสซีจี
• คอนกรีตพรุน ซีแพค
• ระบบสวนแนวตัง้ เอสซจีรีุน่โมดลู่า กรนี ไฮฟ์

พื้นที่ใช้งานพิเศษ 
• สุขภัณฑ์ คอตโต้
• ก๊อก คอตโต้
• ฝักบัว คอตโต้
• โถปัสสาวะชายและวาล์ว คอตโต้

หมวดสถำปัตยกรรม

งานก่อ
• อิฐมวลเบา Q-Con

เหล็กโครงสร้าง
• เหล็ก เอสซีจี

งานกรอบอาคาร

หลังคา
• หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
• หลังคาเซรามิก เอสซีจี
• หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
• แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี

ฝ้าและผนัง
• สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี
• ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

ฉนวนกันความร้อนและเสียง
• ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี
• ฉนวนกันเสียง เอสซีจี

ปูนซีเมนต์ 
• ปูนซีเมนต์ เอสซีจ ีงานโครงสร้าง
• คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค
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3. กำรยกระดับระบบบริหำรงำนด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อควำมปลอดภัยของสินคำ้และบริกำร

 สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ลกูค้าในการใช้สนิค้าและบรกิาร 
ภายใต้แบรนด์ของเอสซีจี  โดยมีระบบประกันคุณภาพ 
เพื่อให้สินค้าและบริการมีมาตรฐานการจัดการด้านความ 
รับผิดชอบต่อความปลอดภัย ซึ่งเอสซีจีได้ด�าเนินการและ 
พฒันาระบบอย่างต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2552 ส�าหรบัสนิค้า 
ปัจจุบันและสินค้าใหม่ที่พัฒนาเพิ่มขึ้น 

 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของสินค้า 
ให้มีความเข้มแข็ง  โดยหน่วยงานส่วนกลางได้ยกระดับ 
ระบบการตรวจประเมินภายในระดับบริษัท  (Internal 
Audit)  ซึ่งด�าเนินการโดยเจ้าของพื้นที่  อันเป็นกลไก 
ส�าคญัของ 1st Line of Defence ทีท่�าให้การควบคมุภายใน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้ 
ได้ด�าเนินการอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน  เพื่อเพิ่มพูน 

▸หน่วยงานส่วนกลางของเอสซีจีได้ด�าเนินการตรวจ 
ประเมินระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อความ 
ปลอดภัยของสินค้าในบริษัทต่าง ๆ  ของทุกกลุ ่มธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2556 จนถึงปัจจุบัน  รวมคิด 
เป็นร้อยละ 79 ของจ�านวนบริษัทที่ได้วางระบบไปแล้ว

ความรูค้วามสามารถให้เป็นทัง้ทีป่รกึษาและผูต้รวจประเมนิ
ภายในของบริษัท ตลอดจนผลักดันให้การตรวจประเมิน 
ภายในเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการท�างานปกติ 
ซึ่งเชื่อมโยงกับ  ISO 9001 ของบริษัท

  สร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับระบบบริหารงานด้าน 
ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าให้แก่ 
พนักงาน โดยใช้การเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่าง ๆ  ทั้งที่เกิด 
ขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ผ่านสื่อภายใน  เช่น PL 
Talk หรือผ่านการจัดเวทีเสวนา ทั้งนี้เพื่อให้การก�ากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของสินค้าเป็นไป 
ตามมาตรฐาน และมัน่ใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบสนิค้าที่ 
ปลอดภัยต่อการใช้งานให้แก่ลูกค้า พร้อมกับสร้างความ 
เชื่อมั่นในสินค้าของเอสซีจี

การดำาเนินงานปี 2558

▸จากการขยายผลการตรวจประเมินไปยังระดับบริษัท 
เพื่อให้สามารถตรวจประเมินตนเองได้นั้น  ในปี  2558 
หน่วยงานส่วนกลางได้จดัอบรมให้ความรูแ้ก่ผูต้รวจประเมนิ 
ของบริษัทต่าง ๆ   ไปกว่าร้อยละ 93 ของจ�านวนบริษัท/ 
หน่วยงานที่ได้วางระบบไปแล้ว  (66 บริษัท 4 หน่วยงาน) 
ปัจจุบันเอสซีจีมีผู้ตรวจประเมินรวมทั้งสิ้น 976 คน โดย 
หลายบรษิทัสามารถด�าเนนิการตรวจประเมนิภายในได้เอง 
และคาดว่าบริษัทที่เหลือจะสามารถด�าเนินการได้ทั้งหมด 
ภายในปี 2559

กำรจัดกำรลูกคำ้สัมพันธ์

  สร้างประสบการณ์ตรงกบัสนิค้าและบรกิาร เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความพงึพอใจสงูสดุ 
  (Customer Satisfaction) ด้วยการสร้างกระบวนการท�างานและพฒันาผลติภณัฑ์ 
  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  รวมถึงการให้บริการทางเทคนิค 
  เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จนเอสซีจี 
  ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้า
  เพิ่มรายได้จากการกลับมาซื้อซ�้าของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กัน และช่วยลด 
  ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาลูกค้าใหม่

เป้าหมาย

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
กับลูกค้ำกลุ่มผู้บริโภค2

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
กับลูกคำ้กลุ่มธุรกิจ1

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

•  เอสซีจีตระหนักดีว่ำทุกภำคส่วนต่ำงเป็นส่วน 
หนึ่งของสังคมที่ต ้องพึ่งพำซึ่งกันและกันใน 
ท่ำมกลำงปัจจัยต่ำง ๆ  ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง ไม่ 
ว่ำจะเป็นจ�ำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
กำรอพยพเข้ำมำอยู่อำศัยในเมืองใหญ่  ปัญหำ 
สิง่แวดล้อม รวมถงึทรพัยำกรทีม่อียูอ่ย่ำงจ�ำกดั 
โดยปัจจัยส�ำคัญคือภำวะเศรษฐกิจที่หดตัว 
หรือเติบโตในอัตรำต�่ำ ท�ำให้กำรแข่งขันทำง 
ธุรกิจรุนแรงขึ้น ดังนั้นภำคธุรกิจและผู ้ผลิต 
อุตสำหกรรมจึงควรใส่ใจในกำรผลิตสินค้ำและ 
บริกำรที่มีคุณค่ำ สำมำรถตอบสนองควำม 
ต้องกำรของลูกค้ำที่มีควำมหลำกหลำยและเพิ่ม 
มำกขึ้นในระยะยำวและอย่ำงยั่งยืน

• เอสซจีใีช้กำรจดักำรลกูค้ำสมัพนัธ์ (Customer 
Relationship Management  -  CRM)  เป ็น 
กลยทุธ์เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ระยะยำวกบัลกูค้ำ 
เรียนรู้ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่แตกต่ำงกัน 
และตอบสนองด้วยสินค้าและบริการอันเหมาะสม 
ที่สุดกับลูกค้ำแต่ละคน 

•  เอสซีจีแบ่งประเภทของลูกค้ำเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ลกูค้ำกลุม่องค์กรหรอืหน่วยธรุกจิ (Business to 
Business) และลูกค้ำกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ใช้สนิค้ำ 
และบริกำรโดยตรง (Business to Consumer) 
เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจลูกค้ำและตอบสนองได้ตรง 
กับความต้องการ
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1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับลูกคำ้กลุ่มธุรกิจ

  ให้ความส�าคัญกับลูกค้า  โดยเน้นการเข้าไปสร้างความ 
สัมพันธ์ในระยะยาว และแบ่งระดับการมีส่วนร่วมกับ 
ลูกค้าตามประเภทของสินค้าและบริการเป็น 4 ส่วน

1. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
ให้ค�าปรึกษาและช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตั้งแต่การ
ลดต้นทุน การลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ 

การลดการช�ารุดเสียหายของเครื่องจักร 
และการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

3. พัฒนำ Process 
ให้รองรับการรับรอง มอก. 

เอสซีจีช่วยพัฒนาขั้นตอนการผลิตให้สอดคล้อง
กับการขอการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น
ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของลูกค้า 

และเพิ่มโอกาสทางการขาย

2. แนะน�ำวิธีกำรซ่อมบ�ำรุง 
ในกรณีที่เกิดการช�ารุดเสียหายของส่วนต่าง ๆ

ในกระบวนการผลิต  เอสซีจีจะส่งทีมงานเข้าไปช่วย
ตรวจสอบ แนะน�าและซ่อมแซมความเสียหาย

รวมถึงแนะน�าวิธีการดูแลบ�ารุงรักษา 
เพื่อประสิทธิภาพของการผลิตในระยะยาว 

4. กำรสร้ำงควำมนำ่เชื่อถือ
ให้ตราสินค้า 

เอสซีจีให้การรับรองปูนซีเมนต์เอสซีจี
ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ

และเป็นที่ยอมรับในตลาด ให้แก่ลูกค้าที่มีกระบวนการ
ผลิตและสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อความ
น่าเชื่อถือจากเอสซีจีสู่กลุ่มลูกค้า ท�าให้ลูกค้า

กลุ่มผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

▸Single Window  เป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้ 
ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อสินค้าและบริการจากหลายกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์โดยผ่านช่องทางเดียว  ทั้งนี้เอสซีจีได้พัฒนา 
บุคลากรให้มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน 
ภายในและภายนอกเพือ่ให้บรกิารในระบบ Single Window 
โดยในปี 2558 ได้ให้บรกิารแก่กลุม่ลกูค้ารายส�าคญัจ�านวน 
19 บริษัท 

▸Business Review สนบัสนนุลกูค้าด้วยการให้และแลก 
เปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า  ทั้งการด�าเนิน 
กลยุทธ์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ การรวม 
คุณค่าของสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ในการด�าเนิน 

ธุรกิจร่วมกัน และติดตามผลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
โดยผู้บริหารของเอสซีจ ี โดยในปี 2558  เอสซีจีได้เข้าไป 
สนบัสนนุและตดิตามผลของลกูค้ากว่า 15 ราย ท�าให้เกดิ 
การใช้สินค้าร่วมกันในหลายประเภท  เช่น ระบบหลังคา 
ระบบผนัง และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

▸Co-Creation การมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้สุดท้าย  (End User)  โดยการน�า 
สินค้าของเอสซีจีไปพัฒนาร่วมกับลูกค้า  เช่น การพัฒนา 
ระบบ Active Airflow™ ซึ่งใช้ในโครงการของบริษัท 
พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)

การดำาเนินงานป ี2558

2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับลูกค้ำกลุ่มผู้บริโภค

 ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคที่เอสซีจีเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วม 
ส่วนใหญ่เป็นลกูค้าในสนิค้าและบรกิารหมวดวสัดกุ่อสร้าง 
โดยเอสซีจีมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ตรง  เพื่อสร้าง 
การรับรู้ในคุณค่าที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์  (Customer 
Experience Management)  รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและ 
ความรูด้้านวชิาการ ตัง้แต่การเริม่ใช้งานไปจนถงึการปรบัปรงุ 
ซ่อมแซม ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
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Smart Saver
“นักวางแผนที่ดี” ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง
และงบประมาณ เลือกสินค้าที่คุ้มค่ามากที่สุด

Mainstreamer 
“คนอบอุ่น ผู้ใส่ใจในมาตรฐานของสินค้า”
ให้ความส�าคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัย 
เลือกสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ 

Explorer
“นักแสวงหา” ใส่ใจทุกรายละเอียดของการสร้างบ้าน 
เชื่อในนวัตกรรมของสินค้าที่เพิ่มคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

Design Aspirer 
“คนทนัสมยั ทีม่รีปูแบบชวีติทีล่งตวั” ให้ความส�าคญั
กับภาพลักษณ์ ไอเดีย และความสวยงาม 
แต่ก็ไม่ได้มองข้ามคุณภาพ

ให้ข้อมูลความรู้  รายละเอียดสินค้า ราคา 
และให้ความคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รวมไปถึง
การบริการแนะน�าช่างและสถาปนิกที่มี
ความเข้าใจลูกค้าจนสามารถแปลงความคิด
ความต้องการของลูกค้าเป็นรูปธรรมได้

พัฒนาการบริการลูกค้าตามกลุ่มอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการกลับมาซื้อซ�้า และสร้างความภักดี
ต่อตราสนิค้า (Brand Loyalty) พร้อมเปิดช่องทาง
ให้ลูกค้าร้องเรียนปัญหาสินค้าและบริการ
ได้อย่างสะดวก เพื่อให้ได้รับเรื่องและรับรู้
ความต้องการของลูกค้า และสามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว

  เพื่อการสร้างประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของ 
ลูกค้ามากที่สุด จึงได้วางกลยุทธ์ที่ใช้สร้างความสัมพันธ์ 
และรักษาลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเป็น 3 ระยะ ได้แก่

▸ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
96 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 99 ในปี 2558 จากการวัดผล 
แบบ Post-call Survey โดยการโทรศัพท์สอบถามความ 
พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ SCG Contact Center 
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากลูกค้าได้ติดต่อเข้ามา

การดำาเนินงานป ี2558

▸Digital Marketing การท�าการตลาดในโลกออนไลน์ 
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
นบัเป็นเทคโนโลยทีางการตลาดแบบใหม่ทีส่ร้างสรรค์และ 
ทันสมัย  โดยในปี 2558 มีจ�านวน Web Traffic ทั้งหมด 
2,097,276  ราย  เอสซีจีมีกลยุทธ์ในการท�า  Digital 
Marketing ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 

Content Marketing

เน้นการน�าเสนอ “เนื้อหาที่มี
ประโยชน์” แก่ผู้บริโภค เช่น

ความรู้ในการสร้างบ้าน ซ่อมแซม
หรือต่อเติมบ้าน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึก
ประทับใจจนเกิดความจงรักภักดี
ในแบรนด์สินค้าของเอสซีจี

▸การบริการ Architect Consult ให้ค�าปรึกษากับลูกค้า 
เรื่องบ้านอย่างครบวงจรโดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ 
การหาไอเดีย  ขั้นตอนการสร้างบ้าน ข้อควรระวังและ 
การแก้ไขปัญหา รวมถึงบริการจัดหาสถาปนิกที่ตรงกับ 
ความต้องการของลูกค้า  โดยลูกค้าสามารถจองคิวนัด 
หมายผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเข้ามา 
พบสถาปนิกที่ร ้าน  SCG Experience  หรือผ่านทาง 

E-mail Marketing 

การใช้อีเมล
เพื่อการประชาสัมพันธ์

โฆษณา หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนาระบบ
CMS (Content

Management System)

เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายให้อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกัน ท�าให้การแสดงผล
ในช่องทางต่าง ๆ  ไม่เกิด

ความผิดพลาด 

กำรท�ำควำมเข้ำใจลูกค้ำ 
Understanding the Customer
(Pre-purchase Stage) 
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าได้เหมาะสม จึงแบ่งลักษณะ 
ของลูกค้ากลุ ่มผู ้บริโภคเป็น  4  กลุ ่ม 
ใหญ่ ได้แก่ 

กำรส่งมอบประสบกำรณ์
ที่ดีให้แก่ลูกค้ำ 
Delivering Good Customer
Experience (Purchase
Stage)

บริกำรลูกค้ำหลังกำรขำย
ด้วยกำรตอบสนองเชิงรุก 
Supporting Services with
Proactive Response
(Post-purchase Stage)

ระยะที่
 1 

ระยะที่
 2 

ระยะที่
 3 

Online  Face-to-Face  Call  และทางอีเมลตามแต่ 
ความสะดวกของลูกค้า
  นอกจากนีใ้นเวบ็ไซต์ของเอสซจียีงัม ี“บลอ็กสถาปนกิ” 
เขียนโดยทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญของ SCG Experience 
ซึง่ลกูค้าสามารถเข้ามาแลกเปลีย่นและสอบถามข้อมลูได้ 
โดยในปี 2558 มลีกูค้าเข้ามาใช้บรกิาร Architect Consult 
ถึงกว่า 2,500 คน
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ในปี 2558 เอสซีจีได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) ภายใต้หัวข้อการดูแลลูกค้าและการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า ท�าให้ได้รับทราบถึงความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งแนวคิดและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับ CRM ซึ่งเอสซีจีจะได้น�าไปพัฒนาการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และทิศทางในอนาคต

การสร้างการมีส่วนร่วมผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็น 

ค�าว่า Value ต่อลูกค้า บางครั้งแตกต่าง
จาก Value ที่องค์กรให้ความส�าคัญ
ซึ่งประเด็นนี้อาจส่งผลต่อการจัดการ
และวิธีการท�างานที่ไม่ได้สร้างคุณค่า

ที่แท้จริงต่อ Need ของลูกค้า

““

การด�าเนนิงานด้าน CRM ทีย่ัง่ยนืไม่ใช่แค่การเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอสซีจีกับลูกค้าเท่านั้น 

แต่ต้องท�าให้ลูกค้าเห็นสิ่งที่กว้างใหญ่กว่าคุณค่าที่ตนเอง
จะได้รับ  คิดไปถึงคนอื่น ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการสร้าง

ความเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

“

“

กำรสร้ำงคุณค่ำ
ที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

• เอสซจีดี�ำเนนิกำรยกระดบัให้คูธ่รุกจิมศีกัยภำพ 
ในระดบัมอือำชพี แข่งขนัได้ ใส่ใจสิง่แวดล้อม และ 
พร้อมเตบิโตไปกบัเอสซจีตีำมแนวทำงกำรพฒันำ 
อย่างยั่งยืน

• ลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงวัตถุดิบ วัสดุ 
หลักจำกคู่ธุรกิจที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด และคู ่ธุรกิจ 
ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ 
สิง่แวดล้อม ควำมปลอดภยั ซึง่อำจส่งผลกระทบ 
ต่อภำพลักษณ์และอำจท�ำให้ธุรกิจของเอสซีจี 
ต้องหยุดชะงัก

• คูธ่รุกจิกว่ำ 8,000 รำยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบ 
กำรขนำดกลำงและเล็ก มีควำมหลำกหลำยทำง 
ธรุกจิ และข้อจ�ำกดัด้ำนกำรเงนิ บคุลำกร ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอด 
คล้องกับข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
เอสซีจีจึงได้วำงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำโดยกำร 
ก�ำหนดแนวปฏิบัติ กำรตรวจประเมิน และกำร 
พฒันำยกระดบัให้แก่คูธ่รุกจิทีม่คีวำมหลำกหลำย 
อย่ำงเหมำะสม บนพื้นฐำนของจรรยำบรรณใน 
กำรด�ำเนนิกำรธรุกจิ และหำแนวทำงในกำรพฒันำ 
ร่วมกัน เพื่อให้พร้อมแข่งขันได้อย่ำงสมดุลตำม 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กำรจัดกลุ่ม
คู่ธุรกิจ

การยกระดับ
คู่ธุรกิจ

กำรพัฒนำคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน

คู่ธุรกิจทุกรายต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี 
คู่ธุรกิจทีขายสินค้าในขอบข่ายการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการ 

  ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
คูธ่รุกจิให้บรกิารในกระบวนการผลติต้องผ่านการตรวจประเมนิรบัรองระบบความ 

  ปลอดภัยคู่ธุรกิจ

เป้าหมาย

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

2

3

1

▸SCG HOME SOLUTION ศูนย์บริการและจ�าหน่าย 
สนิค้าวสัดกุ่อสร้างครบวงจรของเอสซจี ีน�าเสนอนวตักรรม 
สินค้าวัสดุก่อสร้างที่เป็นระบบ ตั้งแต่  โครงสร้าง หลังคา 
ผนัง ห้องน�้า ห้องครัว ฝ้าเพดาน วัสดุปูพื้น และภูมิทัศน์
ภายนอก พร้อมบริการแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญที่ 
รู ้ลึกรู ้จริงจากเอสซีจี  ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาเรื่องการ 
เลือกวัสดุและระบบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเรื่อง 
บ้านได้อย่างตรงจุด การออกแบบห้องพร้อมแสดงภาพ 
3 มิติ การประมาณราคาเพื่อช่วยควบคุมงบประมาณค่า 
ก่อสร้างไม่ให้บานปลาย  รวมถึงการติดตั้งด้วยทีมช่าง 
มืออาชีพ พร้อมรับประกันงานติดตั้ง  นอกจากนี้ยังมี 
SCG  Eldercare  Solut ion  ซึ่ ง เป ็นนวัตกรรมและ 
แนวคิดการเตรียมที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ  เพื่อความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย และสุขภาวะที่ดีในการอยู่ 
อาศัยของผู้สูงอาย ุ
  ปัจจุบัน SCG HOME SOLUTION มีทั้งหมด 40 
สาขาทั่วประเทศ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ลูกค้ากับ SCG HOME SOLUTION ในระยะยาว จึงได้ 
จัดท�าบัตรสมาชิกส�าหรับเจ้าของบ้าน  (Family Card) 

ขึ้น ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เมื่อซื้อสินค้าและใช้บริการผ่าน 
SCG HOME SOLUTION รวมถึงสิทธิพิเศษในการร่วม 
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่ทาง SCG HOME SOLUTION จัดขึ้น 
ปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกกว่า 13,000 ราย

▸SCG Contact Center  เป็นช่องทางให้ลูกค้าติดต่อ 
สอบถามรายละเอียดของสินค้าและร้านค้าในทุก ๆ  ด้าน 
ซึง่มทีัง้โทรศพัท์ โทรสาร อเีมล ไลน์ และไลฟ์แชต โดยในปี 
2558 มผีูใ้ช้บรกิารผ่านช่องทางนีท้ัง้หมดกว่า 67,312 ครัง้

รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

รศ. ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์
อาจารย์ประจ�าสาขาการตลาด

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1. กำรจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ

 ใช้การวเิคราะห์การใช้จ่าย (Spend Analysis) ประเมนิ 
การจดัหาสนิค้าและบรกิารทีม่ผีลกระทบต่อกระบวนการผลติ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ การบริหาร 
กลุ่มคู่ธุรกิจที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

 จัดล�าดับความส�าคัญของคู่ธุรกิจเพื่อก�าหนดแนวทาง 
การพัฒนาคู่ธุรกิจอย่างเหมาะสม  โดยพิจารณาจากผล 
กระทบที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ  เช่น มูลค่าการ 

จัดหาหรืออ�านาจการต่อรอง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งด้านการจัดการธุรกิจ แรงงาน ความปลอดภัย สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 จัดคู่ธุรกิจเป็นสองกลุ่ม คือ General Supplier  เป็น 
กลุม่คูธ่รุกจิทัว่ไป ทัง้ผูผ้ลติ ผูจ้ดัจ�าหน่าย และผูใ้ห้บรกิาร 
และ Critical  Supplier  เป็นกลุ่มคู ่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ 
โดยกลุ่มหลังนี้เอสซีจีมีแนวทางการพัฒนาระยะยาวร่วม 
กันต่อไป

สัดส่วนมูลค่ำกำรจัดหำสินค้ำ
และบริกำรจำกคู่ธุรกิจ

การดำาเนินงานปี 2558

2. กำรยกระดับคู่ธุรกิจ

 จัดท�า  “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี”  เป็นแนวปฏิบัติ 
เพื่อให้คู่ธุรกิจใช้ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ ดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดูแลด้าน 
อาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการ 
ปฏิบัติตามกฎหมายข้อก�าหนดต่าง ๆ  อันเป็นที่ยอมรับใน 
ระดับสากล  โดยเอสซีจีจะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และสนับสนุนคู่ธุรกิจ  เพื่อเติบโตไปด้วยกัน 

 เอสซจีคีดัเลอืกคูธ่รุกจิใหม่โดยพจิารณาจากความมุง่มัน่ 
ในการปฏิบัติตามนโยบายของเอสซีจีและพร้อมจะลง 
นามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 

▸คูธ่รุกจิลงนามปฏบิตัติามจรรยาบรรณคูธ่รุกจิรวมทัง้สิน้ 
5,292 ราย

▸ในปี 2558 เอสซีจีด�าเนินการให้คู่ธุรกิจรายใหม่ลงนาม 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจได้ครบถ้วนทุกราย ซึ่งมี 
ทั้งหมด 823 ราย 

  เอสซีจีได้พัฒนาการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ 
ขึ้นในปี  2549  เพื่อยกระดับประสิทธิผลการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุของคู่ธุรกิจ 
ในกระบวนการผลิต  โดยเอสซีจีท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน 
ทางวิชาการ ให้ค�าแนะน�า และได้จัดท�าระบบการรับรอง 
ความปลอดภัยคู ่ธุรกิจขึ้น  ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา 

ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 
การบริหารจัดการความปลอดภัย การจัดการและควบคุม 
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตลอด 
จนการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
โดยมีทีมงานความปลอดภัยของทุกธุรกิจเป็นผู ้ตรวจ 
ประเมินและให้การรับรอง

การรับรองการดำาเนินการด้านความปลอดภัย

อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ
ของคู่ธุรกิจและสัดส่วน
ของคู่ธุรกิจที่ผ่ำนกำร
รับรองระบบความ
ปลอดภัย

จรรยำบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
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อุบัติเหตุทั้งหมด

สัดส่วนคู่ธุรกิจที่ผ่านการรับรองระบบความปลอดภัย

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

ราย/200,000 ชั่วโมง-คน

73% 100% 100% 100% 100%

▸คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตผ่านการรับรองความปลอดภัยครบถ้วนทั้งหมด 453 ราย 
ครอบคลุมพนักงานคู่ธุรกิจกว่า 29,000 คน 

การดำาเนินงานป ี2558

การดำาเนินงานปี 2558

เพื่อให้สามารถพัฒนาห่วงโซ่อุปทานได้อย่างยั่งยืน  เอสซีจีได้น�าการวิเคราะห์การใช้จ่าย (Spend Analysis) 
เข้ามาใช้เพื่อประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีในแง่มุมต่าง ๆ  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ  เช่น มูลค่าการจัดหา การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของแบรนด์สินค้า 
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการน�้า การจัดการของเสีย การบริหารการใช้ทรัพยากร และด้านสังคม 
เช่น การจัดการด้านแรงงาน สุขภาพ และความปลอดภัย การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบกฎหมาย
และกฎระเบียบที่วางไว้  เพื่อน�ามาแบ่งกลุ่มคู่ธุรกิจในการก�าหนดกลยุทธ์ และวางแผนการพัฒนาคู่ธุรกิจต่อไป

การประเมินความเสี่ยงของคู่ธุรกิจ

ควำมเสี่ยง
ด้านสังคม

ควำมเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม

ควำมเสี่ยง
ด้ำนเศรษฐกิจ 

General Supplier 

7%

93%

Critical Supplier 

7% 8% 6%

สัดส่วนของคู่ธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ  เทียบกับจ�ำนวนคู่ธุรกิจทั้งหมด
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 เอสซจีจีะพจิารณาจดัหาสนิค้าของคูธ่รุกจิซึง่ได้ผ่านการ 
รับรองฉลากเขียว หรือผ่านเกณฑ์การจัดหาที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี  ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน�้า การ 
จัดการของเสีย และส่งเสริมการน�าวัสดุหมุนเวียนกลับมา 
ใช้ใหม่  โดยเอสซีจีท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่คู่ธุรกิจ และ 
ตรวจประเมินรับรองผลภายใต้โครงการ Greening  the 
Supply Chain  เพื่อให้คู่ธุรกิจมีความพร้อมด้านความรู้ 
บุคลากร โดยเฉพาะคู่ธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง

 จัดท�าทะเบียนคู่ธุรกิจและสินค้าในรายการจัดหาที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตรวจประเมินคู่ธุรกิจและสินค้า 
ในทะเบยีนอย่างสม�า่เสมอ เพือ่รกัษาเกณฑ์และมาตรฐาน 
ในการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

▸การจัดท�าทะเบียนการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคู่ธุรกิจทั้งสิ้น 189 ราย 

มีสินค้าทั้งสิ้น 75 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 9,838 ล้านบาท 

 พัฒนาและเพิ่มเติมเกณฑ์การจัดหาสินค้าที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีนัยส�าคัญต่อการ 
ด�าเนินธุรกิจ

 จัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรด้านการจัดซื้อ 
เกิดความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อที่ เป ็นมิตรต่อสิ่ง 
แวดล้อม และสามารถให้ค�าปรกึษาคูธ่รุกจิในเบือ้งต้นได้ 

 นอกเหนือจากแนวปฏิบัติที่ได้ด�าเนินการพัฒนาจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น  เอสซีจียังได้จัดให้มีระบบ 
การตรวจประเมินโดยส�านักงานตรวจสอบ  เช่น  การ 
ตรวจประเมนิการด�าเนนิการให้เป็นไปตามแนวปฏบิตักิาร 
จัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินการ 
ลงนามจรรยาบรรณของคูธ่รุกจิให้สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัิ 
ที่ก�าหนดไว้  เพื่อให้เกิดการติดตาม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และให้มั่นใจว่ากลไกการขับเคลื่อนพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ได้รับการน�าไปใช้อย่างทั่วถึง

กำรจัดหำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คู่ธุรกิจ

รุ่น

ผลิตภัณฑ์

จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ 
ตรำสินค้ำ และรุ่น 
ในรำยกำรจัดหำ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทะเบียนผลิตภัณฑ์
ในรำยกำรจัดหำ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปี 2558 วัตถุดิบ วัสดุอะไหล่อุปกรณ์ส�ำนักงำน

และวัสดุทั่วไป
วัสดุสนับสนุน
กำรผลิต

29 23 19 4

56 74 48 11

532 127 94 13รุ่น

คู่ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ 

0.00
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400
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800

600

48

157
211

60 70 72

220 209

484

737
771

724

75

189

766

การดำาเนินงานปี 2558

  เอสซีจี  โลจิสติกส์ จัดตรวจประเมินคู่ธุรกิจขนส่งเป็น 
ประจ�าทุกปี  โดยมีการตรวจประเมินผู้ขนส่งประจ�าตาม 
เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภยัและการท�างานของเอสซจีี 
เพื่อยกระดับประสิทธิผลการด�าเนินงานการบริการจัดส่ง 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การสร้างความพึงพอใจ 

กำรตรวจประเมินคู่ธุรกิจขนส่ง

ให้ลูกค้าและสังคม และการตรวจประเมินเพื่อจัดระดับ 
คูธ่รุกจิขนส่งให้เป็นผูข้นส่งประจ�า  หวัข้อทีใ่ช้ตรวจประเมนิ 
ได้แก่ Driver Management,Safety Management, 
Vehicle  Management,  JourneyManagement, 
Organization Management และ Customer Service

▸คูธ่รุกจิขนส่งประจ�าทีม่ทีัง้สิน้ 121 บรษิทั ได้เข้ารบัการ 
ตรวจประเมินทั้งหมด 

เอสซีจีเข้าร่วม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์
ก�าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวเป็น 5 ระดับ ได้แก่

อุตสาหกรรมสีเขียว

การดำาเนินงานป ี2558

  เอสซีจีซึ่งด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ด�าเนินการขอการรับรอง 
อุตสาหกรรมสีเขียวตามเกณฑ์ดังกล่าว ปรากฏผลว่าบริษัทปูนซีเมนต์ในประเทศไทยของเอสซีจีทุกบริษัท 
และบริษัทมาบตาพุด โอเลฟินส์ จ�ากัด ได้รับการประเมินและพิจารณาจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 5  เครือข่ายสีเขียว ซึ่งหมายถึงว่าเอสซีจีมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมีการสร้างวัฒนธรรม
ขององค์กรที่สามารถขยายผลไปยังเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน ได้ส่งเสริมคู่ธุรกิจให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับ 2 ขึ้นไป ท�าให้ปัจจุบันมีคู่ธุรกิจที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ขึ้นไปแล้วจ�านวน 149 ราย

ควำมมุ่งมั่นสีเขียว
(Green Commitment)

เครือขำ่ยสีเขียว 
(Green Network)

วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture)

ระบบสีเขียว 
(Green System)

ปฏิบัติกำรสีเขียว 
(Green Activity)

ระดับที่ 

1

ระดับที่ 

2

ระดับที่ 

3

ระดับที่ 

4

ระดับที่ 

5
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3. กำรพัฒนำคู่ธุรกิจสู่ควำมยั่งยืน

 เอสซจีคีดัสรรคูธ่รุกจิต้นแบบจ�านวนหนึง่เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน  เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการน�า 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น 
รูปธรรมส�าหรับคู่ธุรกิจ  โดยเอสซีจีสนับสนุนที่ปรึกษาใน 
การพัฒนา และสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยน�าหลักการ 
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (QC Story) มาใช้เป็นเครือ่ง 
มือพัฒนาคู่ธุรกิจ และคัดเลือกโครงการซึ่งมีนัยส�าคัญ 
ที่ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง  เช่น การลดของเสีย การลดและ 
การจดัการพลงังาน การแก้ปัญหาคณุภาพ การเพิม่ผลผลติ 
และการพัฒนาระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์  เป็นต้น

 โครงการพฒันาคูธ่รุกจิสูค่วามยัง่ยนืต้องอาศยัการสร้าง 
ความเชื่อมั่นระหว่างกันและความเห็นร่วมกันว่าจะเกิด 
ประโยชน์ที่ดีในระยะยาว  เนื่องจากมีความเสี่ยงจากเรื่อง 
ความลับทางการค้า และผลประโยชน์ทางธุรกิจที่อาจ 
ขัดแย้งกันในอนาคต

 ในปี  2559  เอสซีจีมีแผนพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน 
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อขยายผลการด�าเนินงานของโครงการ 
พัฒนาคู่ธุรกิจต้นแบบไปยังคู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญรายอื่น ๆ  
และสร้างกระบวนการให้คู่ธุรกิจสามารถขยายผลต่อได้ 
ด้วยตนเอง

▸โครงการลดความผิดพลาดในการบริหารสินค้าของ 
บริษัท  เอ็ม.เจ.  บางกอกวาล์ว  และฟิตติ้ง  จ�ากัด พบ 
ปัญหาความผิดพลาดในการจัดการสินค้าคงคลังและ 
การส่งสินค้า  ได้ท�าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความ 

ทางเรามีโจทย์ว่าอยากจะปรับปรุงในบางเรื่องอยู่แล้ว
พอดีทางเอสซีจีติดต่อมาให้เข้าร่วมโครงการ โดยมีที่ปรึกษามาช่วย 
เราจึงท�าโครงการลดข้อผิดพลาดในการท�างาน ซึ่งตอนแรกคิดว่า

คงมีข้อผิดพลาดน้อย แต่เมื่อเริ่มเก็บบันทึกข้อมูลตามค�าแนะน�า จึงพบว่า
มีหลายเรื่องที่เราปรับปรุงได ้ โครงการนี้จึงเป็นต้นแบบ ช่วยให้เราน�า
กระบวนการต่าง ๆ  ไปด�าเนินการกับเรื่องอื่นที่คิดว่าน่าจะพัฒนาต่อ

ขอขอบคุณเอสซีจีที่ให้โอกาสเราได้เข้าร่วมโครงการนี้

“

“การดำาเนินงานปี 2558

▸โครงการพัฒนาแบบจ�าลองเพื่อการควบคุมกระบวน 
การผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการจัดการพลังงาน 
ของบรษิทัโฟโมซ่า ออร์แกนคิ เคมคิอลส์ จ�ากดั พบปัญหา 
การเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน และไม่บรรลุ KPI  โดยไม่ 
ทราบสาเหตุ  จึงได้จัดท�าระบบการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล 
การใช้พลังงานและปัจจัยการผลิต  เพื่อน�ามาวิเคราะห์หา 
เครื่องจักรหรือกระบวนการที่มีนัยส�าคัญต่อการผลิต ท�า 
ให้บรหิารจดัการพลงังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพขึน้  ส่งผล 
ให้ลดการใช้พลังงานไอน�้าได้ร้อยละ 6.5 ลดเวลาการ 
ผลิตได้ร้อยละ 17.5  รวมถึงสามารถค�านวณต้นทุนการ 
ผลิตของสินค้าแต่ละเกรดได้แม่นย�า 

บรษิทัสธุากญัจน์ จ�ากดั (มหาชน) 61 หมู ่1 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลหน้าพระลาน อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสระบรุี 
ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจผลิตปูนขาวที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษของเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2551 ได้พบปัญหาแนวโน้มการ
ใช้ถ่านหินสูงขึ้น แต่ผลผลิตเท่าเดิม จึงได้จัดท�าโครงการลดการใช้พลังงานและควบคุมคุณภาพปูนขาว โดยมีทีมงาน
เอสซีจีเป็นที่ปรึกษา โครงการได้ค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้างแบบจ�าลองทางสถิติ
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ  ในกระบวนการผลิต พบว่าปัจจัยที่ส�าคัญคือ ความชื้นของเชื้อเพลิง 
คุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมความดันและอุณหภูมิในการผลิต  บริษัทจึงได้น�าผลจากแบบจ�าลองนี้ไปปรับ
และควบคุมปัจจัยในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ร้อยละ 20
และได้ปูนขาวที่มีคุณภาพสูงขึ้น
  โครงการนี้ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 9 เดือน ท�าให้คู่ธุรกิจได้เรียนรู้เรื่องระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถขยายผลได้ด้วยตนเอง

เอสซีจีช่วยคู่ธุรกิจแก้ไขปัญหาการผลิตปูนขาว

เราได้ผู้ที่มีประสบการณ์สูงและมีความรู้มาช่วย
ชี้แนะ ท�าให้ลดเวลาการแก้ไขปัญหา และช่วยชี้ให้
เห็นสิ่งที่เราท�าไม่ถูก หรือยังไม่ได้ท�า นอกจากได้
เข้าใจการก�าหนดมาตรฐานและการลดต้นทุนแล้ว 

เรายังได้ความรู้ที่สามารถใช้กับสินค้าอื่น ๆ  
และสามารถก�าหนด KPI มาตรฐานต่าง ๆ  

ให้หนักแน่นขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง ถ้าเอสซีจีมีแนวคิด
จะช่วยคู่ค้าทุกแห่งแบบนี้ ก็จะท�าให้คู่ค้าเกิดการ
พัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น

“

“
▸มีคู่ธุรกิจร่วมโครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน 21 ราย

โดยเป็นคู่ธุรกิจที่ด�าเนินโครงการจนส�าเร็จ 15 ราย

และเป็นคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 6 ราย

คุณชาคร อธิคมชาคร
Vice President Sales and Marketing

บริษัท  เอ็ม.เจ. บางกอกวาล์ว และฟิตติ้ง จ�ากัด 

ผดิพลาด น�ามาปรบัปรงุกระบวนการท�างานทัง้งานเอกสาร   
ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงสถานที่   
ท�าให้ความผิดพลาดลดลงถึงร้อยละ 60

คุณนาถรวี วงศ์ภวาภัค
Management Executive

บริษัทโฟโมซ่า ออร์แกนิค  เคมิคอลส์ จ�ากัด
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ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และระบบนิเวศ

  การท�าเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุของการท�าเหมือง
  การอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที ่ โดยสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 
  กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   
  การปฏบิตังิานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัการป่าไม้ยัง่ยนืและขอการรบัรอง 
  พืน้ทีป่่ายคูาลปิตสัตามมาตรฐานของ FSC (The Forest Stewardship Council)
  การปฏบิตังิานตามมาตรฐานสากลของ WBCSD-CSI (World Business Council 
  for Sustainable Development-Cement Sustainability  Initiative)

เป้าหมาย

การกำาหนดกรอบการดำาเนินงาน
ด้ำนกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ และแผนงำนฟื้นฟู
เหมืองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

กำรสรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชำญ 
เพื่อสรำ้งรูปแบบกำรอนุรักษ์
ที่สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ 

กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสำกล
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรชีวภำพ
อย่างยั่งยืน

• ในกำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีมีบำงกิจกรรม 
ที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ หรือควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพ เช่น กำรท�ำเหมือง กำร 
จัดหำวัตถุดิบ กำรผลิตเยื่อกระดำษ เป็นต้น จึง 
ต้องก�ำหนดให้ทกุธรุกจิน�ำหลกักำรจดักำรควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืนมำเป็นส่วน 
ส�ำคญัในกำรด�ำเนนิธรุกจิ เพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ย 

•  เอสซีจีมุ่งมั่นจะเป็นธุรกิจต้นแบบที่ดีของกำร 
ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ควำมหลำก 
หลำยทำงชีวภำพ และพร้อมให้หน่วยงำนต่ำง ๆ  
ได้เข้ำมำศึกษำดูงำนและน�ำองค์ควำมรู้ไปปรับใช้ 
เพือ่ให้สงัคมมส่ีวนร่วมในกำรอนรุกัษ์ควำมหลำก 
หลำยทำงชีวภำพ

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

1
2

3

การส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูล
ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
(Biodiversity Baseline Data) 
ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ที ่
เป็นข้อมูลส�าคัญในการก�าหนด
กรอบงาน

1. การกำาหนดกรอบการดำาเนินงาน
ด้ำนกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และแผนงำนฟื้นฟูเหมืองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

  การด�าเนินการหลังจากระยะที่  3 คือการศึกษาและ 
ประเมนิมลูค่าเชงินเิวศ (Ecosystem Services Review : 
ESR) เพือ่ให้มัน่ใจว่าการท�าเหมอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
จะส่งผลในเชงิบวกตลอดห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ทั้ง 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของพันธุ์ไม้
ท้องถิ่น  เพื่อจัดท�ารายละเอียด
ของแผนการด�าเนินงานเพื่อจัดเตรียม
กล้าไม้ท้องถิ่นส�าหรับการฟื้นฟูเหมือง 
พร้อมก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญ
ในการวัดผลส�าเร็จของโครงการ

การศึกษาความสัมพันธ์ของ
สังคมพืชและสัตว์ในแต่ละเหมือง 
เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ก�าหนดแผนงาน
ฟื้นฟูเหมืองให้คืนสู่ระบบนิเวศป่าไม้
อย่างครบวงจรห่วงโซ่อาหาร

 การท�าเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุ 
ของการท�าเหมอืง ต้องค�านงึถงึการอนรุกัษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มออกแบบ วางแผน 
การท�าเหมือง การฟื้นฟูเหมือง และการปรับสภาพพื้นที่ 
สดุท้ายภายหลงัการปิดเหมอืง ซึง่ครอบคลมุทกุพืน้ทีเ่หมอืง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 การก�าหนดกรอบแผนงานฟื้นฟูเหมือง ใช้หลักการฟื้นฟู 
สภาพป่าไม้ด้วยหลักวนวัฒน์วิทยา การคัดเลือกพันธุ์ไม้ 
ท้องถิน่ หลกัการพรรณไม้โครงสร้าง (Framework Species 
Method) ผสานกับเทคโนโลยีวิศวกรรมเหมืองแร่

 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมือง 
หินปูนมีการด�าเนินการแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่
 1 

ระยะที่
 2 

ระยะที่
 3 
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▸ด�าเนินการฟื้นฟูเหมืองตามแผนที่วางไว้ในทุกพื้นที่ได้ 
เกอืบร้อยละ 100 และทกุพืน้ทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูใ่นระยะ 
ที่ 3  โดยเลือกปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ทั้งที่เป็นชนิดไม้โตเร็ว 
และต้นไม้เสถียร มีอัตราการรอดของต้นไม้อยู่ที่ประมาณ 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

▸การติดตามและวิเคราะห์วัดผลความส�าเร็จของการ 
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใช้ดัชนีความ 
หลากหลายทางชีวภาพ  (Biodiversity  Index)  ตาม 
Shannon Index เปรยีบเทยีบกบัสภาพป่าไม้ดัง้เดมิทีไ่ม่ได้ 
ท�าเหมือง พบว่าที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  (ทุ่งสง) จ�ากัด 
ในพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูเหมืองมีโครงสร้างใกล้เคียงกับ 
สภาพป่าธรรมชาติดั้งเดิมประมาณร้อยละ 55-60 ซึ่งนับ 
จากจ�านวนชนิดพันธุ์ที่ส�ารวจพบ ทั้งที่ปลูกเสริมและเกิด 
ขึ้นเองโดยธรรมชาติ

การดำาเนินงานปี 2558

2. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชำญ เพื่อสร้ำงรูปแบบ

กำรอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ 

  เนื่องจากสภาพความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละ 
พื้นที่มีลักษณะจ�าเพาะแตกต่างกัน  เอสซีจีจึงสร้างความ 
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญ 
แต่ละแขนงวชิา เพือ่สร้างรปูแบบงานอนรุกัษ์ให้สอดคล้อง 
กับบริบทของแต่ละท้องถิ่น 

  ส่งเสรมิให้ชมุชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ความ 
หลากหลายทางชวีภาพ เพือ่เสรมิสร้างจติส�านกึในการดแูล 
ทรัพยากรท้องถิ่น

▸ เอสซีจี  เคมิคอลส์ ด�าเนินโครงการหลายด้านใน 
จังหวัดระยอง
  -  ด�าเนินการจัดตั้งกองทุนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ชมุชนเพือ่ความยัง่ยนื  เพือ่ให้ชมุชนได้มกีารบรหิารจดัการ 
ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้ 
ท้องถิ่น  เกิดการบริหารจัดการที่โปร่งใส

  - ด�าเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการใน 
พื้นที่เขายายดาในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู ้เชิงนิเวศด้าน 
การศึกษาธรรมชาติที่สถานีวิจัยต้นน�้าชายฝั่งทะเลตะวัน 
ออก ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โรงเรียนวัดยายดา ด้าน 
สิ่งแวดล้อมและป่าสมุนไพรที่ชุมชนหมู่  14 ต�าบลตะพง 
และด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนหมู่ 3 ต�าบลตะพง

  - ร่วมกบัโรงเรยีนวดัตะพงนอก และโรงเรยีนวดัยายดา 
ใกล้เขายายดา จดัท�าข้อมลูทางวทิยาศาสตร์และภมูปัิญญา 
ท้องถิ่น  เป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสอนในโรงเรียนทั้งระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

การดำาเนินงานป ี2558

▸เอสซจี ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง ด�าเนนิโครงการ 
เช่น
  - สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ในทุกภูมิภาคที่มีเหมืองตั้งอยู ่   ได ้แก่  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  ในพื้นที่เหมืองหินปูน สระบุรี  (ภาคกลาง) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในพื้นที่เหมืองหินปูน  ล�าปาง 
(ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในพื้นที่ 
เหมืองหินปูน ทุ่งสง (ภาคใต้)

  - ด�าเนนิโครงการ “ต้นกล้าน้อยคอยสร้างป่า”  ร่วมกบั 
โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเหมือง  เพื่อเสริมสร้างจิตส�านึก 
และความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ 
เยาวชน

  - จดัตัง้ “ศนูย์เรยีนรูค้วามหลากหลายทางชวีภาพและ 
งานฟื้นฟูเหมือง” ในทุกพื้นที่เหมืองหินปูน  เพื่อให้ความรู้ 

แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจ  ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ฯ ครบ 
ทกุพืน้ทีเ่หมอืงในประเทศ 4 แห่ง และในปี 2558 ได้ขยาย 
ผลการฟื้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์ความหลากหลายใน 
ชีวภาพไปยังพื้นที่เหมืองในประเทศกัมพูชา  เป็นแห่งแรก 
ในอาเซียน

  - จดัท�าโครงการ “มคัคเุทศก์น้อยเขายายดา”  ร่วมกบั 
โรงเรยีนวดัยายดา เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนในพืน้ทีม่ทีกัษะ 
การน�าเยี่ยมชมท้องถิ่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

  - ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) 
สนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่รอบเขายายดาท�าโครงการวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น

  -  ร่วมกบัคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพ ทัง้ในเรือ่งของสตัว์ป่า 
นก แมลง และพืชพรรณในพื้นที่เขายายดา

  - ด�าเนนิโครงการ “หาดงามตา ปลากลบับ้าน” ร่วมกบั 
กลุ่มประมงต่าง ๆ  ในจังหวัดระยองและชลบุรี และส�านัก 
งานบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังที ่1 และ 
2  เพื่อสร้างบ้านปลาด้วยท่อพีวีซีให้เป็นแหล่งอนุบาล 
สัตว์น�้า และเพิ่มแหล่งประมงใกล้ชายฝั่ง
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 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด�าเนินงานตามแนว 
ทางการท�าเหมืองอย่างยั่งยืน  (Cement Sustainability 
Initiative, CSI) ของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่าง 
ยัง่ยนื (WBCSD) ในระดบัเทยีบเท่ากบัผูผ้ลติซเีมนต์ชัน้น�า 
ในระดับสากล ประกอบด้วย

3. กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสำกล
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน

▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�าเนินโครงการในพื้นที่ป่าชุมชน 
ห้วยสะพานสามัคคี อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

  -  ร ่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง 
ประเทศไทย จัดอบรมเยาวชนในการดูนกเบื้องต้น

  -  ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�ารวจป่าชุมชน และให้ 
ค�าแนะน�าเรือ่งการปลกูพนัธุไ์ม้ท้องถิน่เสรมิเพือ่เพิม่ความ 
อุดมสมบูรณ์ของป่า 

  -  ร่วมกบักรมป่าไม้ ปลกูต้นไม้พนัธุท้์องถิน่เพือ่อนรุกัษ์ 
พันธุกรรม

  -  ร ่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส ่วนต�าบล 
หนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี ก�าจัดพืชต่างถิ่นรุกราน
 
  - จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าร่วมกับมหาวิทยาลัย 
มหิดล จังหวัดกาญจนบุรี

กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder
Engagement)

แนวทำงกำรฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่ำนกำรท�ำเหมือง

(Guidance for Quarry
Rehabilitation)

กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรชีวภำพ

อย่างยั่งยืน
(Biodiversity

Management Plan)

การดำาเนินงานป ี2558

▸เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  ได้จัดท�าแผน 
แม่บทการฟื้นฟูเหมืองและการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเหมือง 
ตามแนวทางการฟื้นฟูเหมืองของ WBCSD-CSI ครบ 
ทุกพื้นที่เหมืองหินปูน  4 แห่ง  และเหมืองถ่านหินของ 
บริษัท  และได้ริเริ่มขยายขอบเขตงานฟื ้นฟูเหมืองให้ 
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่าง 
ยั่งยืน  โดยร่วมกับผู ้เชี่ยวชาญในการศึกษาและจัดท�า 
แผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ  (Biodivers i ty 
Management Plan)  เพื่อก�าหนดแนวทางหรือแผนงาน 
อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในแต่ละพื้นที่ให้สามารถคง 
สภาพป่าธรรมชาตหิรอืระบบนเิวศเดมิได้อย่างยัง่ยนื โดยเริม่ 
โครงการน�าร่องในพื้นที่เหมืองหินปูนทั้ง 4 แห่ง

▸เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนา 
แหล่งทรัพยากรเพื่อทดแทนไม้จากป่าธรรมชาติอย่าง 
ต่อเนื่อง  โดยพื้นที่ทั้งหมดไม่อยู ่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ 
ประกาศตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์ใช้ระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)  ในการส�ารวจพื้นที่แปลง 
ของสมาชกิ พืน้ทีส่วนป่าของสมาชกิ และพืน้ทีส่วนป่าของ 
บริษัทอีกด้วย

▸เอสซจี ีแพคเกจจิง้ ได้รบัการรบัรองการปลกูและบรหิาร 
จัดการตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนจาก 
Forest Stewardship Council หรอื FSC จ�านวน 25,000 
ไร่  ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  และก�าแพงเพชร 
ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าเอสซีจี แพคเกจจิ้งได้ด�าเนินการตาม 
มาตรฐานด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 เอสซีจี   แพคเกจจิ้ง  วิจัยและพัฒนาสายพันธุ ์ต ้น 
ยคูาลปิตสั ให้มคีวามหลากหลายเหมาะสมกบัพืน้ที ่ โตไว 
และใช้น�า้น้อย เพือ่ส่งเสรมิการปลกูสร้างสวนป่าเป็นอาชพี 
และรายได้ทีม่ัน่คงให้แก่เกษตรกร และลดการท�าลายพืน้ที่ 
ป่าธรรมชาต ิ นอกจากนีย้งัส่งเสรมิการปลกูต้นยคูาลปิตสั 
เป็นป่าชุมชนตามพื้นที่ว่างเปล่า  ริมรั้ว  ริมคลอง คันนา 
หรือบริเวณรอบพื้นที่การเกษตร  โดยจัดท�าเป็นโครงการ 
ในรูปแบบ Contract  Farming ตามภาคต่าง ๆ   ได้แก่ 
ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิจะได้รบัค�า 
ปรึกษาและติดตามดูแลการด�าเนินงาน ตั้งแต่ปลูกจนถึง 
เก็บเกี่ยว

 เอสซีจี  แพคเกจจิ้งปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการ 
ป่าไม้อย่างยัง่ยนืของ Forest Stewardship Council หรอื 
FSC โดยสรา้งความร่วมมือกบักรมปา่ไม ้นกัวิชาการจาก 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  องค์การบริหารส่วนต�าบล กรรมการ 
ป่าชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
  เอสซีจี  แพคเกจจิ้งได้ขอการรับรองพื้นที่ป่า 
ยูคาลิปตัสของบริษัทตามมาตรฐาน FSC และสนับสนุน 
ให้เกษตรกรขอการรบัรองพืน้ทีป่่ายคูาลปิตสัของตนเอง เพือ่ 
ให้มั่นใจว่าต้นยูคาลิปตัสทุกต้นที่บริษัทน�ามาใช้ได้ผ่าน 
การปลูกและบริหารจัดการตามมาตรฐาน FSC
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กำรดูแลสังคมและชุมชน

• เอสซีจีมุ่งมั่นสร้ำงควำมเจริญเติบโตทั้งทำง 
เศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภำคที่ด�ำเนินกิจกำร 
ควบคู่ไปกับกำรดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู ้คุณค่ำ ภำยใต้ 
อดุมกำรณ์ “ถอืมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม” 
โดยหน่วยทำงสังคมที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ชุมชน 
กำรดูแลสังคมและชุมชนจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ 
ประกำรหนึง่ในกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของเอสซจีี

• เอสซจีมี ี“คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
เอสซีจี” ดูแลโครงกำรซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคม 
และชุมชนโดยรอบโรงงำน และ “คณะกรรมกำร 
กิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ดูแล 
นโยบำย ทิศทำง และบทบำทหน้ำที่ขององค์กร 
ในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมวงกว้ำง  นอกจำกนี้ 
ยังมี “มูลนิธิเอสซีจี” ซึ่งมีพันธกิจในกำรพัฒนำ 

ทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นคนเก่งและดี  เป็นก�ำลัง 
ส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 

•  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและ 
ชุมชนได้อย่ำงแท้จริง เอสซีจีจึงก�ำหนดทิศทำง 
ของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ชัดเจนเพื่อให ้กำร 
ด�ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุดและสัมฤทธิ์ 
ผลตำมเป้ำหมำย  โดยจัดกลุ ่มโครงกำรหรือ 
กิจกรรมเป็น 4 กลุ ่ม  ได้แก่  โครงกำรต้นแบบ 
ด้ำนกำรพฒันำสงัคมอย่ำงยัง่ยนื (Leadership) 
โครงกำรสนับสนุนควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง 
(Advance) โครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
(Engagement) และโครงกำรช่วยเหลือสังคม 
ทั่วไป (Commitment)

  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสังคมและชุมชนให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
  และยัง่ยนื โดยใช้ศกัยภาพของเอสซจีใีนด้านต่าง ๆ   เข้าไปให้ความช่วยเหลอืและ 
  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ   เพื่อให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิต 
  และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าหมาย

กำรจัดท�ำโครงกำรต้นแบบ
งานพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง

กำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ศักยภำพของสังคม
โดยหน่วยงำนที่เชี่ยวชำญ
เฉพาะทาง

กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของพนักงำนในองค์กร 
และขยำยสู่ภำคส่วนต่ำง ๆ

กำรช่วยเหลือสังคม
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภำพชีวิต

กลยุทธ์
ในการ
พัฒนา

1
2

3
4

  ริเริ่มและสร้างโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาของ 
ประเทศ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทัง้ผูป้ระกอบการหรอืองค์กรภาคธรุกจิ โดยสร้างกลไก 

1. กำรจัดท�ำโครงกำรต้นแบบ
งำนพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำน
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือขึ้นเป็นต้นแบบ (Partnership Model)  เพื่อ 
ช่วยกันดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
ชุมชนในพื้นที่

โครงกำรเอสซีจี รักษ์น้�ำเพื่ออนำคต

  โครงการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า  โดยเอสซีจี 
สนบัสนนุให้ชมุชนสร้างฝายชะลอน�า้ตามแนวพระราชด�าริ 
เพือ่สร้างความชุม่ชืน้ให้ผนืป่าคนืความอดุมสมบรูณ์จนเป็น 
แหล่งต้นน�า้ทีม่นีำ้ให้ชมุชนใช้ได้ตลอดทัง้ปี และท�าให้ชมุชน 
มีความเป็นอยู่ดีขึ้นจนเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ

 โครงการได้เกดิการต่อยอดขยายผลสูก่จิกรรมใหม่ ๆ   เช่น 
การป้องกนัไฟป่า การจดัท�าประปาภเูขา การจดัตัง้วสิาหกจิ 
ชุมชน  เช่น กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
กลุ่มสมุนไพรล้างสารพิษ  เป็นต้น โดยบางชุมชนสามารถ 

พัฒนาขึ้นเป็น  “สถานีปลูกคิดปันสุข” ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ 
เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งอย่างพอเพียง 

 การวิจัยและพัฒนาโครงการเกิดจากการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาควชิาการ เช่น มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล�าปาง ส�านกังาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  เป็นต้น

สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

โครงการต้นแบบ
เพื่อการสร้าง
สังคมเข้มแข็ง

การช่วยเหลือ
สังคม

ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม

ของพนักงาน
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▸ผลการด�าเนินงานช่วงปี 2550-2558

▸การด�าเนินงานโครงการในพื้นที่โดยรอบบริษัทปูน- 
ซิเมนต์ไทย  (ล�าปาง)  จ�ากัด  ได้สร้างชุมชนแก้ปัญหา 
“น�า้แล้ง” และ “น�า้ท่วม” อย่างยัง่ยนื 7 ชมุชน เกดิวสิาหกจิ 
ชุมชนรวม  17  แห่ง  จัดตั้งสถานีปลูกคิดปันสุขขึ้น  2 
แห่งซึ่งมีรายได้จากค่าเยี่ยมชมและจ�าหน่ายสินค้าชุมชน 
รวมกว่า 1 ล้านบาท

▸ปี 2558  “โครงการเอสซีจี  รักษ์น�้าเพื่ออนาคต” ได้รับ 
รางวัลโครงการดีเด่นของชาติ  สาขาอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ 
ของชาติ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

▸ โครงการด�าเนินงานอยู ่ในระยะที่  3  (2557-2560) 
เน้นการสร้างชุมชนต้นแบบในการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัด 
ที่อ�าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  และอ�าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร  ท�าให้ดินที่มีปริมาณเกลือร้อยละ  4 
ลดลงเหลืออยู่น้อยกว่าร้อยละ 2 และศึกษาปัจจัยการ 
ปลกูข้าวหอมมะลบินพืน้ทีด่นิเคม็ปานกลางให้มคีณุภาพดี

สร้ำงฝำยชะลอน้�ำรวม 
68,445 ฝำย 

สร้างฝายใหม่ในปี 2558 
จ�ำนวน 3,005 ฝำย

มีชุมชนเขำ้ร่วมโครงกำร
80 ชุมชนในพื้นที ่12 จังหวัด 
ได้แก่ ล�ำปำง เชียงใหม่ ล�ำพูน 
แพร่ น่ำน เชียงรำย กำญจนบุร ี
รำชบุรี สระบุรี ขอนแก่น ระยอง 

และนครศรีธรรมรำช

 ดูแลรักษำป่ำชุมชน
มีพื้นที่รวมกวำ่
210,000 ไร่

โครงกำรนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม

  เอสซจีร่ีวมกบัศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ 
แห่งชาติ และกรมพัฒนาที่ดิน พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ 
ปัญหาดินเค็มซึ่งส่งผลกระทบต่อการท�าเกษตรในภาค 
อีสาน โดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและพืชผักผลไม้ 
ทีท่นต่อสภาพดนิเคม็ รวมถงึการปลกูไม้เศรษฐกจิทนเคม็ 
บนคันนา เพื่อลดการแพร่กระจายดินเค็ม 

 ปี 2551-2557 โครงการด�าเนินงานในระยะที่ 1 และ 2 
โดยสร้างชุมชนต้นแบบการฟื้นฟูที่ดินเค็มปานกลาง จัด 
ตัง้เป็นศนูย์อบรมเกษตรกร หรอืศนูย์บ่มเพาะ รวมทัง้หมด 
70 ศนูย์ในพืน้ที ่17 จงัหวดัภาคอสีาน และพฒันาการท�า 
เกษตรกรรมแบบมลูค่าสงู  เช่น การเพาะเหด็ การปลกูผกั 
ผลไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์  เป็นต้น 
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▸มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาดมากกว่า  4,500 
คน เก็บขยะได้มากกว่า 24 ตัน 

▸การวางบ้านปลาจ�าลองได้เพิ่มพื้นที่แหล่งอนุบาลสัตว์ 
เลก็ ทีอ่ยูอ่าศยัและหลบภยัของสิง่มชีวีติในทะเลได้ไม่น้อย 
กว่า 1,600 ตารางเมตร ท�าให้มีปลาเศรษฐกิจมาอาศัย 
เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลากะพง ปลากระบอก 
เป็นต้น  ช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน 
มากกว่าร้อยละ 10 จากรายได้ก่อนด�าเนินโครงการ

▸สมาคมเพือ่นชมุชนมผีลการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  ได้แก่
  - ยกระดับการด�าเนินงานของสมาชิกจนได้รับการ 
รับรองให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory 
จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ�านวน 33 โรงงาน
 
  - ด้านสุขภาพ สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการ 
ชมุชน 96 ชมุชน ทนุการศกึษาอาชพีพยาบาลหลกัสตูร 4 
ปี รวม 440 ทุน  (2554-2558) ในปี 2558 มีนักเรียนทุน 
รุ ่นแรก  200  คน  ส�าเร็จการศึกษาและเข้าท�างานใน 
โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง 7 แห่ง

▸ เกิดเครือข่ายร่วมอนุรักษ์ทะเลอย่างต่อเนื่องใน  23 
พื้นที่ในจังหวัดระยองและชลบุรี  มีผู ้เข้าร่วมมากกว่า 
1,000 คน

  - ด้านการศกึษา ให้ทนุการศกึษาถงึระดบัปรญิญาตรี 
รวม  97  ทุน  (2554-2558)  จัดโครงการเพื่อนชุมชน 
ติวเตอร์ให้แก่เยาวชนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
กว่า 2,500 คน และจัดโครงการ Education Expo  เปิด 
วิสัยทัศน์ด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

  - ด้านการสร้างอาชีพ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
กล้วยมาบชลดู ให้เป็นชมุชนต้นแบบ โดยมคีณะพาณชิย- 
ศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ร่วมให้ค�า 
ปรึกษา สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนเดือนละกว่า 
100,000 บาท

โครงกำรหำดงำมตำ ปลำกลับบ้ำน

สมำคมเพื่อนชุมชน กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน และกลุ่มรักษ์ชุมชน

 ตั้งแต่ปี 2553 เอสซีจี  เคมิคอลส์ ร่วมกับชุมชนริมทะเล 
หน่วยงานภาครัฐ  และผู ้ประกอบการบริเวณชายหาด 
จังหวัดระยอง จัดท�าโครงการรณรงค์ปลูกจิตส�านึกให้ 
ทกุฝ่ายร่วมมอืกนัเกบ็ขยะ รกัษาชายหาดให้สะอาดสวยงาม 
และปลอดภยั เพือ่ลดปัญหาขยะในทะเล และอนรุกัษ์แหล่ง 
ท่องเที่ยวให้น�ารายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 สมาคมเพื่อนชุมชนเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ริเริ่ม 
โดยเอสซีจี  กลุ่ม ปตท.  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  กลุ่มบริษัท 
ดาว ประเทศไทย และกลุ่มบริษัท  โกลว์  เพื่อยกระดับ 
มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวระยอง ปัจจุบันมี 
สมาชกิรวม 16 ราย ด�าเนนิงานครอบคลมุ 68 ชมุชน ใน 6 
ต�าบลของจังหวัดระยอง 

  เอสซจี ี เคมคิอลส์  ร่วมมอืกบัศนูย์อนรุกัษ์ทรพัยากรทาง 
ทะเลและชายฝ่ังที ่1 และกลุม่ประมงเรอืเลก็จงัหวดัระยอง 
สร้าง “บ้านปลาจ�าลอง” จากท่อ PE 100 น�าไปวางใต้ทะเล 
เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของท้องทะเล  เป็นแหล่งประมง 
เชิงอนุรักษ์ และสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ 
ทะเลให้แก่ประชาชน

 เอสซจีใีช้โมเดลการสร้างความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบ 
การ ขยายผลไปยังธุรกิจปูนซีเมนต์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 
โดยจัดตั้ง  “กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน”  เพื่อพัฒนาโรงงาน 
ต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพ 
ชวีติของชมุชน มสีมาชกิ 3 ราย และจดัตัง้ “กลุม่รกัษ์ชมุชน” 
รวมกลุ่มผู้ประกอบการ 9  รายในพื้นที่อ�าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อปรับปรุงระบบท่าเรือและ 
การขนส่งถ่านหนิให้ได้ตามมาตรฐานสิง่แวดล้อม และสร้าง 
คุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนโดยรอบ
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2. กำรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ
ของสังคมโดยหน่วยงำนที่เชี่ยวชำญเฉพำะทำง

  เอสซีจีให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ทางเป็นผู้ด�าเนินงานโครงการที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ 
ให้แก่คนในสงัคม โดยเอสซจีช่ีวยเชือ่มโยงการด�าเนนิงาน 

กับภาคส่วนอื่น ๆ   เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และ 
สามารถขยายผลหรือต่อยอดต่อไป

โครงกำรพลังปัญญำ

SCG Badminton Academy

  เอสซจีร่ีวมมอืกบัมลูนธิมิัน่พฒันา กองทพับก ส�านกังาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหอการ- 
ค้าไทย จดัอบรมหลกัสตูร “ผูน้�าพลงัปัญญาต้นแบบ” เพือ่ 
สร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นผู้น�ายุคใหม่  โดยใช้ 
กระบวนการสร้างกรอบความคดิทางปัญญา ทีน่�าไปสูก่าร 
พัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอ 
เพียง และขยายเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา 
ความยากจนในสังคมไทย

 เอสซจีใีห้การสนบัสนนุกฬีาแบดมนิตนัมากว่า 35 ปี ตัง้แต่ 
ปี 2524 โดยร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์  ต่อมาในปี 2550 ส�านกังานทรพัย์สนิ- 
ส ่วนพระมหากษัตริย ์   และเอสซีจี ได ้จัดตั้ ง   “SCG 
Badminton  Academy”  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ 

  ความรู ้จากการอบรมน�าไปสู ่การลงมือปฏิบัติ  ปรับ 
เปลี่ยนการด�าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพ  ส่งเสริม 
เศรษฐกิจชุมชน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมสินค้า  129 
ชนิดจาก 69 ชุมชน  เช่น การแปรรูปผักหวานเป็นชาผัก 
หวาน การแปรรูปไข่เค็มเป็นไข่เค็มทองค�า การออกแบบ 
ตราผลิตภัณฑ์  เป็นต้น  เกิดต้นแบบการบริหารท้องถิ่น 
การจดัการสิง่แวดล้อมแบบใหม่ และการอนรุกัษ์วฒันธรรม 
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นกัแบดมนิตนัเยาวชนจากทัว่ทกุภมูภิาคตามแนวทางของ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา ควบคู่กับการฝึกซ้อมเทคนิคและ 
ทักษะกีฬาแบดมินตันตามมาตรฐานสากล  เพื่อสร้างนัก 
แบดมินตันเยาวชนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่าง 
แท้จริง

▸วนัที ่18 สงิหาคม 2558 มพีธิเีปิด “ศนูย์ฝึกแบดมนิตนั 
และวิทยาศาสตร์การกีฬา  ส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์”  ตั้งอยู ่ที่ถนนนางลิ้นจี่  ซอย 3 แขวง 
ทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นสถานที่เก็บ 
ตัวฝึกซ้อมนักกีฬาแบดมินตันด้วยหลักวิทยาศาสตร์การ 
กีฬาอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย  เช่น 
สนามฝึกซ้อมมาตรฐานสากล นกัโภชนาการ นกัจติวทิยา
การกีฬา

▸มีผู ้จบหลักสูตรรุ ่นแรก 230 คน สามารถน�าความรู ้ 
และประสบการณ์ไปขยายผลโดยการจัดอบรมต่อเนื่อง 
รวม  257 ครั้ง  สามารถสร้างเครือข่ายผู ้น�าได้ถึงกว่า 
1,800 คน ซึ่งท�างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
และขยายผลสู่กลุ่มประชาชนได้ถึง 420,000 คน

▸ เอสซีจีร ่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ เสนอตวัรบัเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั 
แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย  (SCG  Badminton 
Asia Junior Championships 2015-U19) ซึง่มผีูเ้ข้าร่วม 
แข่งขันจาก 22 ประเทศ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 450 
คน

▸ นักแบดมินตันเยาวชนจาก  “SCG  Badminton 
Academy” สร้างผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติ  เช่น 
ชนะเลศิ ชายเดีย่ว, หญงิเดีย่ว, ชายคู,่ หญงิคู ่และคูผ่สม 
จากรายการแข่งขัน Mexican  International  U19 
ประเทศเม็กซิโก  และรายการ  Guatemala  Junior 
International ประเทศกวัเตมาลา และแชมป์ประเทศไทย 
ในประเภทชายคู ่  นอกจากนี้สมาคมแบดมินตันแห่ง 
ประเทศไทยฯ ได้เรียกตัวนักกีฬาจาก SCG Badminton 
Academy จ�านวน 20 คนเข้าเป็นนักแบดมินตันทีมชาติ 
ไทย และเยาวชนทมีชาตไิทย เพือ่เข้าร่วมแข่งขนัในระดบั 
นานาชาติ

เมาะล�าไย เป็นเมืองส�าคัญในรัฐมอญ ประเทศเมียนมา และเป็นพื้นที่ซึ่งเอสซีจีก�าลังด�าเนินงานก่อสร้าง
โรงงานปูนซีเมนต์แห่งแรกในประเทศเมียนมา เอสซีจีจึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
เมืองเมาะล�าไยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการจัดท�าโครงการต่าง ๆ   เช่น การมอบทุนการศึกษา SCG Sharing  the 
Dream มาตั้งแต่ปี 2555 รวมกว่า 700 ทุน การบูรณะพระนอน Win Sein Taw Ya การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
เป็นต้น
  ในปี 2558 เอสซีจีร่วมกับส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ซึ่งมีศูนย์รักษาตาชั้นน�าของประเทศไทย จัดท�าโครงการ Sharing a Brighter Vision ด�าเนินการผ่าตัดต้อกระจกตา
ให้แก่ผู้ป่วยชาวเมียนมาที่ยากไร้  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้
  จากการน�าทีมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน และบุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว รวม 25 คน 
พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจอเนอรัล  เมืองเมาะล�าไย โดยได้ผ่าตัดรักษาผู้ป่วย
จ�านวน 206 คน และตดิตามผลพบว่าการผ่าตดัประสบความส�าเรจ็ช่วยให้ผูป่้วยกลบัมามองเหน็และใช้ชวีติได้ตามปกต ิ
  อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอีกจ�านวนมาก เอสซีจีจึงมอบอุปกรณ์เครื่องมือ
สลายต้อกระจกเคลื่อนที่ให้แก่จักษุแพทย์ของโรงพยาบาลเจอเนอรัลใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมกับเตรียมด�าเนินการ
ให้จักษุแพทย์และพยาบาลเมียนมาได้เดินทางเข้ามาฝึกงานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์ 
กลับไปใช้ในเมียนมาต่อไป
  นับว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย-เมียนมาอีกด้วย

โครงการ Sharing a Brighter Vision 
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3. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในองค์กร 
และขยำยสู่ภำคส่วนต่ำง ๆ

  ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของพนกังานในองค์กร และขยาย 
ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ   ให้เกิดการด�าเนินงานร่วมกัน  เพื่อ 

โครงกำรปันโอกำส วำดอนำคต

  เป็นโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
เอสซีจีกับกิจกรรมของมูลนิธิเอสซีจี  ซึ่งได้ด�าเนินการมา 
9 ปีแล้ว (2549-2558) และประสบความส�าเรจ็อย่างมาก 
มีพนักงานมีส่วนร่วมในโครงการกว่า 20,000 คน หรือ 
มากกว่าร ้อยละ  50  ของพนักงานเอสซีจีทั้งหมดใน 

ประเทศไทย  มีการจัดท�าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของชุมชนกว่า  1,400  โครงการ ครอบคลุมทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณกว่า 140 ล้านบาท และ 
พนักงานได้สมทบเงินส่วนตัวอีกกว่า 6 ล้านบาทส�าหรับ 
การด�าเนินโครงการด้วย

การดำาเนินงานปี 2558

การดำาเนินงานปี 2558

▸มีพนักงานเข้าร่วม 2,335 คน จัดท�าโครงการมากถึง 
130  โครงการ ใช้งบประมาณ 15.9 ล้านบาท พนักงาน 
ร่วมสมทบเงินส่วนตัวอีก 5 แสนบาท

 ด้วยความตระหนกัถงึความส�าคญัของการสร้างบคุลากร 
ในสายอาชีวศึกษาให้เป็นก�าลังส�าคัญของการพัฒนา 
ประเทศ  มูลนิธิเอสซีจีจึงได้จัดท�าโครงการสนับสนุน 
นักเรียนที่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาต่อในสาย 
อาชีวะ  โดยคัดเลือกผู ้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีเกรด 
เฉลี่ยสะสม  (GPA)  ไม่ต�่ากว่า  2.7 และสามารถศึกษา 
ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาช่าง 
อตุสาหกรรมและสาขาบรกิาร เพือ่รบัทนุการศกึษาแบบให้ 
เปล่า และยงัมอบทนุต่อเนือ่งไปจนส�าเรจ็การศกึษาระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ปัจจุบันมีนักเรียน 
ทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ  สาขาช่างอุตสาหกรรม 928 
คน และสาขาบริการ 50 คน จาก 155 วิทยาลัยใน 65 
จังหวัดทั่วประเทศ

โครงกำรฝีมือชน คนสร้ำงชำติ

 มลูนธิเิอสซจีดี�าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 
ทุนฯ ตลอดระยะเวลาการเป็นนักเรียนทุน ทั้งการพัฒนา 
ทกัษะฝีมอื การส่งเสรมิให้เป็นผูม้จีติอาสา และการเตรยีม 
ความพร้อมสู่การท�างานอย่างมืออาชีพ 

 พยายามสื่อสารทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีวะ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์  เพื่อให้สังคมเห็น 
โอกาสของบุคลากรสายช่าง ซึ่งจะช่วยให้มีผู้สนใจเรียน 
สายอาชีวะเพิ่มขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
บุคลากรสายช่างของประเทศไทยที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

▸มอบทนุการศกึษามาตัง้แต่ปี 2556-2558 รวมแล้ว 1,050 
ทุน เฉพาะปี 2558 จ�านวน 300 ทุน

▸ร่วมมือกับเอสซีจี  ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  และ 
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  รับนักเรียนทุนฯ ระดับ ปวช. 3  เข้า 
ฝึกงานระยะเวลา 21 วัน โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน

ยกระดบัคณุภาพชวีติหรอืเสรมิสร้างศกัยภาพในด้านต่าง ๆ  
เช่น การศึกษา อาชีพ สิ่งแวดล้อม 

  เอสซีจีให้การสนับสนุนองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่ามี 
ความสามารถด้านการบรหิารจดัการกจิกรรมเพือ่ช่วยเหลอื 

การดำาเนินงานป ี2558

4. กำรช่วยเหลือสังคม
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนและยกระดับคุณภำพชีวิต

และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในสังคม รวมถึงการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส

 บริษัทเอสซีจี  โลจิสติกส์ แมแนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะ 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งของเอสซีจี  ได้จัดท�าโครงการ 
Safety We Care  เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้องในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องความปลอดภัย 
ทางถนน เพือ่ลดการเกดิอบุตัเิหตทุีส่ร้างความเสยีหายแก่ 
ผูข้บัขีแ่ละผูไ้ด้รบัผลกระทบ  โดยจดักจิกรรมบรรยายพเิศษ 
การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ร่วมกับผู้ประกอบการด้านธุรกิจขนส่ง 5  ราย  (ISUZU, 
3M, Shell, BSI และ HINO) และมูลนิธิเมาไม่ขับ  เช่น 
การบริหารเส้นทางขนส่ง สุภาพบุรุษนักขับ ระบบจัดการ 
ความปลอดภยัด้านจราจรทางถนน (Road Traffic Safety 
Management) โครงการถนนสร้างสขุ (Road Safety CSR 

Project)  เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นตัวแทนภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษากว่า 340 ราย

  เอสซีจีด�าเนินการโครงการ SCG Sharing  the Dream 
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความ 
ประพฤติดี มีความมุ่งมั่นด้านการศึกษา แต่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์มาตั้งแต่ปี  2524  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ  เป็นทุนการ 
ศึกษาแบบให้เปล่าต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี  เพื่อ 

ให้นกัเรียนทนุส�าเร็จการศกึษาตามความใฝ่ฝันของตนเอง 
นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมอบทุนการศึกษาไป 
แล้วกว่า 70,000 คน ใช้งบประมาณมากกว่า 600 ล้าน 
บาท ขณะนี้มีนักเรียนทุนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจน 
ถึงระดับอุดมศึกษา จ�านวนทั้งสิ้น 3,379 คน

โครงกำร SCG Sharing the Dream Scholarships 

โครงกำร Safety We Care

▸พจิารณารบันกัเรยีนทนุจากทัว่ประเทศ โดยเน้นจงัหวดั 
ที่มีนักเรียนทุนจ�านวนน้อย  ได้แก่  บึงกาฬ มุกดาหาร 
ยโสธร  ระนอง พังงา กระบี่  และสตูล  รวมทั้งขยายการ 
ให้ทุนสู่กลุ่มผู้บ�าเพ็ญประโยชน์สาธารณะกลุ่มใหม่ ได้แก่ 
บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง 

▸ขยายการมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนใน 
ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  เมียนมา ลาว 
และกัมพูชา รวม 1,586 ทุน  เป็นเงิน 18.5 ล้านบาท

▸ เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิ 
เอสซจีกีบันกัเรยีนทนุ และกจิกรรมพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน 
ทนุ เชน่ กจิกรรมเตรียมความพร้อมสูก่ารท�างาน  และได ้
คดัเลอืกตวัแทนนกัเรยีนทนุมาท�าหน้าที ่SCG Foundation 

Ambassadors  เพื่อส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างนักเรียนทุน 
ที่ดี และช่วยสื่อสารงานของมูลนิธิเอสซีจีให้สังคมรับรู้ 

▸ปี  2558  ใช้งบประมาณด้านทุนการศึกษาราว 78.5 
ล้านบาท
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ข้อมูลการด�าเนินงาน
2554 2555 2556 2557 2558 G4

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการขาย (พันล้านบาท) 368.6 407.6 434.3 487.5 439.6 EC1

ก�าไรส�าหรับปี (พันล้านบาท) 27.3 23.6 36.5 33.6 45.4 EC1

EBITDA (พันล้านบาท) 46.3 45.7 61.3 66.5 82.7 EC1

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

23,997 27,361 32,417 35,356 40,172 EC1

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  (ล้านบาท) 15,000 13,200 18,600 15,000 19,200 EC1

ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน (ล้านบาท) 6,048 6,321 8,193 7,266 9,076 EC1

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

8,190 5,567 5,792 5,362 5,962 EC1

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ จากการส่งเสริมการลงทุน 
และการวิจัยและพัฒนา (ล้านบาท) 1,734 1,277 1,156 1,294 3,599 EC4

ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคม 
และชุมชน (ล้านบาท) 712 563 525 555 591 EC1

ค่าใช้จ่ายลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 1,741 1,964 2,687 2,542 3,016 EN31

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

16%

เอสซีจี 
เคมิคอลส์

44%

เอสซีจี -ซิเมนต์
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

40%

439.6
(พันล้านบาท)

มากกว่า 50  ปี

ต�่ากว่า 30 ปี

30-50 ปี

6.9%

30.2%

62.9%

สัดส่วนพนักงานเอสซีจี
แยกตามช่วงอายุ

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล

เวียดนาม

13%

ไทย
68.7%

สัดส่วนพนักงานเอสซีจี
แยกตามประเทศ

53,096
คน

53,096
คน

มาเลเซีย

อื่นๆ

ลาว

สิงคโปร์

เมียนมากัมพูชา

ฟิลิปปินส์

0.01%

0.3%

0.1%

0.3%
0.9%1%

2.1%

อื่นๆ

เวียดนาม

ไทย

9%

9%

79%

อินโดนีเซีย3%

อินโดนีเซีย
13.6%

เวียดนาม

13%

ไทย
69.3%

สัดส่วนพนักงานเอสซีจี
แยกตามเชื้อชาติ

53,096
คนอินโดนีเซีย

13.4%

กัมพูชา

มาเลเซีย

อื่นๆ

ฟิลิปปินส์
0.9%

2%

ลาว

สิงคโปร์

เมียนมา

0.01%

0.2%

0.1%

0.3%
0.8%

จ�านวนพนักงานจ้างใหม่
และพนักงานพ้นสภาพ

พนักงาน
จ้างใหม่

พนักงาน
พ้นสภาพ

0

2,500

2,000

1,
96

1

67
0

1,
60

9

48
0

500

1,000

1,500

3.7%

1.3%

3.0%

0.9%

ชาย หญิง

ข้อมูลการด�าเนินงาน
2554 2555 2556 2557 2558 G4

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลพนักงาน

จ�านวนพนักงาน 34,725 38,883 49,287 51,100 53,096 G4-10

สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน G4-10

    • พนักงานจัดการ 3.8 3.8 3.4 3.4 3.5

    • พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ 31.0 30.3 27.4 28.3 28.1

    • พนักงานปฏิบัติการ 65.3 65.9 69.2 68.3 68.4

สัดส่วนพนักงานเอสซีจีแยกตามเพศ LA12

    • ชาย  78.0 78.5 77.8 77.5 76.9

    • หญิง 22.0 21.5 22.2 22.5 23.1

สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย LA13

    • พนักงานจัดการ  0.86:1.00 0.83:1.00 0.83:1.00 0.83:1.00 0.83:1.00

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

    • พนักงานปฏิบัติการ 0.93:1.00 0.95:1.00 0.95:1.00 0.94:1.00 0.89:1.00

สดัส่วนของผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ป็นพนกังานท้องถิน่
ในต่างประเทศ* 22.8 20.5 18.3 20.8 20.5 EC6

สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน LA6

    • ลาป่วย 14.9 15.1 14.0 15.0 15.6

    • ลาหยุดจากการท�างาน 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2

    • อื่น ๆ        84.8 84.8 85.9 84.7 84.2

การกลับมาท�างานหลังลาคลอด** LA3

    • จ�านวนพนักงานลาคลอดบุตร NA 217 202 235 330

    • จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังลาคลอดบุตร NA 210 202 231 325

*	 ค�านวณจากจ�านวนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศต่อจ�านวนพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศทั้งหมด
**	 พนักงานหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิลาคลอดบุตรได้	ตามกฎหมายไทย

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2554-2558

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2554 2555 2556 2557 2558 G4

ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

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

    • พนักงาน 0.41 0.36 0.36 0.32 0.23

    • คู่ธุรกิจ 0.37 0.23 0.22 0.20 0.24

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

    • พนักงาน 0.12 0.07 0.07 0.05 0.07

    • คู่ธุรกิจ 0.12 0.05 0.06 0.06 0.06

อตัราความรนุแรงของอบุตัเิหต ุ(วนั ต่อ 200,000 ชัว่โมง-คน) LA6

    • พนักงาน 2.34 0.84 1.69 1.63 1.27

    • คู่ธุรกิจ 1.91 1.15 1.58 1.96 1.43

จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหต ุ(ราย) LA6

    • พนกังาน (ชาย:หญงิ) 0:1 0:0 1:0 0:0 0:0

    • คูธ่รุกจิ (ชาย:หญงิ) 5:3 11:0 11:0 7:0 12:0

จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตขุนส่งและจราจร (ราย) LA6

    • พนกังาน (ชาย:หญงิ) 0:1 0:0  1:0 0:0 0:0

    • คูธ่รุกจิ (ชาย:หญงิ) 1:2 6:0 8:0 4:0 8:0

จ�านวนสารเคมหีกรัว่ไหล* (ครัง้) EN24

    • ระดบั 1 : ความรนุแรงมาก 0 1 0 1 1

    • ระดบั 2 : ความรนุแรงปานกลาง 1 2 2 1 1

    • ระดบั 3 : ความรนุแรงน้อย 2 1 6 2 0

ระดับ	1	:		 ปริมาณสารเคมีมากกว่า	2,500	ก.ก.	หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า	5,000	ก.ก.	หกรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุ	หรือสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์	 	  
	 	 หกรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก	หรือท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	
ระดับ	2	:	 	ปริมาณสารเคมีมากกว่า	500	–	2,500	ก.ก.	หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า	2,500	–	5,000	ก.ก.	หกรั่วไหล	แต่สามารถกักเก็บป้องกันไม่ให ้
	 	 ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้	และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ระดับ	3	:	 	ปริมาณสารเคมีมากกว่า	50	–	500	ก.ก.	หรือผลิตภัณฑ์มากกว่า	500	–	2,500	ก.ก.	หกรั่วไหล	แต่สามารถเก็บกักป้องกันไม่ให้ออกสู ่
	 	 สิ่งแวดล้อมภายนอกได้	และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
*	 สารเคมีในที่นี้ไม่รวมถึง	ก๊าซไวไฟ	(Flammable	Gas)	และสารในระบบสาธารณูปการของโรงงาน	อาทิ	น�้าดิบ	น�้ากรอง	น�้ากลั่น	ก๊าซไนโตรเจน	
	 Instrument	Air,	Service	Air	หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รายได้จากการขาย

5,962
(ล้านบาท)
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ข้อมูลการด�าเนินงาน
2554 2555 2556 2557 2558 G4

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ปริมาณการผลิต (พันตัน) 34,784 37,702 37,132 37,838 38,210

ปริมาณวัตถุดิบ (พันตัน) 41,078 45,822 44,007 46,268 47,901 EN1

ปริมาณวัตถุดิบน�ากลับมาใช้ใหม่ (พันตัน) 1,612 1,567 1,814 2,932 3,253 EN2

ซิเมนต์
32,517
(พันตัน)

ปริมาณ
วัตถุดิบ
47,901
(พันตัน)

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบ

ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ

ปริมาณ
การผลิต
38,210
(พันตัน)

แพคเกจจิ้ง

9%
แพคเกจจิ้ง

8% ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

10%

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

12%

เคมิคอลส์
13%20%

ซิเมนต์
68%

ซิเมนต์
60%

วัตถุดิบอื่นๆ0.01%

แพคเกจจิ้ง
4,491
(พันตัน)

เยื่อกระดาษ3%ชิ้นไม้สับ

11%

ไม้
36%

วัสดุน�ากลับ
มาใช้ใหม่

50%
เคมิคอลส์

6,304
(พันตัน)

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

โพรเพน

วัตถุดิบอื่น ๆ

1,2 ไดคลอโรอีเทน

0.3%
0.7%

1%

ก๊าซธรรมชาติเหลว

แอลกอฮอล์

4%

3%

พารา-ไซลีน

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

10%

5%

7%

แนฟทา
69%

ลูกรัง
ยิปซัม

ทราย

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่
1%2%

4%

3%

ดิน 11%

หินปูน
79%

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

4,589
(พันตัน)

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

Frit

ยิปซัม

แคลเซียมคาร์บอเนต

Pottery 
Stone

0.4%

0.2%

3.8%

4%

6%

Aggregate 6%

หินฟันม้า
6%

วัตถุดิบอื่นๆ
10%

ดินเหนียว
14%

ปูนซีเมนต์
20%

29.6%

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2554 2555 2556 2557 2558 G4
ปริมาณการใช้พลังงาน (เพตะจูล) 167.68 174.58 175.93 182.27 186.48 EN3

ปริมาณพลังงานความร้อน (เพตะจูล) 153.65 159.70 161.50 167.22 171.07 EN3

ปริมาณพลังงานทดแทน (เพตะจูล) EN3

    • เชื้อเพลิงชีวมวล 9.10 9.86 10.26 9.50 6.65

    • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ 8.78 8.35 10.70 11.44 11.99

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 3,895 4,133 4,008 4,180 4,281 EN3

พลังงาน
ความร้อน

171.07
(เพตะจูล)

สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน

186.48
(เพตะจูล)

พลังงานไฟฟ้า
4,281

(ล้านหน่วย)

แพคเกจจิ้ง

22%

แพคเกจจิ้ง

21%

แพคเกจจิ้ง

9%

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

5%

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

5%

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

12%

เคมิคอลส์
36%

เคมิคอลส์
37%

เคมิคอลส์

39%

ซิเมนต์
37%

ซิเมนต์

37%

ซิเมนต์

40%
แหล่งพลังงาน

ความร้อน
171.07

(เพตะจูล)

ถ่านหิน

วัสดุเหลือใช้

ชีวมวล

4%

46%

7%

ก๊าซธรรมชาติ
37%

Cracker Bottom/
Pet Coke

น�้ามัน

ไอน�้า

1%
2%
3%

0 0
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2.98

63.07 65.57 66.49 68.17
69.51

2.88 2.95 2.96 3.02

0
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0
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11.5

17.88 18.21
20.96 20.94 18.64

11.2
13.0 12.5

10.9

2554 2555 2556 2557 2558

0
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5
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0
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5
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35
31.2

10.38 9.50
11.19 10.80 9.92

28.2 31.3 30.1
26.6

0

50
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2554 2555 2556 2557 2558

9.11

59.78
63.64 62.04

66.72 68.49

8.39 8.53 8.67 8.89

0

15

10

5

0

15

10

5

0

3

2

1

2554 2555 2556 2557 2558

2.45

10.52 10.72 10.64 10.32 9.91

2.32 2.35 2.44
2.25

0

60

80

40

20

50

70

30

10

0

15

20

10

5

2554 2555 2556 2557 2558

12.5

34.31 34.65 36.76 37.06 38.57

12.512.6 13.2 12.8

ปริมาณการใช้พลังงาน

สัดส่วนการใช้พลังงาน

เพตะจูล

เพตะจูล

เพตะจูล เพตะจูล

กิกะจูล (109) /ตันปูนซีเมนต์

กิกะจูล (109) /ตันการผลิต

ร้อยละ ร้อยละ

กิกะจูล (109) /ตันการผลิต

กิกะจูล (109) /ตันการผลิต

เพตะจูล

เพตะจูล

การใช้พลังงานทดแทน เอสซีจี*

2554 2555 2556 2557 2558

12.5

7.24
8.45

9.50 9.80

8.38

14.1
15.6 15.7

13.2

0

4

2

10

12

14

16

6

8

0

10

5

20

15

เพตะจูล ร้อยละ

ซิเมนต์ แพคเกจจิ้ง

เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง

ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ปริมาณ ปริมาณต่อหน่วยการผลิต

* ธุรกิจซิเมนต์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง	คือธุรกิจหลักในการใช้พลังงานทดแทน

เคมิคอลส์

ทราย
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2554 2555 2556 2557 2558 G4
ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 (ล้านตัน CO2) 20.73 21.96 21.51 22.15 22.64 EN15

ก๊าซเรือนกระจก Scope 2 (ล้านตัน CO2) 2.27 2.23 2.28 2.61 2.49 EN16

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2554 2555 2556 2557 2558 G4
ออกไซด์ของไนโตรเจน (พันตัน) 20.02 19.45 23.95 23.94 25.45 EN15

ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (พันตัน) 7.52 7.68 5.26 3.25 3.34 EN16

ปริมาณฝุ่น (พันตัน) 2.36 2.13 2.03 1.84 1.91 EN21

ปริมาณสารมลพิษ

ออกไซด์
ของไนโตรเจน

25.45
(พันตัน)

ออกไซด์
ของซัลเฟอร์

3.34
(พันตัน)

ฝุ่นจากปล่อง
1.91

(พันตัน)

ก๊าซเรือนกระจก 
Scope 1+2
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2554 2555 2556 2557 2558 G4
ปริมาณน�า้จากภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร) 104.55 110.80 104.52 111.71 117.70 EN8

สัดส่วนน�้ากลับมาใช้ (ร้อยละ) 9.90 9.52 6.98 7.20 7.93 EN10

ปริมาณ BOD (พันตัน) 0.46 0.59 0.49 0.49 0.42 EN22

ปริมาณ COD (พันตัน) 7.34 8.20 6.75 6.73 6.53 EN22

ปริมาณ TSS (พันตัน) 0.87 1.35 0.96 1.02 0.90 EN22

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2554 2555 2556 2557 2558 G4
ปริมาณของเสียอันตราย (พันตัน) 12.21 14.65 19.60 15.29 15.66 EN23

ปริมาณของเสียไม่อันตราย (พันตัน) 1,305.30 1,215.07 1,130.67 1,209.46 1,373.36 EN23

ของเสีย
อันตราย

15.66
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น้�ากลับมาใช้ เอสซีจี**

ปริมาณน�้าจากภายนอก

ปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย***

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2

ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ

ซิเมนต์

ซิเมนต์*ล้านตัน CO2

ล้านลูกบาศก์เมตร

ล้านตัน CO2
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ลูกบาศก์เมตร
/ตันปูนซีเมนต์

ลูกบาศก์เมตร
/ตันการผลิต

กิโลกรัม/ตันการผลิต
ลูกบาศก์เมตร
/ตันการผลิต

ร้อยละ

กิโลกรัม/ตันการผลิต

กิโลกรัม/ตันการผลิต
ลูกบาศก์เมตร
/ตันการผลิต

เคมิคอลส์ เคมิคอลส์
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แพคเกจจิ้ง แพคเกจจิ้ง

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

* ธุรกิจซิเมนต์มีการทบทวนขอบเขตการรายงานข้อมูลปริมาณน�้าจากภายนอก
** ธุรกิจเคมิคอลส์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง	คือธุรกิจหลักที่มีการน�าน�า้กลับมาใช้

*** ธุรกิจซิเมนต์มีการทบทวนขอบเขตการรายงานข้อมูลปริมาณของเสีย
	 ปริมาณและสัดส่วนการจัดการของเสีย	แสดงรายละเอียดในหน้า	80

ปริมาณ ปริมาณต่อหน่วยการผลิต

ปริมาณ Scope	1+2 Scope	1

เคมิคอลส์

เคมิคอลส์
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การดำาเนินงานตามแนวทางของ
อุตสาหกรรมซีเมนต์ (WBCSD-CSI)

1. การปกป้องสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Protection)
ธุรกิจซีเมนต์ในเอสซีจี  ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  รายงาน 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก  (Greenhouse Gases; GHGs) 
ทีป่ล่อยสูบ่รรยากาศตามแนวทางการเกบ็ข้อมลูและการรายงาน 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของ 
โรงงานปูนซีเมนต์  (WBCSD, The Cement CO2 Protocol) 
รวมถึงการเข้าร่วมโครงการ Getting  the Numbers Right 
(GNR) ที่ต้องรวบรวมและรายงานข้อมูล  โดยให้หน่วยงาน 
ภายนอก (3rd Party) ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ 
ความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูก่อนเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอก

2. การลดการปล่อยสารมลพิษ 
(Emission Monitoring)
สารมลพิษส�าคัญที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ด�าเนินการควบคุม 
หรอืลดการปล่อยให้น้อยทีส่ดุ ธรุกจิซเีมนต์ได้ก�าหนดเป้าหมาย 
การปล่อยสารมลพิษจากปล่องหม้อเผาตามข้อตกลงของ 
WBCSD-CSI    ได้แก่  ฝุ ่นไม่เกิน  150 กรัมต่อตันปูนเม็ด 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกนิ 1,700 กรมัต่อตนัปนูเมด็ 
และซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกนิ 120 กรมัต่อตนัปนูเมด็ 
ทั้งนี้ในปี 2558 ได้เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมฝุ่นละอองที่ 
ระบายจากปล่องหลกั (Main Stack) ด้วยการเปลีย่นจากระบบ 
ดกัฝุน่ด้วยไฟฟ้าสถติ (Electrostatic Precipitator) เป็นระบบดกัฝุน่ 
แบบถุงกรอง (Bag Filter) ซึ่งมีประสิทธิภาพดักฝุ่นเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเริ่มโครงการน�าร่องที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด
  นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษอื่น ๆ  เช่น 
สารประกอบไดออกซนิ (Dioxin) ปรอท (Hg) แคดเมยีม (Cd) 
ตะกัว่ (Pb) พลวง (Sb) สารหน ู(As) เบรลิเลยีม (Be) โครเมยีม 
(Cr)  โคบอลต์  (Co) ทองแดง  (Cu) แมงกานีส  (Mn) นิกเกิล 
(Ni) วาเนเดยีม (V) และสารประกอบอนิทรย์ีทัง้หมดในรปูของ 
คาร์บอน (Total Organic Carbon, TOC) โดยวธิกีารสุม่ตรวจ 
จากปล่อง  (Spot Check) ซึ่งผลการตรวจวัดเป็นไปตามที่ 
กฎหมายก�าหนด

3. ผลกระทบต่อท้องถิ่น (Local Impacts)
ธรุกจิซเีมนต์ให้ความส�าคญัในเรือ่งผลกระทบจากการท�าเหมอืง 
หนิปนู จงึก�าหนดนโยบายการท�าเหมอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
การฟื ้นฟูพื้นที่ที่ผ ่านการท�าเหมืองและการอนุรักษ์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพในทุกขั้นตอนและก�าหนดดัชนีชี้วัด 
ที่ส�าคัญ (Key Performance  Indicator, KPI) ของงานฟื้นฟู 
เหมอืงควบคูก่บัการบรหิารจดัการทรพัยากรชวีภาพอย่างยัง่ยนื 
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง 
  บริษัทได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาใน 
ทกุพืน้ทีเ่หมอืง เพือ่สร้างรากฐานการจดัการทรพัยากรชวีภาพที่ 
ส�าคญั โดยจดัท�าโครงการส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพ 
ในพื้นที่เหมืองหินปูนทั้ง 4 แห่ง  เพื่อฟื้นฟูเหมืองและท�าแผน 
การปิดเหมอืงเมือ่สมัปทานสิน้สดุลงตามหลกัวชิาการป่าไม้และ 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เหมาะสมกับ 
ลักษณะจ�าเพาะของแต่ละภูมิภาค

4. สุขภาพและความปลอดภัย 
(Health & Safety)
ในปี 2558 ธรุกจิซเีมนต์ยงัมอีบุตัเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติ 8 ราย โดย 
เป็นอบุตัเิหตจุากการขนส่ง 5 ราย การตกจากทีส่งูงานโครงการ 
ก่อสร้าง 2 ราย และอบุตัเิหตจุากไฟฟ้า 1 ราย และยงัเกดิอบุตัเิหตุ 
จากการเดินทางนอกงานถึงขั้นเสียชีวิต 1 ราย   
  มาตรการด้านความปลอดภัยที่ธุรกิจซีเมนต์ด�าเนินการ 
เพือ่ลดความเสีย่งต่อการเสยีชวีติมดีงันี ้การขอการรบัรองระบบ 
การจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน  ISO 39001 
โดยได้รับการรับรองในกลุ่มรถขนส่งปูนซีเมนต์ผงภาคกลาง 
และจะขยายผลเพื่อขอการรับรองในกลุ่มรถขนส่งพื้นที่อื่น 
ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดการความปลอดภัยตามระบบ 
มาตรฐานสากล
  การรณรงค์สวมหมวกกันน็อกร้อยละ 100 โดยสุ่มตรวจ 
พนักงานและคู่ธุรกิจที่ขับรถจักรยานยนต์มาท�างาน และการ 
รณรงค์การคาดเข็มขัดนิรภัยภายใต้สโลแกน “1 คน 1 ที่นั่ง 
1  เข็มขัดนิรภัย” และสโลแกน  “ไม่คาดไม่เคลื่อน”  เพื่อเน้น 
การใช้เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตลอดการเดินทาง  โดยเฉพาะรถ 
โดยสารต้องตดิป้ายเตอืนให้ผูโ้ดยสารต้องรดัเขม็ขดันริภยัทกุที่ 
นัง่ และให้พนกังานขบัรถกล่าวเตอืนผูโ้ดยสาร ทัง้นีเ้พือ่เน้นย�้า 
ความส�าคญัของการใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายให้พนกังานและ 
คู่ธุรกิจทุกคนปฏิบัติจนเป็นความเคยชิน
  การยกระดบัประสทิธผิลการจดัการความปลอดภยัในแต่ 
ละโรงงาน ยงัเป็นสิง่ทีด่�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง โดยมเีป้าหมาย 
ให้ทกุโรงงานต้องมรีะบบการจดัการขัน้ต�า่ทีร่ะดบั 4 จาก 5 ระดบั 
ของการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงานด้านความ 
ปลอดภัยเอสซีจี หรือที่เรียกว่า SPAP (Safety Performance 
Assessment Program) 

5. การสื่อสารและการรายงานผล 
(Reporting and Communications)
ธุรกิจซีเมนต์สื่อสารและรายงานผลการด�าเนินงานดังกล่าว 
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
รายงานประจ�าปี รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืเอสซจี ีเวบ็ไซต์ 
จดหมายข่าว และหนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่ รวมทัง้รายงานผลผ่าน 
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  (Public 
Consultation)  กิจกรรมโรงปูนเปิดบ้าน  (Open House) 
เพื่อชี้แจง ท�าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน 
ได้เสียที่มีต่อการด�าเนินงาน  โดยน�าข้อคิดเห็นที่ได้รับมา 
ปรับปรุงแผนงานในอนาคต และเพื่อให้ข้อมูลผลการด�าเนิน 
งานมคีวามน่าเชือ่ถอืและโปร่งใส จงึจดัให้มกีารให้ความเชือ่มัน่ 
ต่อข้อมูลการปล่อยสารมลพิษโดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอก 
(3rd Party) อย่างต่อเนื่อง ดังที่แสดงในหน้า 144-145

ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย 2554 2555 2556 2557 2558

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ *, ***

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

ร้อยละ 100 100 100 100 100

Absolute Gross CO2 ล้านตัน CO2 14.50 15.46 15.21 15.62 16.04

Absolute Net CO2 ล้านตัน CO2 14.45 15.36 15.08 15.45 15.79

Specific Gross CO2 กิโลกรัม CO2 ต่อตันปูนซีเมนต์ 685 680 675 679 697

Specific Net CO2 กิโลกรัม CO2 ต่อตันปูนซีเมนต์ 682 675 669 671 686

การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ***

การใช้พลังงานความร้อน เมกะจูลต่อตันปูนเม็ด 3,283 3,219 3,326 3,292 3,317

การใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล ร้อยละโดยค่าความร้อน 1.2 2.3 2.8 3.6 5.0

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ร้อยละโดยค่าความร้อน 11.3 11.8 12.8 12.2 8.3

การใช้วัตถุดิบทดแทน ร้อยละโดยน�้าหนัก 0.50 0.70 1.15 2.93 2.93

สัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์ ร้อยละ 79.5 79.4 79.8 80.8 82.0

การลดการปล่อยสารมลพิษ**, ***

ร้อยละปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์, VOC/THC และ
โลหะหนัก (KPI 1)

ร้อยละ - - - 99.23 99.23

ปริมาณฝุ่น (KPI 3) ตัน 1,022 947 982 971 925

อัตราการปล่อยฝุ่น (KPI 3) กรัมต่อตันปูมเม็ด 58 51 54 52 49

ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3) ตัน 14,887 15,274 18,845 18,872 20,222

อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 844 820 1,033 1,005 1,064

ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3) ตัน 1,367 1,122 534 355 239

อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 77 60 29 19 13

ร้อยละของปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์
ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 4) ร้อยละ 100 100 100 100 100

ผลกระทบต่อท้องถิ่น***

เหมืองหินปูนที่มีแผนการฟื้นฟู
จ�านวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4

ร้อยละ 100 100 100 100 100

พื้นที่ที่มีแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ 100 100 100 100 100

จ�านวนเหมืองที่มีการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

จ�านวนเหมืองหินปูน
(นับสะสม) 4 4 4 4 4

ปริมาณน�า้จากภายนอก***

ปริมาณน�า้จากภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร - - - - 13

สุขภาพและความปลอดภัย****

จ�านวนผู้เสียชีวิต
     - พนักงาน ราย 0 0 0 0 0

     - คู่ธุรกิจ ราย 0 0 2 1***** 6*****

     - บุคคลที่ 3 ราย 0 0 0 4***** 2*****

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

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
     - พนักงาน ราย 0 0 2 1 0

     - คู่ธุรกิจ ราย 5 5 4 2 5***

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

หมายเหตุ  
*   การเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นไปตามแนวทาง WBCSD, The Cement CO2 Protocol 
  บนหลักการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการด�าเนินการได้
**   การเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษ แต่ละดัชนีชี้วัด (KPI 1, KPI 3 และ KPI 4)  เป็นไปตามแนวทาง WBCSD, 
  The Guidelines for Emissions Monitoring and Reporting in the Cement Industry version 2.0  
 ***   โรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศ
****   โรงงานปูนซีเมนต์ทั้งในและต่างประเทศ
*****  รวมข้อมูลอุบัติเหตุการขนส่งซีเมนต์

ข้อมูลการดำาเนินงานตาม WBCSD-CSI ของธุรกิจซีเมนต์
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เอสซีจีจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี  
ตั้งแต่ปี  2544  โดยน�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืนใน  3  ธุรกิจหลักของเอสซีจี  ประกอบด้วย 
เอสซีจี  ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  เอสซีจี  เคมิคอลส์  และ 
เอสซีจี  แพคเกจจิ้ง  ทั้งนี้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  
การร่วมค้าและบริษัทอื่น  ส�าหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ 
สอดคล้องกับรายงานประจ�าปีเอสซีจี  2558  ส่วนข้อมูลด้าน 
สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัจะครอบคลมุเฉพาะในประเทศ 
ไทยทั้งบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  50 หรือ 
บริษัทร่วมที่เอสซีจีมีอ�านาจในการบริหาร  รวมทั้งบริษัทร่วม 
ที่ต้องการเปิดเผยข้อมูล  ดังแสดงในหน้าที่  129-132 ยกเว้น 
ข้อมูลด้านความปลอดภัยของธุรกิจซีเมนต์ตามแนวทางของ 
WBCSD-CSI ที่ครอบคลุมบริษัทในต่างประเทศด้วย 

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  
มกราคม  2558  ถึง  31  ธันวาคม  2558  โดยมีแนวทางการ 
รายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ  Global  Reporting 
Initiative (GRI) ฉบับ G4 ที่ระดับ Comprehensive และยังได้ 
น�าเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของ 
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  (UNGC)  ในหน้าที่  139-141 
และผลการด�าเนินงานของธุรกิจซีเมนต์ตามแนวทางของ 
WBCSD-CSI ดังแสดงในหน้าที่ 124-125

การรับรองรายงาน
ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงานฉบับนี้ได้มา 
จากระบบการเกบ็ข้อมลูทางบญัชเีช่นเดยีวกบัรายงานประจ�าปี 
เอสซีจี  2558  โดยได้รับการสอบบัญชีจากผู ้สอบบัญชีรับ 
อนุญาต และเพื่อให้ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
และสงัคมในเล่มมคีวามน่าเชือ่ถอืและโปร่งใส เอสซจีจีงึได้จดั 
ให้มกีารตรวจรบัรองความถกูต้องของข้อมลู   และความสอดคล้อง 
ตามแนวทางการรายงานของ GRI-G4  โดยบริษัทที่ปรึกษา 
ภายนอกตามเรื่องที่ก�าหนดไว้ (รายละเอียดหน้า 144-145) 

หลักการรายงานข้อมูล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่น�าเสนอในรายงาน 
ฉบับนี้เป็นข้อมูลรวมของบริษัททั้งหมดของเอสซีจี  ยกเว้น 
บริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ บริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) บริษัท 
ที่ได้ท�าการควบรวมกิจการ  (น้อยกว่า  4  ปี) และบริษัทที่อยู่ 
นอกเหนืออ�านาจการบริหารของเอสซีจี  โดยมีรายชื่อบริษัท 
ดังแสดงในตาราง  “บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงานการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี ปี 2558” หน้า 129-132
  ทั้งนี้ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 
น�าเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของเอสซีจี  และผู้บริหารเอสซีจีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ 
เกี่ยวข้อง และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานครอบคลุมกิจกรรมที่พิจารณา 
แล้วเห็นว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม  
และเป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทในเอสซีจีที่มีกระบวนการผลิต  
โดยไม่รวมข้อมูลจากบริษัทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
เช่น ส�านักงานขาย ห้องทดลอง บริการ หรือธุรกิจการลงทุน
  ข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น
หลักฐานทางบัญชี  การบันทึกค่าจากเครื่องวัด  ข้อมูลจาก 
กระบวนการผลติ และจากการประเมนิค่าตวัเลขบนฐานข้อมลู 
ที่มีหลักการ 

พลังงาน
การใช้พลังงานรวม  ประกอบด้วยพลังงานความร้อนและ 
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในพื้นที่บริษัท/โรงงาน 
  พลงังานทดแทนเป็นส่วนหนึง่ของพลงังานความร้อนที่ 
ได้มาจากชีวมวลหรือวัสดุเหลือใช้  เช่น ยางรถยนต์  น�้ามัน 
เครื่องใช้แล้ว  เชื้อเพลิงจากของเสียชุมชน  (RDF)  และน�้าด�า 
จากการผลิตเยื่อ

ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน 
= ปริมาณน�้าหนักเชื้อเพลิง หรือปริมาตรไอน�า้* x ค่าความร้อน** 

*จากการประมาณการตามปริมาณที่ซื้อหรือปริมาณที่เปลี่ยนแปลงในที่กองเก็บ
**ที่ได้จากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือจากผู้ขาย

ก๊าซเรือนกระจก
หมายถงึปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด�าเนนิ 
กิจการของบริษัท  ที่ค�านวณตาม  “แนวทางการรายงานและ 
ค�านวณก๊าซเรอืนกระจก” ของ WRI/WBCSD GHG Emissions  
Protocol โดยมีหลักการดังนี้

	 1.	ขอบเขตการรายงาน
  1.1 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) โดย 
เกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีแหล่งก�าเนิด 
อยู ่ในความดูแล  ควบคุม  บริหารจัดการของเอสซีจี  เช่น
จากการเผาไหม้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ  หม้อต้มไอน�้า 
เตาเผา ยานพาหนะ นอกจากนี้ยังรวมถึงที่เกิดจากปฏิกิริยา 
ทางเคมีในกระบวนการผลิต  เช่น  การเผาไหม้ในเตาเผาปูน 
ซีเมนต์  โดยจะไม่นับรวมที่เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวลและ 
เชื้อเพลิงทดแทน กระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย และบ่อฝังกลบ
  1.2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (Scope 2) เกิด 
จากการซื้อพลังงานจากภายนอก  เช่น  พลังงานไฟฟ้าและ 
พลังงานความร้อนที่ซื้อจากแหล่งต่าง ๆ  ในรูปของไอน�้า  และ 
ลมร้อน

	 2.	การรายงานปริมาณ
  2.1  การค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก 
กระบวนการผลิตโดยตรง (Scope 1) 

    • เกิดจากกระบวนการเผาไหม ้
      -  รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  (ตาม 
น�้าหนักหรือปริมาตร)  เช่น ปริมาณน�้ามันหรือก๊าซธรรมชาต ิx  
ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิงจากองค์การบริหาร 
จัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์การมหาชน)  (TGO)  กรณีที่ 
นอกเหนือจาก  TGO  ให้อ้างอิงจาก  “Intergovernmental 
Panel on Climate Change 2006” (IPCC)
      - รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตามค่า 
ความร้อน)  เช่น  ปริมาณถ่านหิน  x  ค่าความร้อน  x  ค่าการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีอ้่างองิจากองค์การบรหิารจดัการ 
ก๊าซเรือนกระจก  (องค์การมหาชน)  (TGO) กรณีที่นอกเหนือ 
จาก  TGO  ให้อ้างอิงจาก  “Intergovernmental  Panel  on  
Climate Change 2006” (IPCC)
      -  รายงานการค�านวณสมดุลมวลของคาร์บอน 
จากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
    •  เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต  เช่น
หินปูน จะได้จากการท�าสมดุลมวล
    •   ส�าหรบัธรุกจิซเีมนต์อ้างองิจากแนวทาง   WBCSD- 
CSI
  2.2  การค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น 
ทางอ้อม (Scope 2) จะรายงานจากปรมิาณการซือ้ไฟฟ้า ไอน�า้  
หรือลมร้อน  โดยจะอ้างอิงค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากผู้ผลิตหรือผู้ขาย

	 3.	 การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	จะ 
ครอบคลุมถึงก๊าซ  CO2  CH4  N2O HFCs  PFCs  และ  SF6  
โดยค�านวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ 
เท่าจากค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน  (Global  
Warming Potential : GWP) ที่ก�าหนดโดย IPCC ส�าหรับ NF3 
จะพิจารณารายงานในโอกาสต่อไป 

มลพิษอากาศ
หมายถึง ปริมาณสารมลพิษทางอากาศ  เช่น  ออกไซด์ของ 
ไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร ์และฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม ้
ต่าง ๆ และเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งชนิด 
ของสารมลพิษจะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของแต่ละหน่วย 
ปฏิบัติการ  โดยอ้างอิงผลและวิธีการตรวจวัดตามที่กฎหมาย 
ก�าหนด อาท ิUS EPA หรือมาตรฐานเทียบเท่า
  การรายงานปรมิาณสารมลพษิ โดยการค�านวณปรมิาณ 
ความเข้มข้นที่ได้จากการสุ่มตรวจวัดสารมลพิษที่ระบายจาก 
ปล่อง  (Spot Check)  ตามสภาวะจริงในขณะตรวจวัด  โดย 
ห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รบัการรบัรองและขึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงาน 
อตุสาหกรรม ประกอบกบัอตัราการไหลของลมร้อน และชัว่โมง 
การท�างาน ส�าหรับธุรกิจซีเมนต์อ้างอิงจากแนวทาง WBCSD- 
CSI (รายละเอียดหน้า 124)

น้ำา
การจัดการน�้า  (ประกอบด้วย ปริมาณน�้าจากภายนอก น�้าที่ 
ผ่านการบ�าบัด น�้าที่ปล่อยสู่ภายนอก และน�า้กลับมาใช้)  เป็น 
การพิจารณาประเมินประสิทธิภาพการใช้น�้าและความเสี่ยงที่ 
อาจมีผลกระทบจากการน�าน�้าจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ 
  ปริมาณน�้าจากภายนอก หมายถึง ปริมาณการน�าน�้า 
จากแหล่งน�้าต่าง ๆ มาใช้ภายในกิจการของเอสซีจี  และได้ 
ข้อมูลมาจากหลักฐานทางบัญชีหรือการอ่านค่าจากมิเตอร์ 
ซึ่งจะนับรวมน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต  ส�านักงาน การซ่อม 
บ�ารุง  สาธารณูปโภค แหล่งน�้าแบ่งออกเป็น  3 แหล่ง คือ น�้า 
ผิวดิน น�้าใต้ดิน และน�า้ประปา
  น�า้กลับมาใช ้หมายถึง ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้หลัง 
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้วโดยไม่นับรวมน�้าที่ไม่ 
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ เช่น น�้าหล่อเย็น 
  คุณภาพน�้าทิ้ง  หมายถึง  คุณภาพของน�้าที่ปล่อยออก 
สู่ภายนอก  เช่น BOD COD และสารแขวนลอยที่มีการตรวจ 
วัดด้วยวิธีการมาตรฐาน

ของเสีย
การจัดการของเสียเป็นการพจิารณาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพของสินค้า และการลด 
ต้นทุนของกระบวนการผลิตต่าง  ๆ   โดยเอสซีจีจัดท�า “แนวทาง 
การรายงานข้อมูลกากของเสียอุตสาหกรรมเอสซีจี”  ขึ้นตั้งแต่ 
เดือนมีนาคม 2553  เพื่อใช้ในการรวบรวมและค�านวณข้อมูล 
ของเสีย
  ปริมาณของเสีย หมายถึง  ปริมาณของเสียที่เกิดจาก 
กระบวนการผลติ แต่ไม่นบัรวมของเสยีทีย่งัอยูใ่นกระบวนการ 
ผลิตที่สามารถน�ากลับเข้ากระบวนการเพื่อผลิตซ�้า  (Work  in  
Process, WIP) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียอันตราย 
และไม่อันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องการ 
ก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
  การรายงานปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้และทีม่กีารจดัการ 
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ใช้ใหม ่ก�าจัด และฝังกลบ จะได้จากการชั่ง 
หรือการประมาณค่าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ดัชนีประสิทธิผล/ข้อมูลเฉพาะ
  ค่าดัชนีประสิทธิผล  (Efficiency  Indexes) หรือข้อมูล 
เฉพาะ  (Specific Data) ค�านวณจากข้อมูลสิ่งแวดล้อมหาร 
ด้วยจ�านวนตันการผลิต
  ข้อมลูจ�านวนตนัการผลติทีใ่ช้ค�านวณได้จากการวดัใน 
ระบบการผลิต และใช้การประมาณในกรณีที่เหมาะสม
  ส�าหรับธุรกิจซีเมนต์  ดัชนีประสิทธิผลของการปล่อย 
ของเสียทางอากาศและดัชนีประสิทธิผลของการใช้ค่าความ 
ร ้อนจะค�านวณจากจ�านวนตันของปูนเม็ด  (อ ้างอิงจาก 
WBCSD-CSI) ส�าหรบัดชันปีระสทิธผิลของพลงังานและค่าดชันี 
ประสิทธิภาพต่าง ๆ จะใช้จ�านวนตันการผลิตของซีเมนต์ใน 
การค�านวณ 
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ข้อมูลจำานวนพนักงานและคู่ธุรกิจ 
รวบรวมมาจาก  3  แหล่งด้วยกัน  คือ  พนักงานของเอสซีจี 
พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และคู่ธุรกิจ  โดยมีค�าจ�ากัดความ 
ดังต่อไปนี้
  1. พนักงาน คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างของ 
เอสซีจี ซึ่งเป็นสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจ�า 
  แบ่งออกเป็น  3  ระดับ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ 
พนักงานระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ  และพนักงานระดับ 
จัดการ
  พนักงานระดับปฏิบัติการ คือ พนักงานที่ใช้ทักษะและ 
เทคนิคในการท�างานประจ�า
  พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ  คือ  พนักงานที่มี 
หน้าที่บริหารงานที่แน่นอนหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นระดับ 
ปฏิบัติการ
  พนกังานระดบัจดัการ คอื ผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ 
ในการก�าหนดกลยุทธ์หรือนโยบาย มีหน้าที่กระจายงานและ 
ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามนโยบายและงาน 
ประจ�าวัน 
  2.  พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ผู ้ปฏิบัติงานภายใต้ 
สัญญาจ้างของเอสซีจีเป็นการชั่วคราวที่มีก�าหนดระยะเวลา 
จ้างเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน 
  ข้อมูลของพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 
ทั้งหมดแสดงในรายงานฉบับนี้
  3. คู่ธุรกิจ คือ บุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่พนักงานของเอสซีจ ี 
ซึ่งเอสซีจีมอบหมายให้ท�างานใด ๆ แทนเอสซีจี  แบ่งออกเป็น  
3 กลุ่ม ดังนี้ 
    • คู่ธุรกิจประจ�า คือ คู่ธุรกิจที่ได้รับมอบหมายให้ 
ท�างานประจ�าวนัอย่างสม�่าเสมอ ภายใต้ระเบยีบวธิกีารท�างาน 
ของเอสซีจี
    • คู่ธุรกิจไม่ประจ�า คือ คู่ธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ท�างานเฉพาะ โดยไม่ใช้ระเบียบวิธีการท�างานของเอสซีจี
    • คู่ธุรกิจขนส่ง คือ คู่ธุรกิจที่ท�างานขนส่งวัตถุดิบ 
หรือผลิตภัณฑ์  ซึ่งควบคุมโดยเอสซีจี  (จะมีตราสินค้าของ 
เอสซีจีบนรถขนส่งหรือไม่ก็ได้)  รวมถึงคู่ธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้ 
การบริหารงานของเอสซีจี แต่มีเครื่องหมายการค้าของเอสซีจี 
บนรถขนส่ง 
  ข้อมูลของคู่ธุรกิจทั้งหมดจะถูกน�าไปใช้วิเคราะห์และ 
แสดงในรายงานฉบับนี้  เป็นหน่วยจ�านวนชั่วโมงการท�างาน  
ยกเว้นข้อมูลของคู่ธุรกิจไม่ประจ�าซึ่งจะไม่ถูกแสดงในรายงาน 
ฉบับนี้  ส�าหรับคู ่ธุรกิจขนส่งในบริษัท  เอสซีจี  โลจิสติกส์ 
เมเนจเมนท์ ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นหน่วยจ�านวนกิโลเมตร
  นอกจากนี้  เอสซีจียังมีนิยามของบุคคลที่ 3 คือบุคคล 
ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วทั้ง 3 ข้อ ซึ่งจะไม่รวมในข้อมูล 
ที่แสดงในรายงานฉบับนี้

การคำานวณชั่วโมงการทำางาน
  1.  เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลาและการ 
เกบ็บนัทกึข้อมลูจากหน่วยงานการบคุคล และหน่วยงานบญัชี 
หรือหน่วยงานธุรการที่เกี่ยวข้อง 
  2.  ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงานไม่มีระบบการบันทึก 
เวลา  จะใช้วิธีการประมาณชั่วโมงการท�างาน  โดยใช้สูตรการ 
ค�านวณดังนี้

จ�านวนชั่วโมงการท�างาน (ชั่วโมง-คน) 
= จ�านวนคน x จ�านวนวันท�างาน x จ�านวนชั่วโมงการท�างานปกติ (ต่อวัน) 
  + จ�านวนชั่วโมงล่วงเวลารวม (เฉพาะกรณพีนกังานปฏบิตักิารหรอืคูธ่รุกจิ)

การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย
เอสซจีบีนัทกึข้อมลูด้านความปลอดภยัทีเ่กดิขึน้จากการท�างาน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1. จ�านวนผู้เสียชีวิต  หมายถึง  การเสียชีวิตที่มาจาก 
อุบัติเหตุจากการท�างาน  ซึ่งรวมทั้งกรณีเสียชีวิตทันทีในที่ 
เกิดเหตุและเสียชีวิตหลังเกิดเหตุ
  2. อตัราการเกดิอบุตัเิหตรุวม หมายถงึ จ�านวนอบุตัเิหตุ 
ทั้งหมด (ราย) ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน
  3.  อัตราการเกิดอุบัติเหตุ  (กรณีสูญเสียวันท�างาน) 
หมายถึง  จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน  (ราย)  ที่เกิดขึ้นต่อ  
200,000 ชั่วโมง-คน
  การบาดเจ็บที่ท�าให้สูญเสียวันท�างาน หมายถึง  การ 
บาดเจ็บที่เกิดขึ้น  จนท�าให้ผู้บาดเจ็บไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ตามปกติในวันท�างานถัดไป หรือในกะถัดไปได้  รวมถึงกรณี 
ทีม่กีารบาดเจบ็จนไม่สามารถมาปฏบิตังิานได้ในภายหลงัจาก 
ที่เกิดอุบัติเหตุ

รายงานฉบับนี้และฉบับที่ผ่านมาสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ของเอสซีจ ี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท ์: 0-2586-5071-2 โทรสาร : 0-2586-2836 
อีเมล : info@scg.co.th
และเว็บไซต ์ www.scg.co.th

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

เอสซีจี

1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด  

2 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ�ากัด  

3 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด          NR NR NR NR  

5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด 
(ท่าหลวง/เขาวง) 

        NR NR NR NR  

6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด          NR NR NR NR  

7 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด          NR NR NR NR  

8 บริษัทสยามมอร์ตาร ์จ�ากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

9 บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จ�ากัด          NR NR NR NR  

10 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

11 บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จ�ากัด   ข้อมูลรวมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด,
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด



12 บริษัทอีโค ่แพลนท ์เซอร์วิสเซส จ�ากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

13 บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จ�ากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

14 บริษัทเอสซีไอ อีโค ่เซอร์วิสเซส จ�ากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

15 บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จ�ากัด 

16 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จ�ากัด 

17 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จ�ากัด 

18 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด  

19 บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด 
(สระบุรี/ท่าหลวง/ทุ่งสง/หนองแค) 

    NR    NR NR NR NR  

20 บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ล�าปาง) จ�ากัด      NR    NR NR NR NR  

21 บริษัทกระเบื้องทิพย์ จ�ากัด  

22 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ�ากัด 
(ขอนแก่น/ทุ่งสง/ลาดกระบัง/ล�าพูน/ศรีราชา/หนองแค) 

   NR NR NR   NR NR NR NR  

23 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จ�ากัด          NR NR NR NR  

24 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จ�ากัด  

25 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จ�ากัด  

26 บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ากัด 
        NR NR NR NR  

27 บริษัทเจมาโก จ�ากัด 

28 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด 

ธุรกิจ/บริษัท การ
ผลิต

สิ่งแวดล้อม

พลังงาน อากาศ น�้า
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7 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จ�ากัด  

8 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ�ากัด  

9 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส ์จ�ากัด 

10 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ�ากัด  

11 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)     NR NR       NR  

12 บริษัททีพีซี เพสต ์เรซิน จ�ากัด     NR NR    NR   NR  

13 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด   NR  NR NR NR   NR   NR  

14 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด   NR  NR NR NR   NR   NR  

15 บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

16 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ�ากัด 

17 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร ์จ�ากัด  

18 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

19 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส ์จ�ากัด     NR NR       NR  

20 บริษัทระยองโอเลฟินส ์จ�ากัด      NR NR       NR  

21 บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส ์จ�ากัด     NR NR NR   NR   NR  

22 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 

         บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอื่น

1 บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ากัด     NR NR       NR  

2 บริษัทเอส เอ็ม เอช จ�ากัด 

3 บริษัทระยอง เทอร์มินัล จ�ากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR  

4 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ากัด     NR NR    NR   NR  

5 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ากัด   NR  NR NR NR   NR   NR  

6 บริษัทไทย เอ็มเอฟซ ีจ�ากัด    NR NR       NR  

7 บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จ�ากัด     NR NR    NR   NR  

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

1 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  

2 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด          NR     

3 บริษัทกระดาษสหไทย จ�ากัด (มหาชน)               

4 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด 
(กาญจนบุรี/ราชบุรี) 

             

5 บริษัทสยามเซลลูโลส จ�ากัด               

6 บริษัทสยามฟอเรสทร ีจ�ากัด 

 



7 บริษัทพนัสนิมิต จ�ากัด  NR

8 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จ�ากัด  NR

9 บริษัทไทยพนาดร จ�ากัด  NR

10 บริษัทไทยพนาราม จ�ากัด  NR

11 บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จ�ากัด  NR

12 บริษัทสยามพนาเวศ จ�ากัด  NR

ธุรกิจ/บริษัท การ
ผลิต

สิ่งแวดล้อม
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29 บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ�ากัด          NR NR NR NR  

30 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จ�ากัด  

31 บริษัทเอสซีจ ีเทรดดิ้ง จ�ากัด   

32 บริษัทเอสซีจ ีโลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด   

33 บริษัทเอสซีจ ีเทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด  

34 บริษัทเอสซีจ ีซอร์สซิ่ง จ�ากัด   

35 บริษัทเอสซีจ ีเอ็กซพีเรียนซ ์จ�ากัด   

36 บริษัทเอสซีจ ีสกิลส ์ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  

37 บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ากัด 
(สระบุรี1/สระบุรี2/นครปฐม/ชลบุรี/นครราชสีมา/
ล�าพูน/ขอนแก่น/นครศรีธรรมราช) 

   NR NR NR   NR NR NR NR  

38 บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จ�ากัด          NR NR NR NR  

39 บริษัทไทยเซรามิคโฮลดิ้ง จ�ากัด 

40 บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จ�ากัด 

41 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส ์จ�ากัด 
(ปทุมธานี/นครราชสีมา) 

        NR NR NR NR  

42 บริษัทโสสุโก ้แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ากัด 

43 บริษัทสระบุรีรัชต์ จ�ากัด      NR NR NR   NR NR NR NR  

44 บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ากัด (มหาชน)          NR NR NR NR  

45 บริษัทสยามซานิทารีแวร ์จ�ากัด   

46 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทร ีจ�ากัด          NR NR NR NR  

47 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทร ี(หนองแค) จ�ากัด           NR NR NR NR  

48 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน)          NR NR NR NR  

49 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ�ากัด          NR NR NR NR  

50 บริษัทเอสซีจีท ีออโตโมบิล จ�ากัด 

51 บริษัทพาเนล เวิลด ์จ�ากัด 

52 บริษัทโสสุโก ้เซรามิค จ�ากัด           NR NR NR NR  

53 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ�ากัด  

         บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอื่น

1 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจ ีอินดัสทรี จ�ากัด     NR NR NR   NR NR NR NR  

2 บริษัทนอริตาเก ้เอสซีจี พลาสเตอร์ จ�ากัด          NR NR NR NR  

3 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ�ากัด 

เอสซีจี เคมิคอลส์ 

1 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด  

2 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด     NR NR NR      NR  

3 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส ์จ�ากัด  

4 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ากัด  

5 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง จ�ากัด  

6 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จ�ากัด  

ธุรกิจ/บริษัท การ
ผลิต

สิ่งแวดล้อม
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NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 Statement from the most senior decision-maker of the organization 23 45

G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities 109-116 27-30

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Name of the organization back cover 128

G4-4 Primary brands, products, and services 6-19 8-11

G4-5 Location of the organization’s headquarter back cover 128

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

the report

8 8

G4-7 Nature of ownership and legal form back cover -

G4-8 Markets served (including geographic breakdown, sectors served, 
and types of customers and beneficiaries) 6-19 8-11

G4-9 Scale of the organization 20-37 129-132

G4-10 Total number of employees by type 68 8

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

G4-12 Describe the organization’s supply chain 17, 19, 21

G4-13 Significant changes during the reporting period regarding the 
organization’s size, structure, ownership, or its supply chain 17 11, 126-128

G4-14 Explanation of whether and how the precautionary approach or 
principle is addressed by the organization 109-116 27-30

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

- 124-125, 139-141

G4-16 Membership in associations 1, 99 106-107, 124, 139

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 List all entities included in the organization’s consolidated financial 
statements or equivalent documents 20-37 129-132

G4-18 Process for defining report boundaries and content 20-37 129-132

G4-19 Material aspects included in the report - 24-26

G4-20 Descriptions of material aspect boundaries within the organization - 24-26

G4-21 Descriptions of material aspect boundaries outside the organization - 24-26

G4-22 Explanation of the effect of any restatements - 24-26 note: no restatement in 2015.

G4-23 Significant changes from previous reporting periods 
in the Scope and Aspect Boundaries - 24-26 note: no significant changes 

from previous report.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization 74-80 31-35

G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to 
engage 74-80 31-35

G4-26 Approach to stakeholder engagement,  including frequency of 
engagement by type and by stakeholder group 74-80 31-35

G4-27 Key stakeholder topics and concerns and organization response 74-80 31-35

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period for information provided 126-128 

G4-29 Date of most recent report 126-128 

G4-30 Reporting cycle 126-128 

G4-31 Contact point for questions regarding the report or its contents 263

G4-32 “In accordance” option, GRI Index and report assurance 126-128, 144-145  

G4-33 Policy regarding report assurance 122-126 126-128

GOVERNANCE

G4-34 Governance structure of the organization 41, 89-92 15

G4-35 Process for delegating authority for sustainability topics from the 
board to senior executives and other employees 42-44 16-19

G4-36 High-level accountability for sustainability topics 42-44 16

G4-37 Processes for consultation between stakeholders and the board 
on sustainability topics 81-82 35

Description  
AR SR

Omission/
Note

External  
Assurance

PageG4
Indicator

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

GRI Content Index

13 บริษัทไทยพนาบูรณ ์จ�ากัด  NR

14 บริษัทไทยวนภูม ิจ�ากัด  NR

15 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

16 บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี ้จ�ากัด  

17 บริษัทเอสซีจีพ ีเอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

18 บริษัทเอสซีจ ีเปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 

19 บริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ�ากัด (มหาชน) 
(กาญจนบุรี/ปราจีนบุรี) 

             

20 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ ์จ�ากัด 
(ปทุมธานี 1/ ปทุมธานี 2/สมุทรปราการ/ราชบุรี/
สงขลา/ชลบุรี/ปราจีนบุรี/สระบุรี) 

             

21 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ากัด           NR     

22 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ�ากัด          NR     

23 บริษัทอินโฟเซฟ จ�ากัด       NR NR  NR NR NR NR NR  

24 บริษัททีซ ีเฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ากัด 

25 บริษัทไดน่า แพคส ์จ�ากัด 

26 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร ์จ�ากัด 

27 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด  

28 บริษัทดี อิน แพค จ�ากัด 

29 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ�ากัด  

         บริษัทร่วมและบริษัทอื่น

1 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ�ากัด 

2 บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริ้นติ้ง จ�ากัด (มหาชน)** 
    NR NR  NR NR NR NR NR  

3 บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จ�ากัด** 

ส่วนงานอื่น/บริษัทย่อย  

1 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด 

2 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จ�ากัด (มหาชน) 

3 บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวล ูพลัส จ�ากัด  

4 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

5 บริษัทกฎหมายเอสซีจ ีจ�ากัด 

6 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท ์จ�ากัด 

7 บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จ�ากัด  

8 บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จ�ากัด 

9 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

* ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอื่น ตามที่ระบุในรายงานประจ�าปี 2558
** มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมในเดือนพฤศจิกายน 2558 อย่างไรก็ตามข้อมูลการด�าเนินงานของบริษัทดังกล่าว  
 ยังคงรวมในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558
NR = Non Relavance (ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�าคัญต่อภาพรวมเอสซีจี)  
 ส�านักงาน/ลงทุน/ขาย/บริการ ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลความปลอดภัย 
 เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้าควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในปี 2558
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G4-38 Composition of the board and its committees 41-42, 82-84, 85-86, 95 15, 17

G4-39 Indicate if Chair of  highest governance body is also an executive 
officer 84-86 14, 15

G4-40 Nomination and selection processes for the board and its committees 94-95 -

G4-41 Processes for the highest governance body to ensure conflicts 
of interest are avoided and managed 74-75, 117 -

G4-42 Board and executives’ roles in the organization’s mission statements, 
strategies, policies, and goals related to sustainability impacts 82-85 -

G4-43 Board knowledge of sustainability topics 87-89 -

G4-44 Board performance with respect to governance of sustainability topics 85-87 -

G4-45 Board role in the identification and management of sustainability 
impacts, risks, and opportunities 109-116 14-15

G4-46 Board role in reviewing risk management processes for sustainability 
topics 109-116 14-15

G4-47 Frequency of the board’s review of sustainability impacts, risks, 
and opportunities 109-116 28

G4-48 Highest committee or position that formally reviews and approves 
the organization’s sustainability report 109-116 126

G4-49 Process for communicating critical concerns to the board 109-116 15, 28

G4-50 Nature and total number of critical concerns that were 
communicated to the board 109-116 15, 28

G4-51 Remuneration policies for the board and senior executives 63-65 -

G4-52 Process for determining remuneration 63-65 -

G4-53 Stakeholders’ views on remuneration 63-65 -

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

63-65 -

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

63-65 -

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 Code of conduct 68-69, 78, 98-99 14-15, 40-43, 95-97

G4-57 Helplines or advice lines for employees 98-100 24-26, 32, 43

G4-58 Mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful 
behavior 80-81, 100 43

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 82-85 -

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 4-7 118

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the 
organization’s activities due to climate change 112 29, 59-61

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations 40, 65 -

G4-EC4 Financial assistance received from government 200 118

ASPECT: MARKET PRESENCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 82-85 -

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local 
minimum wage at significant locations of operation 114-115 -

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community 
at significant locations of operation 115 119

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 82-85 52-58

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services 
supported 66-67 84-87, 100-111

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts - 108-115

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 68-69, 98-99 21, 26, 37

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations 
of operation 21, 95-96

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37, 126

G4-EN1 Materials used by weight or volume 9-11, 120

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 76-78

ASPECT: ENERGY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37,
59, 65, 124, 126

G4-EN3 Energy consumption within the organization 59-60, 121, 124-125 

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization
-

Data are collected for logistics 
but they are not publicly 
reported.

G4-EN5 Energy intensity 59-60, 121, 125

G4-EN6 Reduction of energy consumption 60-62

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services 63-64

ASPECT: WATER

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 66

G4-EN8 Total water withdrawal by source 68-69, 123 

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water
66-69

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

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 69, 123 

ASPECT: BIODIVERSITY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 102

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

102-107, 124-125

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

102-107

G4-EN13 Habitats protected or restored 102-107, 124-125

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

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

ASPECT: EMISSIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37,
59, 65, 124-127

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 60-62, 122, 125 

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 60-62, 122 

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3) 63-64

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 122, 125

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 59-64

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

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions 122, 125 assurance for cement business 

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37, 79, 127

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 123

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 80, 123 

G4-EN24 Total number and volume of significant spills 119

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

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

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

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

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37, 83

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and 
services 63, 67-69, 80-87

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that 
are reclaimed by category 83-87

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-30, 36-37

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

note: no fines for 
non-compliance with 
environmental laws and 
regulations in 2015.

ASPECT: TRANSPORT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37, 44-51, 63

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

46-49, 63

ASPECT: OVERALL

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 118

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37,
98, 100-101

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

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

note: no significant 
environmental impacts 
in the supply chain in 2015.
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SR = Sustainability Report
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ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 14-15, 40-43, 95-97

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

note: no grievances about 
environmental impacts filed 
or addressed.

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: EMPLOYMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-77 24-26, 36-37, 52

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee 
turnover by age group, gender and region 118-119

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

76-77 53-54

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 118-119

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-77 24-26, 36-37, 52

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including 
whether these are specified in collective agreements 53-54

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37,
44-45, 124

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

44-45, 126

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

46, 119, 125

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to 
their occupation 44-51, 124

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade 
unions 77-78 44-54, 124

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 55

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, 
and by employee category 58

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

77-78 55-58

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews, by gender and by employee category 118-119

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 52, 55

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

118-119

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 40, 95

G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee 
category, by significant locations of operation 118-119

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 78 24-26, 36-37, 40, 95

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices 
criteria 97

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

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

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 40

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

note: no grievances 
about labor practices filed 
or addressed in 2015.

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESTMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 52

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

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

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

57-58

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 52

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

note: no incidents of 
discrimination in 2015.

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 52

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

- 52-54

ASPECT: CHILD LABOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 40

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

- 40-43

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 40, 95

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for 
incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute 
to the elimination of all forms of forced or compulsory labor 40-43, 52-54, 95-101

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

ASPECT: SECURITY PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 52

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human 
rights policies or procedures that are relevant to operations - note: 100% were trained accord-

ing to contract agreement.

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 52

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous 
peoples and actions taken

note: no violation involving 
rights of indigenous peoples 
in 2015.

ASPECT: ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 52

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

note: 100% reviewed by Code of 
Conduct.

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 78 24-26, 36-37, 95

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights 
criteria 97

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

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

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-78 24-26, 36-37, 40

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, 
and resolved through formal grievance mechanisms 40-43

SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 79 24-26, 36-37, 108

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community 
engagement, impact assessments, and development programs 108-115

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts 
on local communities 108-115

note: no operations with 
significant actual or potential 
negative impacts on local 
communities in 2015.

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 97-99 14-15, 40

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related 
to corruption and the significant risks identified 97-99 15

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and 
procedures 112-113 42

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken - note: no incidents of corruption 
in 2015.

ASPECT: PUBLIC POLICY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - Non Relevance

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

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - Non Relevance

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

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

Description  
AR SR

Omission/
Note

External  
Assurance

PageG4
Indicator Description  

AR SR
Omission/

Note
External  

Assurance
PageG4

Indicator



138 139

การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 

(UNGC)

กลยุทธ์,	บรรษัทภิบาล	และการมีส่วนร่วม

1.  กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนระดับสูงที่ส�าคัญที่เป็นไปตาม
  หลักการของ UNGC

2.  กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลและระบบในการ 
  ก�ากับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

3.  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญทั้งหมด

เป้าหมายและประเด็นของสหประชาชาติ

4.  การด�าเนินการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ และประเด็น
  ที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

5.  ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายที่เหมาะสมในด้าน
  สิทธิมนุษยชน

6.  ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลเพื่อบูรณาการหลักการ
  ด้านสิทธิมนุษยชน

7.  กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลด้าน
  สิทธิมนุษยชน

8.  ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านสิทธิมนุษยชน

การด�าเนินงานด้านแรงงาน

9.  ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายที่เหมาะสม 
  ในด้านแรงงาน

•  สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
•  อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ 
•  แนวทางการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน

•  การก�ากับดูแลกิจการ
•  แนวทางการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน
•  การด�าเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล

•  ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัต ิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

•  แนวทางการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน
•  การด�าเนินงานที่ยั่งยืนและความท้าทาย
•  การด�าเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล

•  การเคารพต่อความหลากหลายของแรงงาน ไม่มีการ 
ปฏิบัติที่แตกต่างทั้งเพศ อาย ุหรือสภาพร่างกาย  
โดยดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

•  การดูแลและพัฒนาพนักงาน
•  ระบบรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส กรณีสงสัย 
หรือพบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามนโยบาย

•  การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
และคู่ธุรกิจ

•  การดูแลและพัฒนาพนักงาน

•  การส�ารวจความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
•  โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย

•  การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

•  จ�านวนคู่ธุรกิจที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย 
•  ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

•  วิเคราะห์ความเสี่ยงและก�าหนดแนวปฏิบัต ิ
และการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฏหมาย  
(แรงงานและความปลอดภัย)

•  ก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินการด้านความ 
ปลอดภัย และมีเป้าหมายปราศจากการบาดเจ็บ 
และการเจ็บป่วยจากการท�างาน

4-5
12-13
20-21

14-15
20-21
40-43

31-35

20-21
36-37
40-43

52-58

52-58
40-43

44-51

52-58

32
44-51

51, 97

97
118-119

28

44-51

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 69-109 14-15

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 
sanctions for non-compliance with laws and regulations - note: no significant fines in 2015.

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 78 24-26, 36-37, 95

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria 
for impacts on society 97

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

note: no significant negative 
impacts on society in the 
supply chain found in 2015.

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 76-79 24-26, 36-37, 108

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, 
and resolved through formal grievance mechanisms 108-115

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37, 83, 88

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which 
health and safety impacts are assessed for improvement - note: 100% of significant 

products.

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

note:  incidents of 
non-compliance with 
regulations and voluntary codes 
concerning the health and 
safety impacts of products
in 2015.

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37, 83, 89

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

-

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

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

88
note: no incidents of 
non-compliance in 2015.

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 99

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 24-26, 36-37, 83, 89

G4-PR6 Sale of banned or disputed products - note: no banned or disputed 
products in SCG in 2015.

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

88
note: no incidents of 
non-compliance in 2015.

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 24-26, 36-37, 83, 89

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of 
customer privacy and losses of customer data 91-94

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 24-26, 36-37, 83, 88

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws 
and regulations concerning the provision and use of products 
and services 88

note: no significant fines for 
non-compliance concerning 
the provision and use of 
products and services in 2015.

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด หน้าสิ่งที่ดำาเนินการ

Description  
AR SR

Omission/
Note

External  
Assurance

PageG4
Indicator
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หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด หน้าสิ่งที่ดำาเนินการ หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด หน้าสิ่งที่ดำาเนินการ

10.  ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลในการบูรณาการ
  หลักการด้านแรงงาน

11. กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลด้านแรงงาน

12. ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านแรงงาน

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

13. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ หรือนโยบายที่เหมาะสมใน
  ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

14. ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลในการบูรณาการหลักการ 
  ด้านสิ่งแวดล้อม

15. กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อม

16. ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

17. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายที่เหมาะสม 
  ในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

18.  ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลในการบูรณาการหลักการ 
  ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

19. กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิผลการบูรณาการ 
  หลักการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

20. ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการด้านการต่อต้าน 
  คอร์รัปชัน

การด�าเนินงานด้านห่วงโซ่คุณค่า

21. การน�าหลักเกณฑ์ของ UNGC ไปด�าเนินการ 
  ในห่วงโซ่คุณค่า

ความโปร่งใสและการรับรอง

22. การน�าเสนอข้อมูลของบริษัทและลักษณะการด�าเนินธุรกิจ

23. มาตรฐานสูงสุดในด้านความโปร่งใส 
  และการเปิดเผยข้อมูล

24. การได้รับการรับรองอย่างอิสระโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 
  จากภายนอก

•  ด�าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (OHSAS 18001) มาตรฐาน
แรงงานไทย (SA8000) และระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี

•  ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของคู่ธุรกิจ 
  ด้วยการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
•  การดูแลและพัฒนาพนักงาน

•  การส�ารวจความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
•  โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัย

•  การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

•  สรุปสถิติอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดด้านสังคม  
และตัวชี้วัดตาม WBCSD-CSI

•  ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

•  วิเคราะห์ความเสี่ยง ก�าหนดแนวปฏิบัติและส่งเสริม 
ให้แต่ละบริษัทมีการบริหารงานตามแนวทาง 
การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน

•  ก�าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ต่อหน่วยการผลิตลงอย่างน้อยร้อยละ 10  
ภายในปี 2563 จากปีฐาน (2550)

•  ก�าหนดโครงสร้างและแนวทางการด�าเนินงาน 
เพื่อความยั่งยืน

•  ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•  ด�าเนินโครงการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ 
คู่ธุรกิจ และการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•  สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนจากการผลิตสินค้าและบริการ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ฉลาก SCG eco value  
ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

•  โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม

•  ความคืบหน้าการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
•  การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

•  การด�าเนินงานที่ยั่งยืนและความท้าทาย
•  ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

•  อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
•  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน ผ่านคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี

•  ประกาศจรรยาบรรณคู่ธูรกิจเอสซีจี
•  ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส ให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจ

•  ก�าหนดอ�านาจด�าเนินการของผู้บริหารในแต่ละระดับ
อย่างชัดเจน

•  มีระบบการตรวจสอบภายในอย่างเข้มงวดและระบบ 
การรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี

•  มีระบบการรายงานผลการตรวจสอบถึงคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

•  ก�าหนดความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

•  ไม่พบข้อร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
และพบการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ไม่พบมูลค่าความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญ

•  ก�าหนดแนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน  
ในด้านจรรยาบรรณคู่ธูรกิจเอสซีจี การจัดหาที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ 
และการจัดการลูกค้าสัมพันธ ์

•  รู้จักเอสซีจี

•  รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม 
  ประจ�าปี 2558
•  ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
•  GRI Content Index

•  การรับรองโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการ 
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

•  รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระต่อรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนป ี2558 จากองค์กรภายนอก

44-51

51, 97

52-58

32
44-51

51, 97

46, 118-119, 
125
118-119

16-21

59-65

16-21

21

95-101

83-88

21, 142-143

59-88
95-101

36-37
120-123

12-13
14-15

95-101
40-43

14-15

40-43

14-15

40-43

40-43

89-101 

8-11

149

118-123
133-138

142-143

144-145
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การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

 

เอสซีจีเริ่มด ำเนินโครงกำรตรวจประเมินประสทิธิผลกำรด ำเนินงำนดำ้นสิ่งแวดล้อมมำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 มบีริษัททีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมดจนถึงปี พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 55 บริษัท รวมเป็นจ ำนวนกำรตรวจประเมินทั้งสิ้น 184 ครั้ง โดยพิจำรณำ
จำกประเภทของธุรกจิ และกำรประกอบกิจกำรที่มคีวำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม  กำรตรวจประเมินของ
โครงกำรฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ได้อ้ำงอิงเกณฑ์กำรตรวจประเมินในกรอบของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับด้ำน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้กำรตรวจประเมินสำมำรถสร้ำงประโยชนใ์ห้กบับริษัททีไ่ด้รบักำรตรวจ เกิดกำรพัฒนำประสิทธิผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจี  
ทั้งนี้ ขอบข่ำยของเกณฑก์ำรตรวจประเมินครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย กำรก ำกับดแูล (Governance); กำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain); กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต (Operations); กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร 
(Products and Services) และควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำรกบัผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholder Relation and Communication) 
ทั้งนี้ แต่ละบริษัทจะได้รบักำรตรวจประเมินทกุ 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรตรวจประเมินแต่ละบริษัทแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยพิจำรณำทั้งด้ำน ระบบกำรบริหำรงำน (Management System)  
กำรปฏบิัติตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย (Compliance) ประสทิธิภำพ (Effectiveness) และประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 
(Performance) ของกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑก์ำรตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย  
ระดับที่ 1: ขำดแนวทำงกำรจดักำร (Denial)  
ระดับที่ 2: มีกำรแก้ไขเมื่อเกดิปัญหำ (Reactive)  
ระดับที่ 3: มีระบบและแนวทำงป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ (Assurance)  
ระดับที่ 4: กำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนนิธุรกจิ (Business Integration) และ 
ระดับที่ 5: เป็นผู้น ำในกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม (Leadership)   
 
ผลกำรตรวจประเมินที่ผ่ำนมำ แสดงให้เห็นว่ำแต่ละบริษัทในเอสซีจีโดยส่วนใหญ่ มีกำรปรับปรุงประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีบริษัทที่เข้ำข่ำยได้รับกำรตรวจประเมินทั้งหมด 53 โรงงำน โดยมีผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 5 อยู่ที่ร้อยละ 13.2 (จ ำนวน 7 บริษัท)  ระดับ 4 มีจ ำนวนร้อยละ 66.0 (จ ำนวน 35 บริษัท) และระดับ 
3 มีจ ำนวนร้อยละ 20.8 (จ ำนวน 11 บริษัท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรตรวจประเมินในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงครอบคลุมกำรตรวจประเมนิทั้งสิ้น 14 บริษัท  สำมำรถสรุปภำพรวมกำรบริหำรจัดกำร
ในแต่ด้ำนและประเด็นที่เอสซีจีมุ่งเน้นด ำเนินกำร เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกิจอย่ำงยั่งยืน ได้ดังต่อไปนี้ 

Environmental Assurance Statement, 2558 
เอสซีจี 
โครงกำรตรวจประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม 

 

เอสซีจีเริ่มด ำเนินโครงกำรตรวจประเมินประสทิธิผลกำรด ำเนินงำนดำ้นสิ่งแวดล้อมมำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 มบีริษัททีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมดจนถึงปี พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 55 บริษัท รวมเป็นจ ำนวนกำรตรวจประเมินทั้งสิ้น 184 ครั้ง โดยพิจำรณำ
จำกประเภทของธุรกจิ และกำรประกอบกิจกำรที่มคีวำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม  กำรตรวจประเมินของ
โครงกำรฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ได้อ้ำงอิงเกณฑ์กำรตรวจประเมินในกรอบของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับด้ำน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้กำรตรวจประเมินสำมำรถสร้ำงประโยชนใ์ห้กบับริษัททีไ่ด้รบักำรตรวจ เกิดกำรพัฒนำประสิทธิผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจี  
ทั้งนี้ ขอบข่ำยของเกณฑก์ำรตรวจประเมินครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย กำรก ำกับดแูล (Governance); กำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain); กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต (Operations); กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร 
(Products and Services) และควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำรกบัผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholder Relation and Communication) 
ทั้งนี้ แต่ละบริษัทจะได้รบักำรตรวจประเมินทกุ 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรตรวจประเมินแต่ละบริษัทแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยพิจำรณำทั้งด้ำน ระบบกำรบริหำรงำน (Management System)  
กำรปฏบิัติตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย (Compliance) ประสทิธิภำพ (Effectiveness) และประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 
(Performance) ของกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑก์ำรตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย  
ระดับที่ 1: ขำดแนวทำงกำรจดักำร (Denial)  
ระดับที่ 2: มีกำรแก้ไขเมื่อเกดิปัญหำ (Reactive)  
ระดับที่ 3: มีระบบและแนวทำงป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ (Assurance)  
ระดับที่ 4: กำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนนิธุรกจิ (Business Integration) และ 
ระดับที่ 5: เป็นผู้น ำในกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม (Leadership)   
 
ผลกำรตรวจประเมินที่ผ่ำนมำ แสดงให้เห็นว่ำแต่ละบริษัทในเอสซีจีโดยส่วนใหญ่ มีกำรปรับปรุงประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีบริษัทที่เข้ำข่ำยได้รับกำรตรวจประเมินทั้งหมด 53 โรงงำน โดยมีผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 5 อยู่ที่ร้อยละ 13.2 (จ ำนวน 7 บริษัท)  ระดับ 4 มีจ ำนวนร้อยละ 66.0 (จ ำนวน 35 บริษัท) และระดับ 
3 มีจ ำนวนร้อยละ 20.8 (จ ำนวน 11 บริษัท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรตรวจประเมินในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงครอบคลุมกำรตรวจประเมนิทั้งสิ้น 14 บริษัท  สำมำรถสรุปภำพรวมกำรบริหำรจัดกำร
ในแต่ด้ำนและประเด็นที่เอสซีจีมุ่งเน้นด ำเนินกำร เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกิจอย่ำงยั่งยืน ได้ดังต่อไปนี้ 
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กำรก ำกบัดแูล  

ผู้บริหำรสูงสุดของแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมกับธุรกิจในกำรก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนใน
ระดับธุรกิจและระดับบริษัท  ตลอดจนมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงและผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมและรำยงำนประสิทธิผลกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดขึ้น  มีกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงทั้งในภำพธุรกิจ และบริษัท และก ำหนด
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง และติดตำมกำรแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรจัดกำรประเด็นที่ส ำคัญได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจควรมั่นใจว่ำมีกำรผนวกประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม (Non-technical Risk) เข้ำไปในกระบวนกำร
ประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร เพิ่มเติม  ควรทบทวนแผนกำรเตรียมและตอบสนองใน
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน (เช่น กรณีเพลิงไหม้ที่รุนแรง และกำรรั่วไหลของคลอรีน)ให้ครอบคลุมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนที่อำจได้รับผลกระทบ  และกำรขยำยขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมไปสู่กิจกรรมของเอสซีจีซึ่ง
ด ำเนินกำรโดยคู่ธุรกิจ (เช่น เหมืองภำยนอกบริษัท สถำนีอัดกระดำษ และพื้นที่คัดเลือก RDF) เป็นต้น 
 

กำรจดักำรหว่งโซอ่ปุทำน  

มีกระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและขยำยโอกำสกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับคู่ค้ำและคู่ธุรกิจ เพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมของคู่ค้ำและคู่ธุรกิจที่ส ำคัญ  ตำมโปรแกรม Greening the Supply Chain ซึ่งริเริ่มโดยเอสซีจี  โดยกำรประยุกต์ใช้
กระบวนกำรดังกล่ำวไปปฏิบัติอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละธุรกิจและบริษัท ทั้งนี้ บริษัทควรทบทวนโอกำสในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรให้ครอบคลุมกำรพิจำรณำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อำทิ กำรปรับปรุง
เกณฑ์ในกำรคัดเลือกและกำรบริหำรสัญญำว่ำจ้ำงให้ครอบคลุมถึงและเฉพำะเจำะจงกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม
และสังคม และกำรพัฒนำและก ำหนดเกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรด ำเนินงำนของคู่ค้ำและคู่ธุรกิจ (ที่ปฏิบัติงำนภำยในบริษัท)  
ที่สะท้อนถึงประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรคัดเลือกคู่ค้ำและคู่ธุรกิจ  
 

กำรจดักำรกระบวนกำรผลติ  

มีกระบวนกำรในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อก ำหนดแผนงำนควบคุมประเด็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ โดยมุ่งเน้นกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเป็นมำตรฐำนขั้นต่ ำ และก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมให้ประสิทธิผลดีกว่ำมำตรฐำนตำม
กฎหมำย โดยมีกำรระบุเป้ำหมำยและแผนงำนรองรับ รวมถึงกำรพิจำรณำถึงกำรประยุกต์ใช้ Best Available Technology และ
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่บุคลำกร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด นอกจำกนี้ ยังมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน เพื่อหำแนวทำงแก้ไขอย่ำงสม่ ำเสมอ  ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทส่วนใหญ่สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหัวข้อที่มีนัยส ำคัญและเป็นทิศทำงของธุรกิจ เช่น กำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศ คุณภำพน้ ำเสีย และ
กำรใช้น้ ำ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม บำงบริษัทควรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนบำงประเด็นให้ดียิ่งขึ้น (อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ด ำเนินกำร)  อำทิ กำรลดกำรใช้พลังงำน กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และ กำรจัดกำรประเด็นด้ำนสำรเคมี   นอกจำกนี้ ควร
ก ำหนดมำตรกำรรองรับกรณีที่จ ำเป็นต้องมีกำรกองเก็บและก ำจัดของเสียโดยกำรฝังกลบ และก ำหนดแผนงำนที่ชัดเจนในกำร
บรรลุเป้ำหมำยกำรไม่ก ำจัดของเสียโดยกำรฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ซึ่งเป็นนโยบำยหลักของเอสซีจี  นอกจำกนี้ 
ทำงเอสซีจี ควรส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรแนวปฏิบัติที่ดีภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขยำยผลให้กับบริษัทภำยในกลุ่ม  
 

กำรจดักำรผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำร  

โดยส่วนใหญ่ แนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทมุ่งเนน้กำรผลิตผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รบั
ฉลำกผลิตภัณฑ ์จำกทั้ง SCG eco value และฉลำกเขียว นอกจำกนี้ บำงธุรกจิมีกำรประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ตลอด
วงจรชีวิต (Life Cycle Analysis: LCA) ส ำหรับผลิตภัณฑ์หลักให้ครอบคลุมผลกระทบในด้ำนที่ส ำคัญ  ซึ่งบริษัทควรน ำผลทีไ่ด้
จำกกำรท ำ LCA มำวำงแผนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรหรือขั้นตอนที่ส ำคัญของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  และสร้ำง
โอกำสทำงกำรค้ำส ำหรับผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้น  นอกจำกนี้ เอสซีจีควรพิจำรณำเพิ่มกำรส่งเสรมิให้มกีำรรับผลิตภัณฑ์ที่ใชแ้ล้ว
กลับคนืเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต เพื่อลดภำระในกำรจัดกำรของเสีย และลดผลกระทบในภำพรวมของกลุ่ม  
 

ควำมสมัพนัธแ์ละกำรสือ่สำรกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี   

มีกระบวนกำรในกำรระบแุละจดัล ำดับควำมส ำคญัผู้มีส่วนได้เสียที่ครบถ้วน และมีกำรก ำหนดแผนงำนเพื่อตอบสนองข้อกังวล
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ส ำคัญอย่ำงเหมำะสม  มกีำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอกในประเด็นส ำคัญ
ที่เป็นข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย  เช่น กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพของพนักงำนจำกกำรปฏิบติังำนกับสำรเคมีอันตรำย  
เป็นต้น  รวมถึงมกีำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนไดเ้สียที่ส ำคัญ เพื่อน ำข้อคิดเห็นมำใชใ้นกำรปรบัปรุงประสทิธิภำพกำร
ด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของบรษัิทให้ดียิ่งขึ้น   

 
เพลิงเทพ จำมกิรณ์ (Partner) 
 

Environmental Resources Management Thailand Business Unit, 26 February 2016 

ERM is a global provider of environmental, social and corporate responsibility consulting and assurance services. We have worked with  

over half of the world’s 500 largest companies, in addition to numerous governments, international organizations and NGOs.  

 

เอสซีจีเริ่มด ำเนินโครงกำรตรวจประเมินประสทิธิผลกำรด ำเนินงำนดำ้นสิ่งแวดล้อมมำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 มบีริษัททีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมดจนถึงปี พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 55 บริษัท รวมเป็นจ ำนวนกำรตรวจประเมินทั้งสิ้น 184 ครั้ง โดยพิจำรณำ
จำกประเภทของธุรกจิ และกำรประกอบกิจกำรที่มคีวำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม  กำรตรวจประเมินของ
โครงกำรฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ได้อ้ำงอิงเกณฑ์กำรตรวจประเมินในกรอบของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับด้ำน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้กำรตรวจประเมินสำมำรถสร้ำงประโยชนใ์ห้กบับริษัททีไ่ด้รบักำรตรวจ เกิดกำรพัฒนำประสิทธิผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจี  
ทั้งนี้ ขอบข่ำยของเกณฑก์ำรตรวจประเมินครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย กำรก ำกับดแูล (Governance); กำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain); กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต (Operations); กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร 
(Products and Services) และควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำรกบัผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholder Relation and Communication) 
ทั้งนี้ แต่ละบริษัทจะได้รบักำรตรวจประเมินทกุ 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรตรวจประเมินแต่ละบริษัทแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยพิจำรณำทั้งด้ำน ระบบกำรบริหำรงำน (Management System)  
กำรปฏบิัติตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย (Compliance) ประสทิธิภำพ (Effectiveness) และประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 
(Performance) ของกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑก์ำรตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย  
ระดับที่ 1: ขำดแนวทำงกำรจดักำร (Denial)  
ระดับที่ 2: มีกำรแก้ไขเมื่อเกดิปัญหำ (Reactive)  
ระดับที่ 3: มีระบบและแนวทำงป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ (Assurance)  
ระดับที่ 4: กำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนนิธุรกจิ (Business Integration) และ 
ระดับที่ 5: เป็นผู้น ำในกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม (Leadership)   
 
ผลกำรตรวจประเมินที่ผ่ำนมำ แสดงให้เห็นว่ำแต่ละบริษัทในเอสซีจีโดยส่วนใหญ่ มีกำรปรับปรุงประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีบริษัทที่เข้ำข่ำยได้รับกำรตรวจประเมินทั้งหมด 53 โรงงำน โดยมีผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 5 อยู่ที่ร้อยละ 13.2 (จ ำนวน 7 บริษัท)  ระดับ 4 มีจ ำนวนร้อยละ 66.0 (จ ำนวน 35 บริษัท) และระดับ 
3 มีจ ำนวนร้อยละ 20.8 (จ ำนวน 11 บริษัท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรตรวจประเมินในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงครอบคลุมกำรตรวจประเมนิทั้งสิ้น 14 บริษัท  สำมำรถสรุปภำพรวมกำรบริหำรจัดกำร
ในแต่ด้ำนและประเด็นที่เอสซีจีมุ่งเน้นด ำเนินกำร เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกิจอย่ำงยั่งยืน ได้ดังต่อไปนี้ 

Environmental Assurance Statement, 2558 
เอสซีจี 
โครงกำรตรวจประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม 
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ก่อตั้งบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน)

จรรยาบรรณ
เครือซิเมนต์ไทย

นโยบายการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย

สมาชิกองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
(TBCSD) 

ค่ามาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม 
เอสซีจี

• จรรยาบรรณ
  เครือซิเมนต์ไทย 
  (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
• มาตรฐานระบบจัดการ
  สิ่งแวดล้อม 
  มอก./ISO14001

• คณะกรรมการ
  ตรวจสอบ
• ฉลากเขียว

คณะกรรมการ
พิจารณาผล
ตอบแทน

• สมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจโลก 
  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD)
• มาตรฐานระบบการจัดการด้าน 
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  มอก./ISO18001

• จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย  
  (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
• โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพ  
  การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
  (EPAP)
• แนวทางพัฒนาความยั่งยืนของ
  อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โลก (CSI)  
• รายงานสิ่งแวดล้อม

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
• แนวปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  และความปลอดภัย
• รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

• คณะกรรมการบริจาค
• คู่มือบรรษัทภิบาล
• โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพ 
  การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย  
  (SPAP)
• รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

• Sustainability Leader ในสาขา  
  Building Materials & Fixtures  
  จาก DJSI 
• จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย  
  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
• แนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม
• รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

• คู่มือ 3R (Reduce, Reuse/Recycle,  
  Replenish)
• แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
  ฉบับผู้ปฏิบัติงาน
• โครงการวิจัยทัศนคติและความ
  พึงพอใจของชุมชนรอบโรงงาน ครั้งที่ 1
• รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

• คู่มือบรรษัทภิบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนฉบับทั่วไป
• นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
• โครงการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของลูกค้า  
  (Greening Supply Chain)
• รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

• จรรยาบรรณเอสซีจี (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
• Silver Class ในสาขา Building Materials & Fixtures 
   จาก SAM/DJSI
• การด�าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• วิสัยทัศน์เอสซีจี
• ระบบการให้การรับรองความปลอดภัยคู่ธุรกิจ (SCS) 
• SCG Safety Framework
• คู่มือสร้างฝายชะลอน�้า
• คู่มือ Recycle ธุรกิจจัดจ�าหน่าย (เอสซีจีดิสทริบิวชัน)
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• Gold Class ในสาขา Building Materials & Fixtures 
  จาก SAM/DJSI
• การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC)
• คู่มือจัดท�าถังดักไขมัน และน�า้หมักชีวภาพ
• คู่มือบริหารความเสี่ยง
• แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี
• แนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี
• นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน 
  (Whistleblower Policy)
• SCG Safety Framework (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
• โครงการวิจัยทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงาน ครั้งที ่2
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• Gold Class ในสาขา Building Materials & Fixtures 
  จาก SAM/DJSI
• อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นระดับฉลากทอง
• แนวปฏิบัติและข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยของสินค้า
• ฉลาก SCG eco value 
• ฉลากลดคาร์บอน
• ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
• คู่มือดูนกปูนล�าปาง
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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• คณะกรรมการ
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  และความปลอดภัย
  เครือซิเมนต์ไทย
• แนวปฏิบัติการ
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2538

เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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• Gold Class ในสาขา Building Materials & Fixtures 
  จาก SAM/DJSI
• นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• CSR ด้วยหัวใจ ใคร ๆ ก็ท�าได้
• Thailand Sustainable Development Symposium
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการบริจาค เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการ CSR for SD
• ที่ 1 ของโลก (Sector Leader) และ Gold Class 
  ในสาขา Building Materials จาก SAM/DJSI
• ความสุขสีเขียวบนผืนดินเค็ม
• คู่มือซ่อมบ้าน สร้างสุข และคู่มือซ่อมบ้าน...หลังน�้าลด
• มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน มอก. /ISO 50001
• โครงการวิจัยทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงาน ครั้งที่ 3
• Thailand Sustainable Development Symposium
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ที่ 1 ของโลก (Sector Leader) 2 ปีติดต่อกัน และ Gold Class 
  ในสาขา Building Materials & Fixtures จาก Robeco SAM/DJSI
• LEED EB : OM Platinum อาคารประหยัดพลังงานและ
  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับสูงสุดรายแรกของ ASEAN 
  จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council)
• คู่มือ Green Building Products
• ASEAN Sustainable Development Symposium
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ที่ 1 ของโลก (Industry Leader) 4 ปีติดต่อกัน 
  และ Gold Class ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 
  (Construction Materials) จาก Robeco SAM/DJSI
• โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5
• โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
• ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
• สถานีปลูกคิด ปันสุข บ้านเตย อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
• สถานีปลูกคิด ปันสุข ฮอมผะหญา สาสบหก จังหวัดล�าปาง
• ความสุขยั่งยืนบนผืนดินเค็ม
• โครงการวิจัยทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงาน 
  ครั้งที่ 4
• ASEAN Sustainable Development Symposium 
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ที่ 1 ของโลก (Industry Leader) 3 ปีติดต่อกัน และ Gold Class 
  ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) 
  จาก Robeco SAM/DJSI
• LEED BD+C Platinum อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ
  สิ่งแวดล้อมประเภทอาคารสร้างใหม่ระดับสูงสุด จากสภาอาคารเขียว   
  สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council)
• หนังสือเอสซีจ ี100 ปีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
• คู่มือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
• ผ่านการรับรอง Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
  ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ที่ 1 ของโลก (Industry Leader) 5 ปีติดต่อกัน 
  และ Gold Class ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 
  (Construction Materials) จาก Robeco SAM/DJSI
• คู่มือจรรยาบรรณฉบับใหม่
• คู่มือบรรษัทภิบาลฉบับใหม่
• สถานีปลูกคิด ปันสุข บ้านแป้นใต้ จังหวัดล�าปาง
• โครงการดีเด่นของชาติ ประจ�าพุทธศักราช 2557 
  สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จากโครงการ เอสซีจ ีรักษ์น�้าเพื่ออนาคต จากส�านักงาน
  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
• Innovation for Sustianability 2015 :
   The Power of Collaboration
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2553

2555

2557

2554

2556

2558

รางวัลและความภาคภูมิใจปี 2558

	 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีThailand	Corporate	Excellence		
	 Awards	2015	จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
    • รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
    • รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
    • รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้น�า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

	 ได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผลการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
	 ดาวน์โจนส	์(Dow	Jones	Sustainability	Indices	-	DJSI)	ให้เป็นที่	1	ของโลก	(Industry	Leader)	ในสาขา 
	 อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง	(Construction	Materials)	ต่อเนื่องเป็นปีที	่5	และอยู่ในระดับ	Gold	Class	ติดต่อกัน 
	 เป็นปีที	่8	จาก	Robeco	Sustainable	Asset	Management	(RobecoSAM)

	 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน	3	ด้าน
    • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม
    • รางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม
    • หุ้นอย่างยั่งยืน 

	 รายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2558	ต่อเนื่องเป็นปีที	่3	จากความร่วมมือของสมาคมบริษัท
	 จดทะเบียนไทย	(CSR	Club)	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพย	์(ก.ล.ต.)	
	 และสถาบันไทยพัฒน์

	 รางวัล	“Asia	IP	Elite	2015”	ต่อเนื่องเป็นปีที	่2	ส�าหรับบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับการน�าทรัพย์สินทางปัญญา
	 มาเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างจริงจัง	และมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
	 อย่างต่อเนื่อง	จาก	Intellectual	Asset	Management	(IAM)

	 รางวัลเกียรติยศ	“องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด	ประจ�าป	ี2558”	ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง	ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	
	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมกับบริษัทเซ็ทเทรด	ดอท	คอม	จ�ากัด	และสื่อในเครือผู้จัดการ

	 รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นด้านการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ประจ�าปี	2558	
	 ในประเภทเครื่องหมายทางการค้า	สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบ	จากกระทรวงพาณิชย์

	 โครงการดีเด่นของชาต	ิประจ�าพุทธศักราช	2557	สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 จากโครงการเอสซีจ	ีรักษ์น�้าเพื่ออนาคต	จากส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาต	ิ
	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช- 
กุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2015

เอสซจีไีด้รบัการประเมนิและจดัอนัดบัในดชันวีดัประสทิธผิลการด�าเนนิ
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวโจนส์  (Dow  Jones 
Sustainability Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลก (Industry Leader)  
ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ต่อเนื่อง 
เป็นปีที ่5 และอยู่ในระดับ Gold Class ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

ระดับเอสซีจี
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3 รางวลัด้านความยัง่ยนืจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในฐานะ
บริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสนับสนุน
กิจการเพื่อสังคมเป็นครั้งแรกของตลาดทุนไทย  

โล่แสดงความยินดีในโอกาสที่เอสซีจีเป็น 1 ใน 10 ของบริษัทในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการประเมินและจัดอันดับในกลุ่ม 
ดชันวีดัประสทิธผิลการด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ประจ�าปี 2557

รางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2558 ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 

รางวัลเกียรติยศ  “องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด  ประจ�าปี  2558” 
หรือ Thailand’s Top Corporate Brands 2015 ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

	 รางวัลชนะเลิศ	ASEAN	Best	Practices	Energy	Management	for	Buildings	and	Industries	Awards	
	 for	Large	Industry	Category	จาก	ASEAN	Centre	for	Energy
    • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด 

	 รางวัลรองชนะเลิศ	ASEAN	Green	Building	Awards	for	Large	Green	Building	Category	from	
	 ASEAN	Centre	for	Energy	จาก	ASEAN	Centre	for	Energy
    • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

	 รางวัลรองชนะเลิศ	ASEAN	Coal	Awards	for	Coal	Distribution	Category	from	ASEAN	Centre	
	 for	Energy	จาก	ASEAN	Centre	for	Energy
    • บริษัทเอสซีจี  โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

	 รางวัล	Thailand	Energy	Award	2015	จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    ด้านอนุรักษ์พลังงาน
    • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) (รางวัลดีเด่น) อาคารเอสซีจี 100 ปี ประเภทอาคารสร้างสรรค์
      เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : อาคารใหม่  (New and Existing Building)
    • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) (รางวัลดีเด่น) อาคารเอสซีจี 100 ปี ประเภทอาคารสร้างสรรค์
      เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : อาคารเขียว (Green Building)
    • บริษัทเอสซีจี  โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (รางวัลดีเด่น) ประเภทขนส่ง
    • บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด (รางวัลดีเด่น) ประเภทโรงงานควบคุม
    • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด (รางวัลดีเด่น) ประเภทโรงงานควบคุม
    ด้านบุคลากร
    • บริษัทไทย-เยอรมัน  เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ากัด  (มหาชน) (รางวัลดีเด่น) ประเภททีมงานด้านพลังงาน : 
      โรงงานควบคุม
    ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
    • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) (รางวัลดีเด่น) ประเภทภาคเอกชน

	 Special	Award	for	TPM	Achievement		โดย	Japan	Institute	of	Plant	Maintenance	(JIPM)
    • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด โรงงานราชบุรี  โรงงานสงขลา และโรงงานปทุมธานี

	 Award	for	Excellence	in	Consistent	TPM	Commitment	โดย	Japan	Institute	of	Plant	Maintenance	(JIPM)
    • บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด โรงงานทุ่งสง
    • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด โรงงานวังศาลา
    • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด โรงงานนวนคร

	 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น	ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
	 ระดับประเทศ	ประจ�าปี	2558	กระทรวงแรงงาน
    • บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ากัด (ปีที่ 15)
    • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด (ปีที่ 13)
    • บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ากัด (ปีที่ 13)
    • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด (ปีที่ 11) 
    • บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ากัด (ปีที่ 11)
    • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด โรงงานปทุมธานี  (ปีที่ 10) โรงงานราชบุรี  (ปีที่ 10) โรงงานสระบุรี  (ปีที่ 7)   
      โรงงานนวนคร (ปีที่ 6) โรงงานสงขลา (ปีที่ 6) โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 5) โรงงานปราจีนบุรี  (ปีที่ 3) 
      โรงงานชลบุรี  (ปีที่ 1)

    • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด โรงงานราชบุรี  (ปีที่ 10) โรงงานวังศาลา (ปีที่ 2)
    • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) โรงงานระยอง (ปีที่ 9) โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 2)
    • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ากัด โรงงานขอนแก่น (ปีที่ 5)
    • บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด (ปีที่ 5)
    • บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ากัด (ปีที่4)
    • บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ากัด โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 4) โรงงานบางปู  (ปีที่ 3)
    • บริษัทไทย เพ็ท  เรซิน จ�ากัด (ปีที่ 3)
    • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด (ปีที่ 3) 
    • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด (ปีที่ 3)
    • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด (ปีที่ 3)
    • บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จ�ากัด (ปีที่ 3) 
    • บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ากัด (ปีที่ 2)
    • บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ากัด (ปีที่ 1) 
    • บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์  เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) (ปีที่ 1) 

	 รางวัลจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	
	 ประจ�าปี	2558	กระทรวงอุตสาหกรรม
    • บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ�ากัด
    • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด
    • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ากัด โรงงานขอนแก่น
    • บริษัทโสสุโก้  เซรามิค จ�ากัด
    • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด
    • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด
    • บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ากัด
    • บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ากัด (ปีที่ 5)
    • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด โรงงานวังศาลา 
    • บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์  เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน)

	 ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ากัด
    • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด
    • บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด
    • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด
    • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด
    • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด โรงงานราชบุรี
    • บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ากัด

	 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน	จากกระทรวงอุตสาหกรรม
    • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด 
    • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด 

	 อุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	5	กระทรวงอุตสาหกรรม
    • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด
    • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด
    • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด
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รางวัลพระราชทานรางวัล
อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม 
ดีเด่น ประจ�าปี 2556 ประเภท 
อาคารสถาบันและอาคาร 
สาธารณะ ให ้กับอาคาร
เกลียวหม ูสถาปัตยกรรมทาง 
ประวัติศาสตร์ของเอสซีจีที่
มีอายุครบ 100 ปี

รางวลัผูป้ระกอบการธรุกจิดเีด่นด้านการน�าทรพัย์สนิทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจ�าปี 2558 (IP Champion 
2015)รางวัล “Asia IP Elite 2015” 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

	 อุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	4	กระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด โรงงานสระบุรี
  • บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด โรงงานท่าหลวง
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด
  • บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ�ากัด
  • บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ล�าปาง) จ�ากัด
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด
  • บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ากัด
  • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด

	 ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นด้านการนำาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ประเภทสิทธิบัตร
	 การประดิษฐ์	และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	กระทรวงพาณิชย์
  • บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด

	 สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย	โดย	เอออน	ฮิววิท	ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด

	 นวัตกรรมแห่งชาติ	ด้านเศรษฐกิจ	(รองชนะเลิศอันดับที่สอง)	ประจำาปี	2558	กระทรวงพาณิชย์
  • บริษัทสยามมอร์ตาร์ จ�ากัด

	 Green	Building	Council	of	Australia,	PVC	Best	Practice	Guidelines	จากสถาบัน	BSI	(3rd	from	Australia)
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) โรงงานระยอง

	 Red	Dot	Design	Award	2015	สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์	จาก	Design	Zentrum	Nordrhein	Westfalen
  • บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ากัด

	 WorldStar	Awards	ประจำาปี	2559	ประเภท	Luxury	จาก	World	Packaging	Organisation
  • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด

	 AsiaStar	Award	2014,	สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย	
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

	 รางวัล	Hall	of	Fame	for	Outstanding	Sustainable	Development	Practices	2015	สภาอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์
  • United Pulp and Paper Co.,Inc (ฟิลิปปินส์)

	 MCI	Best	Plant	Award	จาก	มิตซุย	เคมิคอล	จำากัด
  • บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จ�ากัด ด้าน General Manager of Headquarters Level
  • บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ากัด ด้าน Center Executive level

	 มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	(มอก.๙๙๙๙)	กระทรวงอุตสาหกรรม	
  • บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จ�ากัด
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