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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอสซีจีมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุล
ด้านสังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไปพร้อมๆ กับการเติบโตทางธุรกิจ
โดยน้ อ มน�ำหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้
ในปี 2560 ที่ผ่านมา เอสซีจีสามารถรักษาความเป็นสมาชิกในการ
ประเมินจัดอันดับของ Dow Jones Sustainability Indices ได้ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 14 ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุกอ่ สร้าง และได้ด�ำเนินการด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในส่วนที่ส�ำคัญ เช่น
• การประกาศนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance
Policy) เพื่อก�ำกับดูแลการบริหารงานภายในได้ทันการณ์ และไม่ส่งผล
กระทบด้านลบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
• การใช้นวัตกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
(Sustainable Development Goals, SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมาย
SDG 13 : Climate Action ในความตกลงปารีส หรือ Paris Agreement
เช่น การติดตั้ง Floating Solar การเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมผ่านฉลาก SCG eco value รวมไปถึงแนวทางการ
ต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy
• การด�ำเนิ น งานร่ ว มกั บ ภาครั ฐ และภาคส่ ว นอื่ น ๆ ในโครงการ
สานพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเพื่อให้ประเทศเกิด
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
เอสซีจีจะยังคงเพิ่มความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ตามเป้าหมาย SDG 17 : Partnerships for
the Goals เพื่อสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพราะทุกคนล้วนมีบทบาทส�ำคัญ
ในการดูแลรักษาโลกใบนี้ให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สารจากประธานคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีด�ำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุล
กับการเติบโตทางธุรกิจ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญสูงสุด
อีกทัง้ ยังมุง่ มัน่ พัฒนาเพิม่ คุณค่าอย่างยัง่ ยืนตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า และดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับเอสซีจี
ในปี 2560 เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน
ให้ดูแลผ่านมิติทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติ
ด้ า นเศรษฐกิ จ เพื่อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น รวมทั้ ง ผนวกแผนงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเข้าเป็นส่วนส�ำคัญของแผนงานการด�ำเนินธุรกิจ
โดยการบริหารงานที่ส�ำคัญในปีนี้ เช่น
• การทบทวนการจัดล�ำดับ Materiality ของเอสซีจีใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคตอีก 5 ปี
ข้างหน้า และปรับการด�ำเนินการตามประเด็นที่เป็น Materiality รวมทั้ง
ติดตามผลให้เหมาะสมมากขึ้น
• ประกาศกฎพิทักษ์ชีวิต หรือ Life Saving Rules เพื่อลดการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ แ บบเฉี ย บพลั น และรุ น แรง ท�ำให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ขึ้ น กั บ
พนักงานและคู่ธุรกิจ และขยายผลมุ่งสู่การเป็นผู้พิทักษ์ชีวิต หรือ The
Lifesaver อย่างไรก็ตามยังคงเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ อยู่ เอสซีจจี งึ ต้อง
มุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้อย่างต่อเนื่อง
• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงาน และการลดการใช้น�้ำจาก
ภายนอกต่อหน่วยการผลิต สามารถลดได้รอ้ ยละ 7.5, 8.4 และ 3.2 จากกรณีปกติตามล�ำดับ
ซึ่งเอสซีจียังต้องเพิ่มความพยายามให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ส�ำหรับก้าวต่อไป เอสซีจจี ะพัฒนาต่อยอดความยัง่ ยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
หรือ Circular Economy โดยน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ เพือ่ ให้เกิดความ
ตระหนักต่อความส�ำคัญของทรัพยากรที่มีอย่างจ�ำกัดบนโลกใบนี้ และเพื่อให้การพัฒนา
อย่างยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางต่อไป

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

ชลณัฐ ญาณารณพ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
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รู้ จักเอสซีจี
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เอสซีจี

ธุรกิจหลักของเอสซีจี

เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปัจจุบันเอสซีจีขยายธุรกิจไปทั่วภูมิภาคอาเซียน มีบริษัทย่อยมากกว่า 200 บริษัท
พนักงานมากกว่า 53,000 คน  นับเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นน�ำของภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

เอสซีจี มีนโยบายและแนวปฏิบต
ั ทิ ชี่ ดั เจนด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้านอาชีวอนามัย

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

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

ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับในดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index
Series ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ กี ารบริหารความเสีย่ งทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านการ
มีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม และด้านธรรมาภิบาล สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
เอสซีจี

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

ปฏิบัติตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI)
ฉบับ G4 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียมีความน่าเชื่อถือ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ป ระกาศเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals) หรือ SDGs โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามเห็นชอบใน 17
เป้าหมาย ที่มีการระบุถึง 169 เป้าประสงค์ย่อย ซึ่งเอสซีจีได้ด� ำเนินธุรกิจด้วยความ
มุ่งมั่นตามแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด
จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) เอสซีจี
ได้ด�ำเนินการตามเป้าหมายของประเทศ โดยการก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจก
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เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จากกลยุทธ์การขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของ

เอสซีจี ส่งผลให้เกิดการด�ำเนินธุรกิจในหลากหลาย
พืน้ ที่ โดย เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ได้ลงทุน
ในโครงการผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ปูนซีเมนต์
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการผลิ ต เพื่ อ ใช้ ก� ำ ลั งผลิ ต ของ
โรงงานปูนซีเมนต์แห่งใหม่ในเวียดนามและประเทศ
อื่ น ๆ อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุดส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย นอกจาก
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศแล้ว
ยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง ตลาดในอาเซี ย นอี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างยังคงมุ่งเน้นพัฒนา
นวัตกรรมสินค้าและบริการทีต่ อบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายของธุรกิจ

• ตลาดสินค้าซีเมนต์และวัสดุกอ่ สร้างในประเทศ
ไทยยังคงหดตัวจากความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคและก�ำลัง
ซื้อที่ลดลง
• ธุ ร กิ จ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นเติ บ โตค่ อ นข้ า งดี
ในภาพรวม เนื่องจากการขยายตัวของตลาดซีเมนต์
และวัสดุก่อสร้างในประเทศต่างๆ ทั้งประเทศกัมพูชา
เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดย
มีทั้งการลงทุนก่อสร้างของภาคเอกชน และการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

ความสำ�เร็จที่โดดเด่นในปี 2560

• เอสซี จี ไ ด้ รั บ รางวั ล “Thailand’s Top
Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017”
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเอสซีจีเป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์
สู ง สุ ด จากการวั ด มู ล ค่ า แบรนด์ อ งค์ ก รในหมวด
วัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี
• เอสซี จี ไ ด้ รั บ รางวั ล “Thailand’s Most
Admired Brand 2017 & Why We Buy ?” ซึ่งเป็น
การส�ำรวจวิจยั ความน่าเชือ่ ถือของแบรนด์และปัจจัยที่

ท�ำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจากนิตยสาร
BrandAge ในหมวดวัสดุกอ่ สร้าง/กระเบือ้ งมุงหลังคา
ต่อเนื่องมา 5 ปี
• เอสซีจีได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand
Thailand 2016-2017 ซึ่ ง เป็ น แบรนด์ ย อดนิ ย ม
อันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคจากนิตยสาร Marketeer
ในหมวดกระเบื้องหลังคา
• สินค้า Soft Paddle Faucet ของ COTTO
ได้รับรางวัล German Design Award 2017

ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจ

• ในปี 2560 ความต้ อ งการปู น ซี เ มนต์ ใ น
ประเทศไทยมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดย
ปริมาณการใช้ปูนภายในประเทศมาจากงบประมาณ
ลงทุนภาครัฐ ส่วนความต้องการของภาคครัวเรือน
และภาคเอกชนยั ง คงชะลอตั ว ขณะที่ ก ารส่ ง ออก
มีปริมาณเพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา
• เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้
จากการขายรวม 175,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%
จากปีก่อน โดยมี EBITDA 22,319 ล้านบาท ลดลง
6% จากปีกอ่ น และมีกำ� ไรส�ำหรับปี 7,230 ล้านบาท
ลดลง 15% จากปีก่อน
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เอสซีจี

เอสซีจี เคมิคอลส์

เอสซีจี เคมิคอลส์ มุง่ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และ

เพิ่ ม ยอดขายสิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง (HVA) เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งขยายการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมเพื่อรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
ยังยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ความท้าทายของธุรกิจ

• ราคาแนฟทาเพิม่ ขึน้ ตามทิศทางราคาน�ำ้ มันดิบ
ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง ราคาเฉลี่ ย เม็ ด พลาสติ ก
โพลิเอทิลีน (PE) เม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (PP)
และพีวีซี (PVC) ปรับตัวเพิ่มขึ้น
• ปี 2560 สภาวะตลาดของธุรกิจเคมีภัณฑ์ยัง
อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัว
ดีขึ้น แม้จะมีปัจจัยความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบ
ประกอบกับเริม่ มีกำ� ลังการผลิตใหม่จากสหรัฐอเมริกา
และราคาผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการใช้แนฟทาเพือ่ การผลิต
ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปี

ความสำ�เร็จที่โดดเด่นในปี 2560

• พัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดใหม่เพิม่ ขึน้ 11 เกรด
เพื่อตอบสนองความต้องการในหลายกลุ่มสินค้า เช่น
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนส�ำหรับผลิตท่อ (PE112)
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ผ ลิ ต เพี ย ง 2 รายในโลก
เม็ ด พลาสติ ก โพลิ เ อทิ ลี น สํ า หรั บ ผลิ ต
ฝาขวดน�้ำที่มีน�้ำหนักเบาพิเศษลดปริมาณ
การใช้ พ ลาสติ ก แต่ ยั ง คงคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความแข็งแรงเท่าเดิม ฯลฯ ทําให้รายได้จาก
การขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็น 30%
ของสินค้าทั้งหมดในบริษัทย่อย
• ท� ำ สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ์ จ าก
นวัตกรรมของสิทธิบตั รเกีย่ วกับ Functional
Material ให้กบั บริษทั พัฒนาสูตรการผลิตยา
ในอังกฤษ รวมทัง้ เปิดด�ำเนินการโรงงานน�ำร่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในจีนเพื่อผลิต Functional Material
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า CIERRA™ พร้อมกับจัดตัง้
บริ ษั ท ในสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เ พื่ อ ท� ำ การตลาดส� ำ หรั บ
ผลิตภัณฑ์ CIERRA™ และจัดตั้งบริษัทในอังกฤษ
ส� ำ หรั บ ต่ อ ยอดการวิ จั ย ในขั้ น ตอนการใช้ ง าน
(Application Research) เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรมให้เหมาะสม
• ขยายก�ำลังการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE เป็น
152,000 ตั น ต่ อ ปี ไ ด้ ต ามเป้ า หมาย ซึ่ ง เป็ น เม็ ด
พลาสติก LDPE คุณภาพสูงส�ำหรับบรรจุภัณฑ์บรรจุ
อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีต่ อบโจทย์ความต้องการทัง้ จาก
ลูกค้าในประเทศและผู้ผลิตอาหารระดับโลก
• พัฒนาแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์
ในชื่อ Ready Plastic เกิดรูปแบบใหม่ในการสั่งซื้อ
สินค้าเม็ดพลาสติกชนิด Non-prime ซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี

ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจ

• รายได้จากการขายรวม 206,280 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน EBITDA ปรับตัวเพิ่มขึ้น
6% มาอยู ่ ที่ 64,461 ล้ า นบาท ก� ำ ไรส� ำ หรั บ ปี
ใกล้เคียงปีก่อนอยู่ที่ 42,007 ล้านบาท โดยผลการ
ด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยปรั บ ตั ว ลดลงเล็ ก น้ อ ย
อย่างไรก็ตามผลประกอบการของบริษัทร่วมปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีผลการด�ำเนินงาน

ที่เติบโตขึ้นจากปีกอ่ น จากการขยายก�ำลังการ
ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ในเวียดนามและในกลุม่ ประเทศอาเซียนทีย่ งั คง
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมุง่ เน้น
การพัฒนาและเพิม่ ยอดขายสินค้าทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
สูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และมุง่ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของราคา
วัตถุดิบ

ความท้าทายของธุรกิจ

• ปี 2560 ความต้องการใช้กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์
และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยและ
อาเซียนยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท� ำให้ต้องเผชิญกับ
การแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างผูผ้ ลิตกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์
และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก
• ปี 2560 ความต้ อ งการของอุ ต สาหกรรม
กระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทยยังคงลดลงอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง จากการที่ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ถู ก ทดแทนด้ ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Media) ขณะที่อุตสาหกรรม
กระดาษถ่ายเอกสารยังคงมีการแข่งขันด้านราคาที่
รุนแรงจากผู้ผลิตในจีนและอินโดนีเซีย

ความสำ�เร็จที่โดดเด่นในปี 2560

ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจ

• ปี 2560 รายได้จากการขายรวม 81,455
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 9% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2559
EBITDA เท่ากับ 12,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14%
จากปีกอ่ น และก�ำไรส�ำหรับปี 2560 4,719 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• สายธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(Packaging Chain) : ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้น 8%
เมื่อเทียบกับปี 2559 ความต้องการใช้กระดาษบรรจุ
ภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้น
5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• สายธุรกิจเยือ่ และกระดาษ (Fibrous Chain) :
ปริมาณขายกระดาษพิมพ์เขียนลดลง 8% เมื่อเทียบ
กับปี 2559

• การขยายสายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน
• การเดินเครื่องจักรส�ำหรับผลิตกระดาษบรรจุ
ภัณฑ์ของบริษทั Vina Kraft Paper Co., Ltd. เครือ่ งที่
2 ได้เต็มก�ำลังการผลิต
• การบริหารจัดการของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ท่ามกลางราคาเศษกระดาษน�ำเข้าที่ผันผวน
• ความก้าวหน้าในการปรับรูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
(Total Packaging Solutions Provider)
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เอสซีจี

อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
เอสซีจี มี “อุดมการณ์” ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

โดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ยึดถือ
ปฏิบัติตามอุดมการณ์นี้มาอย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้เอสซีจีได้รับความเชื่อถือในฐานะองค์กรชั้นแนวหน้า
ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

เอสซีจี ก�ำหนด “วิสัยทัศน์”
เพื่อเป็นเป้าหมายหลักในการด�ำเนินงานของพนักงานทุกคน

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจ

อุดมการณ์เอสซีจี
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ท�ำงานโดยเสมอภาค
ไม่แบ่งพวก รุ่น หรือสถาบัน

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ
ทันโลกและพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือกัน
เคารพความคิดเห็นของกันและกัน

ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
มีจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

เอสซีจี

กลุ่มบริษัทชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี ตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี 2456 ตาม
พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อ
ผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งที่ ส�ำคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศในขณะนั้ น ต่ อ มาได้
ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้ามาโดยล�ำดับ จนปัจจุบันประกอบด้วย
3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง รวมทั้งได้รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นแบบอย่างให้กับ
องค์กรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้น�ำธุรกิจในภูมิภาค ด้วยการสร้างสรรค์
นวัตกรรมสินค้าและบริการทีม่ คี วามเป็นเลิศ เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้น ควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ให้ทุกสังคมและชุมชนที่เข้าไปด�ำเนินงาน
เอสซีจี

Open & Challenge
Open - เปิดใจเรียนรู้ เปิดรับความต่าง

เปิดใจ ตั้งใจรับฟัง ไม่ยึดติดกับความคิด
ความเชื่อของตนเองฝ่ายเดียว
ใฝ่เรียนรู้ ไม่อายที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
กล้ายอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
และพร้อมเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า
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Challenge - ท้าทายตนเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม

ไม่ยึดติดกับความส�ำเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบัน
กล้าคิดนอกกรอบ ไม่หยุดนิ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม
กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมยอมรับข้อสรุป
กล้าตัดสินใจอย่างทันเวลาโดยมีการประเมิน
และบริหารความเสี่ยง
กล้าน�ำสิ่งที่คิดและเรียนรู้มาปฏิบัติให้เกิดผล
โดยไม่รอให้สถานการณ์บังคับ

ยังมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้
คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี และมีมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยสูง ท�ำให้เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้
อยูใ่ นดัชนีความยัง่ ยืนของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) จากการประเมิน
โดย Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) และได้ รั บ
การจัดอันดับต่อเนื่องยาวนานที่สุด 14 ปีติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2547 สะท้อนถึง
ความมุ ่ ง มั่ น ในการก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ผู ้ น�ำธุ ร กิ จ ในภู มิ ภ าคอย่ า งยั่ ง ยื น ตามวิ สั ย ทั ศ น์
ของเอสซีจี
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เอสซีจี

การกำ�กับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการ
เอสซีจี

ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยให้ความ

สำ�คัญกับ

•
•
•
•
•

แนวทางบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance)
การต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption)
การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า (Anti-trust)

เอสซี จี

มี ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาเป็ น ผู ้ ก�ำหนดนโยบายด้ า น
บรรษัทภิบาล และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย ให้มี
กระบวนการตรวจสอบและประเมินอย่างเข้มแข็งและครอบคลุมทุกระดับชั้น รวมทั้ง
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามอุดมการณ์ “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม” เพื่อให้เกิดกลไก
ป้องกันในตัวเอง ลดความเสี่ยงจากการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ การทุจริตผิดกฎหมาย
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจี
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เอสซีจี ถือปฏิบต
ั ติ ามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นระดับสากล เช่น หลักเกณฑ์

ของ OECD Principles of Corporate Governance, DJSI Sustainability
Assessment, ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG
Scorecard) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) โดยได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีให้พนักงานของ
เอสซีจีและคู่ธุรกิจยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ทั้งในประเทศและทุกประเทศที่เอสซีจี
เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
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บทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการที่สำ�คัญ
คณะกรรมการบริษัท

มีบทบาทและหน้าที่ในการก�ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้ การก�ำกับ
ดูแลการบริหารงานภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ หี รือบรรษัทภิบาล  เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของเอสซีจี
และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ท�ำหน้ า ที่ ก�ำหนดนโยบายด้ า นบรรษั ท ภิ บ าล
ของเอสซีจีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตาม
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายบรรษั ท ภิ บ าล
เอสซีจี และพิจารณาทบทวนให้มีความเหมาะสมกับ
การด�ำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

จรรยาบรรณเอสซีจี
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ น
พืน้ ฐานของอุดมการณ์เอสซีจี โดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของ
ระเบียบข้อบังคับเพื่อให้พนักงานเอสซีจียึดถือปฏิบัติ
ร่ ว มกั น และใช้ เ ป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
เหมาะสม เนื่องจากถือเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้าง
เกียรติภูมิและชื่อเสียงของเอสซีจี
จรรยาบรรณเอสซีจจี ดั ท�ำขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2530
และได้ ป รั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 6 ในปี 2558 ครอบคลุ ม
กฎเกณฑ์นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ที่กว้างขวางขึ้นและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เช่น
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย การต่อต้านคอร์รัปชัน การเปิดเผย
ข้อมูล การแข่งขันทางการค้า เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

มี บ ทบาทในการสอบทานกระบวนการในการ
ก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายใน
โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ ประเมิน
และให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และ
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น (Second Line) ซึ่ ง เป็ น
การบริ ห ารองค์ ก รแบบบู ร ณาการตามแนวทาง
Governance Risk Compliance and Control
(Integrated GRC)
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สร้างผลตอบแทน
และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้ง ถอดถอน
และก�ำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้าง
การกำ�กับดูแลกิจการ

1

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา
คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

แต่งตั้ง
ถอดถอน
และก�ำกับดูแล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ส�ำนักงาน
ตรวจสอบ

2

คณะกรรมการ
กิจการสังคม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

คณะจัดการ
บริหารความเสี่ยง
เอสซีจี

หน่วยงาน
ก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

การเงิน
และการลงทุน

เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
ให้ความเป็นธรรม
และสนับสนุนส่งเสริม
ให้เกิดความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน
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เอสซีจี
เคมิคอลส์

เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง

หน่วยงาน
บริหาร
ความเสี่ยง

นโยบายการแข่งขันทางการค้า

3

ปี 2560 เอสซีจีก�ำหนดให้การแข่งขันทาง
การค้ า เป็ น ประเด็ น ส�ำคั ญ ในการก�ำกั บ ดู แ ล
และได้น�ำระบบการบริหารงานด้านการก�ำกับ
ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน (SCG Compliance
Management System : CMS) มาใช้เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการ
ป้องกันการกระท�ำที่อาจเป็นความผิด

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

การบริหาร
กลาง

ปี 2560 เป็นปีแรกทีเ่ อสซีจปี ระกาศนโยบาย
การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านขึน้ เป็นลายลักษณ์
อั ก ษร ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ของ
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทจี่ ะท�ำให้ธรุ กิจด�ำเนิน
ไปอย่ า งราบรื่ น และต่ อ เนื่ อ ง โดยกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจที กุ คนต้องเคารพ
และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎเกณฑ์ ไม่ยอมรับการ
ท�ำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และสร้างจิตส�ำนึก
ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นวัฒนธรรม
ที่สืบทอดต่อไป

นโยบายในการกำ�กับดูแล
กิจการที่สำ�คัญ ปี 2560

รายงานผล
การด�ำเนินงาน

คณะจัดการ
เอสซีจี

นโยบายการกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงาน

4

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ปี 2560 เอสซี จี ไ ด้ ท บทวนนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูล และปรับปรุงให้มีความชัดเจน
มากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของ
เอสซีจีสู่สาธารณชนเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ถูกต้อง ไม่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญ
และเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
ปี 2560 เอสซีจกี �ำหนดให้การจัดการข้อมูล
ภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์เป็นประเด็น
ส�ำคั ญ ในการก�ำกั บ ดู แ ล เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ข ้ อ มู ล
ภายในไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ไม่กระท�ำผิดกฎหมาย และไม่ใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

5

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
เอสซีจปี ลูกฝังการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรตามอุดมการณ์ 4 ท�ำให้
บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จ�ำกั ด (มหาชน) ได้ รั บ
การรั บ รองเป็ น Certified Company จาก
คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective
Action Coalition against corruption : CAC)
ในปี 2556 และผ่านการประเมินต่ อ อายุ ก าร
รับรองใหม่ (Recertified Company) ในปี 2559

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
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โครงสร้างการดำ�เนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ก�ำหนดนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน และก�ำหนดงบประมาณส�ำหรับการด�ำเนิน
การด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคม  ด้วย
เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เกิดการต่อยอดไปในมิติต่างๆ และส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติ

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

- ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหาร และแผนการจัดการความเสี่ยง
- ก�ำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้การ
สนับสนุนและติดตามงานด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
- มีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี เป็นประธาน และมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูช้ ว่ ย
ผูจ้ ดั การใหญ่ในแต่ละสายธุรกิจเป็นกรรมการ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

- ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงานและเป้าหมายด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ
- จัดท�ำประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Materiality เพื่อให้เกิดการดูแลผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
- ปัจจุบันมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นประธานฯ และมีกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่จากทุกกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานส่วนกลางเป็น
คณะกรรมการ
ในปี 2560 เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้คณะ
กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ให้เกิด
ความเชือ่ มโยงในประเด็นต่างๆ และให้เกิดการผนวกรวมแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เข้าเป็นส่วนส�ำคัญของแผนงานการด�ำเนินธุรกิจ จึงจัดให้มีการดูแลผ่านมิติทั้ง 3 มิติ
คือมิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านเศรษฐกิจ และให้มีคณะกรรมการที่ดู
เรือ่ งส�ำคัญโดยตรง 2 เรือ่ ง คือ อาชีวอนามัย/ความปลอดภัยและพลังงาน ทีเ่ ป็นเรือ่ งหลัก
ในกระบวนการผลิต โดยมีคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานทีส่ �ำคัญทีม่ กี ารประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละครั้ง ดังนี้
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คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- จัดท�ำนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ส่งเสริม ผลักดัน และบริหารความเสี่ยงให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- สร้างวินัยพื้นฐานในการท�ำงาน ทัศนคติ ความตระหนัก และเสริมสร้างความรู้ เพื่อ
ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการด�ำเนินธุรกิจที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย
จากการท�ำงาน

คณะกรรมการพลังงาน เอสซีจี

- ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ ให้มี
พลังงานใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตส�ำนึกการประหยัดพลังงานของพนักงาน
เพื่อให้เป็นองค์กรที่ใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- จัดท�ำนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน เพือ่ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเอสซีจี
- ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเอสซีจี
- สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้แก่พนักงานเอสซีจี

คณะท�ำงานจัดการของเสียอุตสาหกรรม

- ติดตามและบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการไม่ก�ำจัด
ด้วยวิธีการฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) และนโยบาย 3Rs
- ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการของเสียโดยเอสซีจีเองให้ได้มากที่สุด
- ส่งเสริมและประสานงานเพื่อน�ำของเสียไปใช้ประโยชน์โดยการ Reuse/Recycle
ด้วยการวิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี

19

เอสซีจี

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
มูลนิธิเอสซีจี

คณะท�ำงานด้านการจัดการน�้ำ

- ก�ำหนดนโยบาย ติดตาม อ�ำนวยการ และก�ำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการ
น�ำ้ ของเอสซีจี สูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีเป้าหมายและดัชนีชวี้ ดั ทีเ่ ป็นรูปธรรม และให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
- ส่งเสริมและประสานงานเพื่อน�ำน�้ำอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ Reuse/Recycle
ด้วยการวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
กิจการสังคม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
คณะจัดการ
บริหารความเสี่ยง
เอสซีจี

คณะจัดการ
เอสซีจี

คณะกรรมการ Eco Product

- ก�ำกั บ ดู แ ลการสร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม สู ่ ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ บ ริ โ ภคปลายน�้ำ  (Downstream
Supply Chain) เพื่อให้มีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งที่รับรองโดย
องค์กรภายนอกและฉลาก SCG eco value เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค

คณะกรรมการ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เอสซีจี

คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ

- ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity) ของเอสซีจี ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั สิ ากล และเคารพในภูมปิ ญ
ั ญา
พื้นบ้านและวิถีชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้และมีศักยภาพทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล
- สื่อสารและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง

Economic
Excellence
Committee

คณะกรรมการ
พลังงาน เอสซีจี

Environment
Excellence
Committee

คณะทำ�งานวิชาชีพ
Governance Risk
& Compliance

คณะทำ�งาน
จัดการของเสีย
อุตสาหกรรม

คณะทำ�งาน
Stakeholder
Engagement
& Human Right

วางแผน
และการเงิน

คณะทำ�งานวิชาชีพ
Supply Chain

คณะกรรมการ
Eco Product

คณะทำ�งาน
Corporate
Citizenship
& Philanthropy

Corporate
Risk
Management

คณะทำ�งานวิชาชีพ
Marketing Way

คณะทำ�งาน
ด้านการจัดการนํ้า

การบุคคลกลาง

คณะกรรมการ
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

คณะกรรมการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

(ภายใต้คณะท�ำงานวิชาชีพ Supply Chain)
- ก�ำหนดนโยบาย กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย และแผนงานในการพั ฒ นาคู ่ ธุ ร กิ จ ต้ น น�้ ำ
(Upstream Supply Chain) ให้ด�ำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขยาย
ขอบข่ายจากการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
รวมถึงจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
เอสซีจี

Social
Excellence
Committee

คณะกรรมการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี เคมิคอลส์

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำ�นักงานใหญ่
เอสซีจี บางซื่อ

คณะทำ�งาน หรือหน่วยงาน ที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ Dimension Excellence Committee ต่าง ๆ
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กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้
ก� ำ หนดกรอบการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของเอสซี จี โดยอ้ า งอิ ง กั บ แนวทางการ
ด�ำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกันในทุกกลุ่ม
ธุรกิจ
		 เอสซี จี มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้า งสรรค์ คุ ณ ค่า ให้ แ ก่ สั ง คมอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ผ่ า นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสมบู ร ณ์ และพร้ อ มจะ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ประสบการณ์ และความส� ำ เร็ จ โดยผ่ า นกระบวนการ
มี ส ่ ว นร่ ว มให้ แ ก่ ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เอสซี จี ตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ ำ ถึ ง
ปลายน�้ำ องค์กรธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ  รวมทั้งสถาบันทางสังคมและชุมชน
ในทุ ก พื้ น ที่ ที่ เ อสซี จี ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสั ง คมให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า ง
แข็งแกร่งและยั่งยืน
		 เอสซี จี ไ ด้ ก� ำ หนดนโยบายสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในทุ ก ที่ ที่ เ อสซี จี ด� ำ เนิ น งานและน� ำ ไปใช้
กับการด�ำเนินโครงการใหม่ โครงการปรับปรุง การจัดท�ำข้อตกลงต่าง ๆ รวมถึง
การควบรวมกิจการ
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แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
1. กลยุทธ์องค์กรกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• วิสัยทัศน์เอสซีจีคือการเป็นผู้น�ำทางธุรกิจใน
ภูมภิ าค โดยเน้นนวัตกรรมและความยัง่ ยืน บนพืน้ ฐาน
การยึดมัน่ อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจที มี่ มี าอย่างยาวนาน
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• เอสซี จี มุ ่ ง สร้ า งความสมดุ ล ต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้
กรอบบรรษัทภิบาลทีด่ ี และมุง่ มัน่ สร้างสรรค์คณ
ุ ค่าให้
แก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ผ่านการด�ำเนินธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• เอสซีจนี �ำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ส�ำเร็จ ถ่ายทอดสู่ห่วงโซ่คุณค่าให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน (Sustainable Value Chain)

2. การสร้างสมดุลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กับผลประกอบการทางธุรกิจ

• เอสซีจเี ชือ่ มัน่ ว่า ธุรกิจจะเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้
สังคมและสิ่งแวดล้อมจะต้องเติบโตอย่างยั่งยืนไป
พร้อมๆ กันด้วยนวัตกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืน (Innovation
for Sustainability) โดยการออกแบบและพัฒนาสินค้า
หรือบริการ รวมทั้งรูปแบบของธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความคุ้มค่า
• เอสซีจีอาศัยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ที่ได้
คุณค่ามากขึ้น (High Value Added) เพื่อสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้บริโภค  แม้ราคาสินค้าหรือบริการอาจ
สู ง ขึ้ น แต่ ค วามคุ ้ ม ทุ น จากการลงทุ น จะเกิ ด ขึ้ น ใน
ระยะยาว จากการทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการใช้งานของผูบ้ ริโภค
ลดลงและได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
• เอสซีจดี แู ลกระบวนการผลิตควบคูก่ บั การดูแล
สิง่ แวดล้อมและชุมชน โดยใช้ทรัพยากรให้มปี ระสิทธิผล
สูงสุด เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
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รวมทั้งการน�ำของเสียรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ซึ่ ง จะช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน และสร้ า งความ
เจริญรุง่ เรืองให้ชมุ ชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และเกิดเป็น
ชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

3. การดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ตามกลยุทธ์

• เนือ่ งจากการบริหารจัดการทีม่ คี วามหลากหลาย
ของประเด็น กลุม่ ธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในปี 2560
เอสซีจจี งึ ปรับโครงสร้างการด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืน
จากคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานตามประเด็นต่างๆ
มาเป็นคณะกรรมการ 3 มิติ (Dimension) ที่ดูแลมิติ
ด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมของแต่ ล ะมิ ติ ใ ห้ เ กิ ด ความ
สอดคล้องในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน  นอกจากนี้ใน
ปี 2560 เอสซีจียังได้ทบทวนประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
หรือ Materiality ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย
• คณะกรรมการ 3 มิตจิ ะน�ำประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
หรือ Materiality มาก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการประเมินหรือวัดคุณค่าจะ
พิจารณาทัง้ ด้านตัวเลขทางการเงินของธุรกิจหรือองค์กร
และคุณค่าทีจ่ ะเกิดต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม
• เอสซีจีตั้งเป้าหมายของประเด็นต่างๆ โดยมี
ทั้งเป้าหมายประจ�ำปี และเป้าหมายตามแผนระยะ
ปานกลาง หรือ Medium Term Plan  ซึง่ ประเด็นทีม่ ี
นัยส�ำคัญต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายเพื่อ
ตอบสนองต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป้าหมาย
ต้องมีความชัดเจนถึงระดับธุรกิจ เพื่อให้การจัดท�ำ
แผนธุรกิจระยะปานกลางและแผนงานประจ�ำปีเกิด
ความสอดคล้ อ งและมั่ น ใจได้ ว ่ า จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายในระดับเอสซีจีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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เอสซีจี
กับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี

เดี ย วกั น ให้ ค วามส� ำ คั ญ ประเด็ น ที่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง
ภายในและภายนอกให้ความส�ำคัญ ประเด็นทีน่ านาชาติ
ให้ความส�ำคัญในบริบทของความยั่งยืนและแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงของโลก ประกอบกับการน�ำแนวทางการ
ด� ำ เนิ น กลยุ ท ธ์ ข องเอสซี จี แ ละปั จ จั ย ความเสี่ ย งของ
องค์กรในปัจจุบันและอนาคตที่อาจส่งผลกระทบหรือ
เป็นโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจมาประกอบการประเมิน
ความส�ำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

ความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูล

การจัดการ ความ ความรับผิดชอบ นวัตกรรม
ปลอดภัย ต่อสินค้า
พลังงาน
และเทคโนโลยี
และบริการ
สิทธิมนุษยชน

การพัฒนาชุมชนและสังคม
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
การจัดการ
คุณภาพอากาศ
การบริหารแรงงาน
การก�ำกับดูแล
กิจการ

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย
การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤติ
การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานต้นน�ำ้

การจัดการของเสีย

1
2
3
4
28

ต�่ำ

ขั้นตอนการประเมินประเด็น
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญ
• ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจี ครอบคลุม 3 ธุรกิจหลัก
คือ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์
และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
• ประเด็นที่คู่เทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ให้ความส�ำคัญหรือให้ความสนใจ

วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความส�ำคัญผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การส�ำรวจความคิดเห็น
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

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

ตรวจสอบความถูกต้อง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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อาชีวอนามัย
การใช้วัตถุดิบ
และเชื้อเพลิงอย่างยั่งยืน

วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรม
การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง
และจัดจ�ำหน่าย การใช้สินค้าและบริการ
ประกอบกับการวิเคราะห์ประเด็นความ
ยั่งยืนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับกรอบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร

การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

การพัฒนา
ศักยภาพ
มนุษย์

ส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการประเด็น
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการประเมิน
และจัดล�ำดับความส�ำคัญอ้างอิงตามกรอบการรายงาน
ความยั่ ง ยื น สากล Global Reporting Initiative
(GRI) ฉบับ GRI Standards ทั้งนี้เอสซีจีได้ด�ำเนินการ
รวบรวมและประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องตลอด
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของเอสซีจี ประเด็นทีค่ เู่ ทียบในอุตสาหกรรม

การจัดการน�้ำ

จริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ

สูง

ประเด็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
• ความเสีย่ ง 8 ประเภทของเอสซีจี ได้แก่
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา
ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์รุนแรง ความเสี่ยงด้านต้นทุน
การผลิต ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ความเสี่ยงด้าน
การเงิน และความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
• น�ำเสนอผลการประเมินประเด็นด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสซีจี เพื่อขอความเห็นชอบ
• จัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
• เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็น
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

ต�่ำ

ส�ำคัญต่อเอสซีจี

สูง

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่น�ำเสนอในรายงาน
ประเด็นที่ส�ำคัญ

ค�ำอธิบาย

หัวข้อที่น�ำเสนอในรายงาน

หน้า

ความปลอดภัย

การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย มาตรฐาน และโครงการต่าง ๆ
ครอบคลุมการบริหารงานความปลอดภัยในกระบวนการ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย

- สุขภาพและความปลอดภัย

44-51

สิทธิมนุษยชน

นโยบายและกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรเข้าใจและบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า

- การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

52-55

การจัดการ
พลังงาน

การจัดเตรียมให้มีพลังงานอย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม การอนุรักษ์และการใช้พลังงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ การใช้พลังงานทางเลือก

- พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

64-69

การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจี เพื่อลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

64-69

การจัดการน�้ำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน�ำ้ เชิงบูรณาการ ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงเชิงกายภาพ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการรับรู้ทางสังคม และความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด

- การบริหารจัดการน�ำ้

70-75

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ โมเดลธุรกิจ และกระบวนการทั้งที่มีอยู่เดิมและพัฒนาขึ้นใหม่
เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและรูปแบบในการด�ำเนินธุรกิจ

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

64-69
70-75
76-81
82-87

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีความรับผิดชอบ โดยค�ำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดวัฏจักรชีวิต
และห่วงโซ่คุณค่า เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบทางลบและสร้างคุณค่าสูงสุด

- สินค้าและบริการที่ยั่งยืน

82-87

การสร้าง
ประสบการณ์
ของลูกค้า

การเป็นองค์กรที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่
ลูกค้า ผ่านการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา
ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

- การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

88-93
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เอสซีจี

ความเสี่ยงและโอกาส
การบริหารจัดการ : เอสซีจีบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ตาม
มาตรฐานสากล ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน
และการตัดสินใจในการลงทุนด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ พร้อม
กับเสริมสร้างความตระหนักรู้และประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุม่ ต่างๆ โดยได้ประเมินความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญเป็นประจ�ำ
ทุกปีเพื่อให้องค์กรปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว รองรับการ
เปลีย่ นแปลงและปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ ทีม่ คี วามซับซ้อน
และรุนแรงมากขึ้น

คณะจัดการบริหารความเสีย่ ง : เอสซีจมี คี ณะจัดการ

บริหารความเสี่ยงเอสซีจี ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจีเป็นประธาน ท�ำหน้าที่ก�ำหนดโครงสร้างและ
ผูร้ บั ผิดชอบ พิจารณาและอนุมตั นิ โยบาย กลยุทธ์ กรอบ
การบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งทบทวนความเสี่ยง และติดตามการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
1. ระบุความเสี่ยงและโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
2. ประเมินความเสี่ยงและโอกาส
3. ก�ำหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข
4. รายงานและเฝ้าติดตามผลการบริหารความเสีย่ ง

ความเสี่ยง :

การจัดการ :

• การดําเนินธุรกิจในประเทศที่สภาพแวดล้อม
และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพต�่ำกว่า
มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และสุขภาพ

• บังคับใช้ “9 กฎพิทักษ์ชีวิต” กับพนักงานและคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานและการใช้รถใช้ถนน
รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้และมีบทลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

หน้า
46-47

• ช่วงหลายปีที่ผ่านมาความเสี่ยงด้านการเมือง
และความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคทวีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความปลอดภัย
ในการท�ำธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอสซีจี

• ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และสร้างเครือข่ายกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ส�ำหรับเตรียมแผนจัดการความเสี่ยง
และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• จัดท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมแผนรองรับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
• หน่วยงาน Business Continuity Management (BCM)
ในระดับเอสซีจีและระดับกลุ่มธุรกิจทําหน้าที่ติดตามประเมิน
และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ

หน้า
-

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบหลัก
ความเสี่ยง :

การจัดการ :

• ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการปรับลดก�ำลังการผลิตของกลุ่มประเทศ
ผู้ส่งออกน�้ำมัน (OPEC) และกลุ่มนอกโอเปก
(Non-OPEC) ท�ำให้อุปทานตึงตัวมากขึ้น ส่งผลให้ราคา
พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ แนฟทา นํ้ามันเตา ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เช่น ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขยะมูลฝอย และชีวมวล เพื่อลดความเสี่ยง
จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน
• พัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เช่นเม็ดพลาสติก
ส�ำหรับวงการแพทย์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่สามารถ
เพิ่มยอดขายและท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ

หน้า
66-69
85-86

ความเสี่ยง :

การจัดการ :

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน
และวิกฤติการณ์น�้ำท่วมน�้ำแล้ง รวมถึงความเสี่ยง
จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อ
ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของเอสซีจี
หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยความเสียหายต่าง ๆ

• เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทดแทนและพลังงานทางเลือก เช่น
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงจากของเสีย
• พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
การให้บริการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาอาคารเขียว
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการแบบใหม่ เช่น
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินฟุตพริ้นท์น�้ำ
• การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น
การสร้างฝายชะลอน�้ำตามแนวพระราชด�ำริมากกว่า 75,000 ฝาย
• การด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลง 10% ภายในปี 2563
และอยู่ระหว่างการตั้งเป้าหมายต่อไป
• เอสซีจีเริ่มน�ำกรอบการด�ำเนินงานตาม Task Force on
Climate-related Financial Disclosure (TCFD) มาปรับใช้

ความเสี่ยง :

การจัดการ :

หน้า

• การขยายธุรกิจของเอสซีจีทั้งในไทยและในภูมิภาค
อาเซียนส่งผลต่อความหลากหลายของพนักงาน
ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
กฎเกณฑ์ และกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
และสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ

• ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีผลบังคับใช้ในทุกประเทศ
ที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
• ประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนในทุกกลุ่มธุรกิจ
โดยในปี 2560 เอสซีจีได้ก�ำหนดแผนและด�ำเนินการป้องกันประเด็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน

52
54-55

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

การจัดการ :

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

30

ความเสี่ยง :

กระบวนการบริหารความเสี่ยง : มี 4 ขั้นตอน คือ

การจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ

• การแสดงความรับผิดชอบร่วมกับเครือข่ายทั้งในระดับ
สากลและระดับประเทศ เพื่อผลักดันเป้าหมายตาม
ความตกลงปารีส ในการรักษาการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส

ความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค (Geopolitical Risk)

หน้า
66-69
87
75, 86

ความเสี่ยง :

การจัดการ :

• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Transformation) ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและการท�ำธุรกิจ จนอาจท�ำให้
เอสซีจีสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจ
เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร

• เอสซีจีติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน�ำมาพัฒนาการท�ำงาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์
ธุรกิจใหม่ ๆ และท�ำกลยุทธ์การตลาดแบบเชื่อมโยงช่องทาง
จัดจ�ำหน่ายแบบเดิมกับทางออนไลน์
• จัดตั้ง AddVenture บริษัทร่วมลงทุนในเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน
และปัญญาประดิษฐ์

-

• ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การถูกโจรกรรมข้อมูล
การพัฒนาสินค้าและบริการข้อมูลทางการค้า
และข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ทางการเงิน ชื่อเสียงของตราสินค้าและความน่าเชื่อถือ
ของเอสซีจี

• เอสซีจีก�ำหนดนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(SCG e-Policy 2017) และแผนความปลอดภัยทางไซเบอร์
ที่ครอบคลุมการใช้งานและการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่ส�ำคัญส�ำหรับบริษัทของเอสซีจีทั้งในและต่างประเทศ

-

110
64-69
66

หน้า
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การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซี จี ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ใน
ปัจจุบันที่มีอิทธิพลมากขึ้นต่อการด�ำเนินงานของเอสซีจี
จึงก�ำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ และมีแนวปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder
Engagement Policy and Guidelines) สอดคล้อง
กั บ แนวปฏิ บั ติ ส ากล ได้แก่ AA1000 Stakeholder
Engagement Standard (SES) 2015 และ CSR-DIW

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการก�ำหนดและจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียตามผลกระทบและ
ความคาดหวังต่อเอสซีจี รูปแบบและช่องทางการสร้าง
การมีสว่ นร่วม การรับมือกับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ การติดตาม วัดผล และรายงานผล
การด�ำเนินงานแก่คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เอสซีจี อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย

คู่ธุรกิจ/คู่ค้า

การสื่อสาร/ช่องทาง

ความถี่ในการ
ติดต่อ

ประชุมกับนักวิเคราะห์
(Analyse Conference)

หัวข้อที่สนใจ

ตัวอย่างสิ่งที่ได้ด�ำเนินการ

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วม
ลงทุน/เจ้าหนี้

Investor Relation (IR)
เดินทางชี้แจงผล/
แผนการด�ำเนินงาน
กับ Investors ทั่วโลก
โทรศัพท์สายด่วนและอีเมล
บริหารโดย IR

ปีละ 2 ครั้ง

ตลอดเวลา

เว็บไซต์

พนักงาน

จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
และกิจกรรม CSR

ปีละหลายครั้ง

สื่อสารข้อมูลให้บริษัททราบอย่าง
สม�่ำเสมอผ่านวารสารเผยแพร่ของ
องค์กร

ไตรมาสละครั้ง

จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน

ไตรมาสละครั้ง

ส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

ปีละครั้ง

ส�ำรวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ

ปีละหลายครั้ง

อีเมล
Whistle Blower
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ตลอดเวลา

ตัวอย่างสิ่งที่ได้ด�ำเนินการ

เยี่ยมเยือนคู่ธุรกิจ/คู่ค้า เพื่อรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ไตรมาสละครั้ง

ศึกษาปัญหาของคู่ธุรกิจ/คู่ค้า
เพื่อด�ำเนินโครงการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน

ปีละหลายครั้ง

• การดูแลความ
ปลอดภัยและสุขภาพ
ในการท�ำงาน
• การพัฒนาความรู้
ความสามารถ
และศักยภาพในการ
ด�ำเนินงานให้สอดรับ
กับทิศทางเอสซีจี

• โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
• การพัฒนาทักษะการขับรถ
อย่างปลอดภัยแก่คู่ธุรกิจ
• สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามแนวทางการก�ำกับกิจการ
ที่ดีและการดูแลด้าน
สิทธิมนุษยชน

ตลอดเวลา

เฟซบุ๊ก
Blog สถาปนิก

ปีละครั้ง
ไตรมาสละครั้ง

หัวข้อที่สนใจ

เอสซีจี Contact Center 24 ชั่วโมง

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
รายงานประจ�ำปีและรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี

ความถี่ในการ
ติดต่อ

การรับฟังความต้องการของลูกค้า
มาพัฒนาสินค้า/บริการ

การสื่อสารและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย

การสื่อสาร/ช่องทาง

• ผลการด�ำเนินงาน
และการเติบโต
ทางธุรกิจ
• กลยุทธ์การด�ำเนิน
งานระยะสั้น/ระยะยาว
โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยง
และความท้าทาย
• การบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ค�ำนึงถึง
สมดุลด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

• ให้ข้อมูลด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่สนใจ
อย่างเปิดเผยโปร่งใส

เยี่ยมเยือนลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะ

ปีละหลายครั้ง

เยี่ยมเยียนชุมชน ส�ำรวจ
ความต้องการหรือข้อคิดเห็น
ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

เดือนละครั้ง

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ชุมชน

ส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชน
รายงานประจ�ำปีและรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี
สื่อสังคมออนไลน์ (ไลน์, เฟซบุ๊ก,
ทวิตเตอร์)

ปีละครั้ง

• การพัฒนาสินค้า
และบริการของเอสซีจี
ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า
• สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการของเอสซีจี

• จัดท�ำ Chatbot
เพื่อสื่อสารกับลูกค้า
ตลอด 24 ชั่วโมง

• การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
• ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงาน
ของเอสซีจีต่อชุมชน

• โครงการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
อาทิ บ้านปลา พัฒนาสินค้า
ชุมชนต่าง ๆ

• การเปิดเผยข้อมูล
ที่ครบถ้วนและโปร่งใส

• น�ำข้อเสนอแนะจากการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
มาปรับปรุงแนวทาง
การด�ำเนินงานของเอสซีจี
• ร่วมมือกับภาครัฐและภาค
เอกชนในโครงการสานพลัง
ประชารัฐ
• เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
และคณะท�ำงานของสถาบัน
ต่าง ๆ เพื่อสารัตถประโยชน์
ต่อสังคม

ตลอดเวลา

Whistle Blower

• ทิศทางธุรกิจ
และการปรับตัว
• ความมั่นคงก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน
• สวัสดิการ
และค่าตอบแทน

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

หน่วยงาน
ราชการ/
ภาคประชาสังคม/
นักวิชาการ

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ปีละครั้ง

รายงานประจ�ำปีและรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี

ปีละครั้ง

ให้ข้อมูลเรื่องการด�ำเนินงานของ
องค์กรผ่านบทความ สื่อ เวทีแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น นิทรรศการ
งานวิชาการ งานสัมมนาต่าง ๆ
จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
จัดกิจกรรม CSR
หรือโครงการเพื่อสร้าง
ความร่วมมือต่าง ๆ

ปีละหลายครั้ง
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1

เวทีรับฟังความคิดเห็นปี 2560
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น (Opinion Panel) เพื่อรับฟังข้อมูล ค�ำแนะน�ำ
และติชมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องมา 7 ปี
ส�ำหรับปี 2560 เอสซีจีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน ซึ่งได้ให้ข้อชี้แนะที่น่าสนใจไว้
หลายด้าน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ

2

3

1. ยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานคณะท�ำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม
(SET Sustainability Awards 2017)

4

2. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อ�ำนวยการสถาบัน
ธรรมรัฐ เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)

5

3. ดร. อ�ำไพ หรคุณารักษ์

ผู้อ�ำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประเด็นด้านความเปลี่ยนแปลงของสังคม

4. วิญญู วานิชศิริโรจน์

• เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จะเข้ามาท�ำงานแทนคนมากขึน้
การรักษาจุดสมดุลในการรักษาอุดมการณ์ของเอสซีจี
เรื่องความเชื่อมั่นในคุณค่าของคนจึงเป็นประเด็นส�ำคัญ
ซึง่ ควรมองรวมทัง้ พนักงานของเอสซีจี ผูท้ ที่ ำ� งานร่วมกับ
เอสซีจีในห่วงโซ่อุปทาน และชุมชนด้วย

รองประธานอาวุโส
บริษัทดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

5. สรกล อดุลยานนท์

คอลัมนิสต์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์

ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
เอสซีจคี วรพัฒนาการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR)
ให้เข้าสู่กระบวนการหลักของธุรกิจ (Core Business)
แล้วน�ำไปสู่การขยายความร่วมมือ (Collaboration) กับ
ภาคส่วนอื่นๆ เพราะเหตุที่ทุกวันนี้การพัฒนาที่ยั่งยืน
ไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐท�ำอยู่
ฝ่ายเดียว ภาคธุรกิจยังไม่ค่อยเข้ามามีบทบาท
จากรายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของเอสซี จี
เห็นได้วา่ เอสซีจไี ด้ด�ำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ตามประเด็นและกลยุทธ์ตา่ งๆ ไว้อย่างครบถ้วน จึงอยาก
เห็นเอสซีจตี อ่ ยอดจาก CSR มาสู่ Core Business และ
Collaboration ซึ่งมีทั้งการสร้างความร่วมมือกับคู่ธุรกิจ
ในห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี และการสร้างความร่วมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่เรียกว่า Public
Private People Partnership ซึ่งจะท�ำให้เกิดพลังใน
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• เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็น
แนวคิดทีช่ ว่ ยตอบโจทย์เรือ่ งการขาดแคลนทรัพยากร จึง
ควรให้ความส�ำคัญกับการวิจยั พัฒนา (R&D) สินค้าและ
บริการใหม่ รวมถึงธุรกิจใหม่ เพือ่ สนับสนุนการหมุนเวียน
ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด
• พัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของผู้คนดีขึ้น ช่วยในการด�ำรงชีวิตที่ต้องปรับตัวอยู่กับ
การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศทีม่ คี วามไม่แน่นอน
สูง เช่น ภัยแล้ง อากาศร้อน น�้ำท่วม ภัยพิบัติ
• ความตกลงปารีสจะเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบ
ต่อการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต จึงควรมองถึงโอกาส
ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
• การส่งเสริมให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมไปในแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน จะช่วยให้ตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมขยายตัวมากขึ้น

การขับเคลื่อนประเด็นใหญ่ๆ ของประเทศที่ส�ำคัญ เช่น
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 17 ข้อ
โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 17
นัน้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ก�ำหนด
ไว้เพียงเป้าหมายแต่ไม่ได้ก�ำหนดวิธกี าร ซึง่ ประเทศไทย
มียุทธศาสตร์ชาติที่จะเดินไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่เอสซีจี
เป็นองค์กรธุรกิจซึ่งได้แสดงถึงการน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่คาดหวัง
ว่าเอสซีจีจะสามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่ช่วยพิสูจน์ว่า
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ำไป
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ได้สำ� เร็จในทั้ง 17 ข้อ”

• คนรุน่ ใหม่แตกต่างจากคนรุน่ ก่อน เอสซีจคี วรหา
แนวทางดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน ปรับวัฒนธรรม
องค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนต่างรุ่น
พัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
• การบริหารงานขององค์กรขนาดใหญ่อาจเป็น
ข้อจ�ำกัดในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ภายนอก เอสซีจีต้องคิดนอกกรอบเพื่อท�ำสิ่งใหม่ๆ ที่
แตกต่างจากเส้นทางความส�ำเร็จเดิม และสร้างความ
รับรู้ในใจคนที่มีต่อเอสซีจีให้ยั่งยืน

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• เอสซีจคี วรเป็นแบบอย่างขององค์กรธุรกิจในการ
น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
การด�ำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs ทั้ง 17 ข้อ
• สร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
อื่ น ๆ เพื่ อ ตั้ ง เป้ า หมายร่ ว มกั น ในการด� ำ เนิ น การใน
ประเด็นทีส่ ำ� คัญ เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าการท�ำเพียง
ล�ำพัง
• เอสซีจีมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยผู้บริหาร
ปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่
ให้เข้ามาก�ำกับดูแลกิจการบนแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนควบคูก่ บั การสร้างธุรกิจให้อยูร่ อดเติบโต ทัง้ กิจการ
ในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธ วรฉัตรธาร
การเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน
ส่ ง ผลต่ อ การส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มั่ น ของผู ้ ล งทุ น ใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน กองทุน
ต่างๆ สิ่งส�ำคัญคือข้อมูลที่เปิดเผยต้องเปิดเผยตาม
ความเป็นจริง การเปิดเผยผลกระทบในทางบวกจะช่วย
ให้สาธารณชนรับรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ราท�ำประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ส่ ว นผลกระทบในทางลบ บริ ษั ท ต้ อ งมี น โยบายและ
มาตรการเกี่ ย วกั บ ผลกระทบว่ า จะด� ำ เนิ น การแก้ ไ ข
ปรับปรุงอย่างไร แต่หากไม่กล่าวถึงผลกระทบทางลบ
ถ้ามีคนทราบว่าเราเปิดเผยไม่ครบถ้วน อาจส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของบริษัทได้
เอสซี จี มี ก ารปฏิ บั ติ เ รื่ อ งความยั่ ง ยื น การดู แ ล
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ปฏิบตั ติ ามกฎหมายมาตรการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถ
เป็นตัวอย่างให้องค์กรอื่นๆ จึงควรน�ำประสบการณ์
ของเอสซีจีมาช่วยขยายวงความยั่งยืนให้กว้างขวางขึ้น
ทั้ ง บริ ษั ท ขนาดเล็ ก และบริ ษั ท ขนาดใหญที
่ ่ อ ยู่ ใ น
ตลาดหลักทรัพย์ และทั้งในและต่างประเทศที่เอสซีจี
ไปประกอบธุรกิจอยู่
สิ่งส�ำคัญเพื่อความยั่งยืนในอนาคต คือการรักษา
ทีมงานที่มีคุณภาพ รักษาความรู้ความสามารถ และ
วั ฒ นธรรมของการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม
รวมถึ ง การถ่ า ยทอดประสบการณ์ ข องผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานจากรุ่นสู่รุ่น คอยติดตาม ตรวจสอบ และมอง
ผลกระทบในอนาคต เพื่อให้สามารถเตรียมการป้องกัน
หรือแก้ไขทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว อีกทัง้ ต้องปรับเปลีย่ น
ให้ทันกระแสโลกที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วย”
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การด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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เป้าหมาย
•
•
•
•

เป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตลอดเวลา
ไม่เกิดกรณีคอร์รัปชัน  
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

การด�ำเนินงาน
ตามแนวทางบรรษัทภิบาล
การบริหารจัดการ
จรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งมากกว่าการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบพื้นฐานในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิด
การยอมรับและได้รบั ความไว้วางใจจากผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม รวมทั้งเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ชื่อเสียงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

เอสซีจีมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้ �ำหนดนโยบาย
และสอบทานกระบวนการในการก�ำกับดูแลกิจการ
รวมทั้ ง มี ค ณะท�ำ งานก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
เพือ่ ผลักดันให้มกี ารตรวจสอบประเมินอย่างเข้มแข็ง
และครอบคลุมทุกระดับชั้น พร้อมไปกับการสร้าง
วัฒนธรรมการท�ำงานทีโ่ ปร่งใส ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
กฎหมาย กฎระเบียบ ในประเทศที่เอสซีจีด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างใกล้ชดิ เพือ่ น�ำมาปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ให้ ส อดคล้ อ งอยู ่ เ สมอ และลดความเสี่ ย งจาก
การกระท� ำ ผิ ด จรรยาบรรณ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย กฎระเบี ย บ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการด�ำเนินธุรกิจของ
เอสซีจี

1

2

3

4

การบริหารองค์กรโดยยึดมั่น
ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การก�ำหนดนโยบาย จรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติของผู้บริหาร พนักงาน
และคู่ธุรกิจ

การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติของเอสซีจี

การประเมิน การตรวจสอบ
และการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ทบทวนและปรั บ ปรุ ง หลั ก บรรษั ท ภิ บ าลและ
จรรยาบรรณเอสซีจี รวมทัง้ นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมีความทันสมัย
อยู ่ เ สมอ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ใช้ระบบการบริหารงานด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
งาน (SCG Compliance Management System)
ในการก�ำกับดูแลเพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งในระดับ
เอสซีจี ระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับบริษัท

หลักการทีส่ ำ� คัญมากประการหนึง่ เพือ่ ให้การด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น ตลอดจนสนั บ สนุ น
การเติบโตและการขยายธุรกิจของเอสซีจีอย่าง
ต่อเนื่อง คือการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และ
ค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้น
การประพฤติปฏิบัติตามหลักอุดมการณ์ 4 และ

กลยุทธ์

เสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการบริษทั
เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริ ษั ท และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนั ก งาน ทั้ ง ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
การยึดมัน่ ในแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
เอสซีจี
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ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ระบบเชิ ง ป้ อ งกั น Proactive and
Preventive System ประกอบด้ ว ยแบบทดสอบ
จริยธรรมของพนักงาน การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 3 ระดับ (หน่วย
ปฏิบตั งิ าน หน่วยงานสนับสนุนและก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
และส�ำนักงานตรวจสอบ) และการเรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษา
เรือ่ งการทุจริต รวมทัง้ การสือ่ สารสร้างความเข้าใจกับ
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
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การด�ำเนินงานปี 2560
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
การประกาศนโยบาย : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
นายรุ่ ง โรจน์ รั ง สิ โ ยภาส กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
ได้ประกาศนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรในสารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่
สื่อสารถึงทุกคนในองค์กร เพื่อยกระดับการก�ำกับดูแล
การปฏิ บั ติ ง านให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน

เอสซีจที กุ คนต้องเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การท�ำ
ธุรกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายเป็นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ และร่วมสร้าง
จิตส�ำนึกในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์สบื ทอดเป็นวัฒนธรรม
ของเอสซี จี เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
กับเอสซีจี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจี
ทุกคน ซึ่งจะส่งเสริมให้เอสซีจีเติบโตอย่างมั่นคง สมดุล
และยั่งยืน

ผู้บริหารและพนักงานเอสซีจีทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และยึดมั่น
ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน จึงต้อง
ท�ำความเข้าใจนโยบาย แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นำ� ไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
และก�ำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง”

• ปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า
(Anti-trust Guideline) ก� ำ หนดข้ อ ควรปฏิ บั ติ (Do
and Don’t) และแบบส�ำรวจพฤติกรรมในการประกอบ
ธุรกิจ (Checklist) เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได้จริง
• ประชาสัมพันธ์และจัดสัมมนาเรือ่ งพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อเผยแพร่ความรู้
ล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่
ให้แก่พนักงาน
• อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการวางระบบการควบคุมตรวจ
สอบการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
• เผยแพร่นโยบายการแข่งขันทางการค้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของเอสซีจี ที่ https://scc-th.listedcompany.
com/misc/cg/2017/20171201-scc-cg-disclosureenc02-th.pdf

สนับสนุนบทบาทผู้บริหาร
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

นโยบายในทุกประเทศที่ดำ� เนินธุรกิจ

การแข่งขันทางการค้า

กลยุ ท ธ์ : การก� ำ หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ข อง
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ธุรกิจ

กลยุทธ์ : น�ำระบบการบริหารงานด้านการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน (SCG Compliance Management
System) มาใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าผูบ้ ริหารและพนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และมีระบบการติดตามทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

การด�ำเนินการ : ปี 2560 เอสซีจีก�ำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติส�ำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายส�ำคัญ
3 เรื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในทุกประเทศที่เอสซีจีดำ� เนินธุรกิจ
เพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1. นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-trust Policy)
2. นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)
3. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี (Disclosure
Policy)
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การด�ำเนินการ : ที่ผ่านมาเอสซีจีและพนักงานเอสซีจี
ไม่ มี ค ดี ค วามหรื อ ถู ก ร้ อ งเรี ย นหรื อ ถู ก กล่ า วหาว่ า มี
พฤติกรรมละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมทัง้
ไม่เคยโดนลงโทษหรือต้องจ่ายค่าปรับอันเนือ่ งมาจากการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า นอกจากนี้
ยั ง ไม่ พ บการร้ อ งเรี ย นภายในใดว่ า พนั ก งานกระท� ำ
การฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
ทั้งนี้ในปี 2560 มีการด�ำเนินการที่สำ� คัญคือ

กลยุทธ์ : สนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผบู้ ริหารและพนักงาน ตามแนวทาง
บรรษัทภิบาลและการยึดมั่นในจรรยาบรรณเอสซีจี
การด�ำเนินการ : การจัดกิจกรรมให้กรรมการบริษัทได้
แสดงบทบาทและมีส่วนร่วม เช่น
• การจัดเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการใน
ด้าน IT Governance และ IT Security” เมื่อวันที่
4 ตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของเอสซีจีได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
บริษัทตรวจสอบบัญชี KPMG Thailand
• นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณแก่พนักงานใหม่ที่เข้าร่วม
หลักสูตรการฝึกอบรม SCG Ready Together United
นับเป็นตัวอย่างของบทบาทกรรมการบริษัทที่มีส่วน
ส�ำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี

ความท้าทายด้านบรรษัทภิบาล
ของบริษัทในประเทศไทย คือการท�ำหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในฐานะ
ผู้น�ำองค์กรต้องท�ำให้เป็นตัวอย่าง
และขยายแนวคิดต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ตั้งแต่การบ่มเพาะปลูกฝัง
จิตส�ำนึกให้พนักงานจนเกิดเป็นพฤติกรรม
ประจ�ำตัว  วัฒนธรรมถือเป็นทรัพย์สิน
ที่ส�ำคัญของบริษัท เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้
ก็อาจเกิดการกระท�ำผิดที่สร้างความเสียหาย
ได้ตลอดเวลา  เอสซีจีเป็นองค์กรต้นแบบ
ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และมีผู้นำ�
องค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงออก
และยังมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการผลักดันเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต
อย่างแข็งขัน”

ดร. บัณฑิต นิจถาวร

กรรมการผู้อ�ำนวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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การสื่อสารและอบรมเรื่องจรรยาบรรณ

แบบทดสอบจริยธรรม (Ethics e-testing)

การต่อต้านคอร์รัปชัน

ความท้าทาย : เสริมสร้างให้พนักงานทุกคนสามารถ
น� ำ จรรยาบรรณเอสซี จี ไ ปใช้ ทุ ก การตั ด สิ น ใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่สามารถ
เข้าถึงพนักงานได้กว้างขวางมากขึ้น

กลยุทธ์ : ใช้แบบทดสอบจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งใน
เครือ่ งมือระบบเชิงป้องกันในการประเมิน การตรวจสอบ
และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมให้แก่
พนักงาน

กลยุ ท ธ์ : เผยแพร่มาตรการที่เกี่ยวกับการป้องกัน
คอร์รัปชันให้พนักงานรับทราบ

การด�ำเนินการ :
• สร้างการจดจ�ำและความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ
เอสซีจี พร้อมกับจัดขบวนรณรงค์ Janya on Tour 2017
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณ
เอสซี จี ผ ่ า น Facebook Fanpage ชื่ อ “Dee Dee
Club” (ดี๊ดีคลับ) โดยน�ำ “มิสเตอร์จันย่า” (เลียนเสียง
จากค�ำว่าจรรยาบรรณ) เป็นสื่อสัญลักษณ์และตัวแทน
ของจรรยาบรรณเอสซีจี
• จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่
พนั ก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวั ต ถุ ก ่ อ สร้ า ง จ� ำ กั ด
(CPAC) เพื่อเป็นบริษัทน�ำร่องในการสร้างความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง Governance,
Risk และ Compliance

การด�ำเนินการ :
• พนักงานคนไทยทั้งหมดประมาณ 33,300 คน
ท�ำแบบทดสอบจริยธรรมปีละครั้งและต้องท�ำให้ผ่าน
ทุกข้อ ทั้งนี้จากผลการท�ำแบบทดสอบพบว่ามีบางเรื่อง
ที่พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
และต้องการค�ำปรึกษาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง
• ทบทวนการด�ำเนินการและเพิ่มกรณีศึกษาให้
พนักงานเกิดความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณจากการท�ำ
Ethics e-testing มากขึ้น รวมทั้งวางแผนการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนความรู้ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับพนักงานที่โรงงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การด�ำเนินการ : เผยแพร่ “คู่มือแนวทางการก�ำหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�ำหรับนิติบุคคล
ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ” ให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

การตรวจสอบข้อร้องเรียน
นโยบาย : เอสซีจีมีนโยบายเปิดโอกาสให้พนักงาน
และบุคคลภายนอกแจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือชี้เบาะแส
การกระท� ำ ความผิ ด ซึ่ ง อาจเกิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย บรรษัทภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชัน
อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี จรรยาบรรณพนักงานหรือ
จรรยาบรรณคู ่ ธุ ร กิ จ โดยเอสซี จี น� ำ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นมา
สอบสวนหาข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษหากพบ
การกระท�ำผิดจริง
ผลการด�ำเนินการ : ในปี 2560 มีข้อร้องเรียนรวม
ทั้ ง สิ้ น 31 เรื่ อ ง และมี เ รื่ อ งที่ ย กมาจากปี 2559
จ�ำนวน 5 เรือ่ ง ด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
รวม 27 เรื่อง และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
สอบสวน 9 เรื่อง ทั้งหมดนี้ไม่มีเรื่องการคอร์รัปชัน
เรื่องที่ด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ได้
ผลการสอบสวนคือ ผิดจรรยาบรรณ 4 เรื่อง ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบบริษัท 9 เรื่อง โดยมูลค่าความเสียหาย
ไม่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ และไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ร้ อ งเรี ย น
14 เรื่อง
เอสซีจไี ด้ดำ� เนินการลงโทษโดยให้พน้ สภาพจากการ
เป็นพนักงาน 1 ราย ลงโทษตามระเบียบบริหารงานบุคคล
4 ราย

42

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

ตารางสรุปข้อร้องเรียนปี 2560
จ�ำนวนเรื่อง

ข้อร้องเรียนทั้งหมด

36*

สอบสวนแล้วเสร็จ

27**
9

อยู่ระหว่างการสอบสวน

หมายเหตุ * ข้อร้องเรียนยกมาจากปี 2559 จ�ำนวน 5 เรื่อง และข้อร้องเรียน
ของปี 2560 จ�ำนวน 31 เรื่อง

**ประเภทข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ
จ�ำนวนเรื่อง

ผิดจรรยาบรรณหรือทุจริต

4

    • ผลประโยชน์ทับซ้อน

4

• คอร์รัปชัน

0

• การละเมิดสิทธิมนุษยชน

0

• การแข่งขันทางการค้า

0

• การใช้ข้อมูลภายใน

0

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท

9

ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน

14

รวม

27
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เป้าหมาย
• 	จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเท่ากับศูนย์ในทุกปี
• 	ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในปี 2560 และปี 2561
		 เท่ากับ 0.030 และ 0.023 ตามล�ำดับ และเป็นศูนย์ภายในปี 2565
• 	ลดอัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�ำงานต่อเนื่องทุกปี

สุขภาพและ
ความปลอดภัย
ความท้าทาย

การบริหารจัดการ

เอสซีจีมีความมุ่งมั่นในการที่จะลดการบาดเจ็บ
และเสียชีวติ จากการท�ำงาน ทัง้ พนักงานและคูธ่ รุ กิจ
โดยการควบคุ ม ความเสี่ ย งในการท� ำ งานอย่ า ง
ต่อเนื่อง ผ่านการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ของเอสซี จี (SCG Safety
Framework) เป็นแนวปฏิบัติ แต่ยังมีประเด็นที่

เป็นปัญหา เช่น การควบคุมการปฏิบัติที่หน้างาน
ไม่ทวั่ ถึง ขาดความต่อเนือ่ งในการควบคุมความเสีย่ ง
บางกรณีมาจากการขาดความรูแ้ ละตระหนักในเรือ่ ง
การปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และ
สร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ

เอสซี จี ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ตรวจประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
ด้ า นความปลอดภั ย ตามข้ อ ก� ำ หนดของเอสซี จี
(Safety Performance Assessment Program,
SPAP) มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2550 และก�ำหนด
“กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)” เพื่อให้
พนักงานและคู่ธุรกิจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง อันอาจมีผลให้
สูญเสียชีวิต ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมและ
วั ฒ นธรรมการท� ำ งานที่ มี ค วามปลอดภั ย ทั่ ว ทั้ ง
องค์กร (Total Safety Culture) ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
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การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
ด้วยกฎพิทักษ์ชีวิต

การลดความเสี่ยง
และควบคุมการปฏิบัติอย่างมีวินัย

การสร้างความชัดเจนในการแสดงออก
ความเป็นผู้น�ำด้านความปลอดภัย

การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในประเทศที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ

ประกาศใช้กฎพิทกั ษ์ชวี ติ ซึง่ เป็นกฎความปลอดภัย
ที่ ล ะเลยไม่ ไ ด้ กั บ ทุ ก บริ ษั ท ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ สร้างความตระหนักให้พนักงานและ
คู่ธุรกิจ ค�ำนึงถึงอันตรายที่อาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
รุ น แรงหรื อ เสี ย ชี วิ ต เพื่ อ สร้ า งพฤติ ก รรมความ
ปลอดภัยในแนวทางเดียวกัน และสามารถขยาย
ผลไปช่วยคนอื่น

ทบทวนและประเมิ น ความเสี่ ย งในการท� ำ งาน
ที่มีแนวโน้มการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง เช่น
งานบนทีส่ งู เกินกว่า 1.8 เมตร การท�ำงานทีใ่ กล้ชดิ
หรื อ สั ม ผั ส กั บ จุ ด หมุ น จุ ด หนี บ ของเครื่ อ งจั ก ร
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พลั ง งานและระบบไฟฟ้ า
ตลอดจนการขนส่ ง สิ น ค้ า และการโดยสารรถ
เป็นต้น พร้อมทั้งปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ
ติดตามการควบคุมให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างสม�่ำเสมอ
ต่อเนื่อง

ส่งเสริมให้ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่แสดงภาวะ
ความเป็นผูน้ ำ� และเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัย
ให้พนักงานและคู่ธุรกิจ สามารถรับรู้ว่าผู้บริหาร
ห่ ว งใย (Care) และให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับ
การติ ด ตามวั ด ผลระดั บ ความเป็ น ผู ้ น� ำ เพื่ อ น� ำ
มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

น�ำเครือ่ งมือ SPAP เข้าไปใช้ในประเทศต่างๆ โดย
การสร้างโมเดลในทุกธุรกิจในแต่ละประเทศน�ำร่อง
และสร้างแนวทางเพื่อให้เกิดการขยายผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายยกระดับโรงงาน
น�ำร่องให้ผา่ นการตรวจประเมิน SPAP ที่ Level 4
(Succeeding) หรือสูงกว่าในปี 2561

กลยุทธ์
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การด�ำเนินงานปี 2560

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด
พนักงาน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

คู่ธุรกิจ

พนักงาน

ราย/200,000 ชั่วโมง-คน

จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

คู่ธุรกิจ

พนักงาน

ราย/200,000 ชั่วโมง-คน

0.4

0.08

12

ความท้าทาย : พนักงานและคูธ่ รุ กิจยังขาดความตระหนัก
ในเรื่องความปลอดภัย ท�ำให้การปฏิบัติงานยังมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

0.3

0

2556

2557

2558

2559

2560

Practice Awards 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ติ ามกฎพิทกั ษ์ชวี ติ โดยให้พนักงานรวมกลุม่ กัน
น�ำเสนอการปรับปรุงงานให้สามารถปฏิบตั ติ ามกฎพิทกั ษ์
ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและน� ำ ไปขยายผลต่ อ
การประกวดจัดขึ้นในระดับธุรกิจและคัดเลือก Best
Practices ในระดั บ SCG Indonesia มี จ� ำ นวน
กลุ่มพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 34 กลุ่ม
ผลการด� ำ เนิ น การ : ในปี 2560 พบการละเมิ ด
กฎพิทักษ์ชีวิตและพิจารณาการลงโทษทั้งสิ้น 577 ราย
เป็นพนักงาน 26 ราย และคู่ธุรกิจ 551 ราย โดยเป็น
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การฝ่าฝืนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดืม่ แอลกอฮอล์*ก่อนขับขีห่ รือ
ท�ำงาน 87% เนือ่ งจากการตรวจสอบก่อนเข้าเขตพืน้ ที่
ปฏิบตั งิ านเข้มงวดมากขึน้ ส่งผลให้การเกิดอุบตั เิ หตุรนุ แรง
จากสาเหตุดังกล่าวเป็นศูนย์
อย่างไรก็ตามยังพบการฝ่าฝืนเกี่ยวข้องกับการใช้
อุปกรณ์ปอ้ งกันการตกเมือ่ ท�ำงานทีส่ งู และการสวมหมวก
กันน็อกขณะขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์ เอสซีจีจึงจะ
มุ่งเน้นการให้ความรู้ การรณรงค์การสวมอุปกรณ์ และ
ตรวจสอบความปลอดภัยให้เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง
* ระดับแอลกอฮอล์ทเี่ อสซีจคี วบคุมคือ 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

The Lifesaver™
ช่วยชีวิตเด็กจมน�้ำ
The Lifesaver™ เป็นโครงการหนึ่งของการสร้าง
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ในองค์ ก ร โดยส่ ง เสริ ม
ให้พนักงานทุกคนเป็นผู้พิทักษ์ชีวิต ส่งต่อความห่วงใย
ดูแลตักเตือนกันให้ปลอดภัย
ในปี 2560 ความห่วงใย จิตส�ำนึก และพฤติกรรม
ความปลอดภัยของ The Lifesaver™ ไม่ได้อยูแ่ ค่ในองค์กร
เท่านั้น เมื่อเกิดเหตุอันไม่คาดคิด พนักงานของเอสซีจี
ยังพร้อมจะเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์ชวี ติ ของคนในสังคมด้วย ดังเช่น
เหตุการณ์ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นายอนุชติ บ�ำรุง
พนักงานของบริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด
ได้เข้าช่วยเหลือเด็กจมน�้ำที่หาดแหลมสน อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง โดยได้ทำ� CPR และปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ตามทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมจากบริษทั สามารถช่วยชีวติ เด็ก
ให้ปลอดภัยคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว ซึ่งในขณะ
เกิดเหตุวันนั้นครอบครัวของนายอนุชิตและเพื่อนๆ อยู่
ระหว่างเก็บขยะเป็นกิจกรรมจิตอาสาทีห่ าดแหลมสนด้วย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
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กฎพิทักษ์ชีวิต 9 ข้อบนบัตร
ที่พนักงานทุกคนมีติดตัว

ทีม S.E.R.T.
ช่วยชีวิตเด็กจมน�้ำ
การช่วยเหลือเราอาจ
ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำเรื่องยิ่งใหญ่ถึงขั้น
ช่วยชีวิต เราสามารถท�ำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
ที่เราถนัดได้ เช่น การช่วยกันตักเตือน
ในเรื่องความปลอดภัย หรือแม้แต่
การเก็บขยะก็สามารถท�ำให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้อื่น
และคืนความสวยงาม
ให้แก่ธรรมชาติได้”

ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นมาก
แต่จากการที่ได้รับอบรมมาท�ำให้รู้ว่า
มีขั้นตอนอย่างไร และมีสติ  
การที่เราได้ช่วยอย่างเต็มที่แล้ว
น้องมีอาการดีขึ้น
ท�ำให้เรารู้สึกดีใจ
และภูมิใจอย่างยิ่ง”

ณัฐวุฒิ ทิมพิทักษ์

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงานบ้านโป่ง

อนุชิต บ�ำรุง
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คู่ธุรกิจขนส่งและจราจร
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การด�ำเนินการ :
• ก�ำหนดกฎพิทักษ์ชีวิตซึ่งมีทั้งหมด 9 ข้อ เพื่อ
เน้นย�้ำจิตส�ำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน
และคู่ธุรกิจ โดยประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคมปี 2560
ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของทุกบริษัททั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้างงานกับ
คู่ธุรกิจ ทั้งนี้หากมีการปฏิบัติที่ละเลยกฎพิทักษ์ชีวิต
จะมีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดตามข้อก�ำหนดทีร่ ะบุไว้
นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มกับผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ พัฒนา
แบบส�ำรวจความเข้าใจและทัศนคติต่อกฎพิทักษ์ชีวิต
เพื่อน�ำข้อมูลกลับมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
• บริษทั ของเอสซีจใี นประเทศอินโดนีเซียจัดประกวด
SCG Indonesia Life Saving Rules (LSRs) Best
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กฎพิทักษ์ชีวิต
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0.361
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คู่ธุรกิจ

ราย

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด

สมิธ เซ่งเครือ

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด

S.E.R.T. (SCG Packaging Emergency Response
Team) เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร
มีความสามารถเพียงพอในการรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉินเพือ่ ลดความสูญเสีย และปกป้องชีวติ และทรัพย์สนิ
เพื่อตอบโต้และควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง ไม่ให้เหตุการณ์รุนแรงลุกลามไปสู่ภายนอก
ซึง่ นอกจากพนักงานจะช่วยป้องกันเหตุฉกุ เฉินในโรงงาน
แล้วยังน�ำความรู้ไปช่วยสังคมด้วย
เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ทิมพิทกั ษ์
พนักงานของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(โรงงานบ้านโป่ง) และครอบครัว และนายสมิธ เซ่งเครือ
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด ได้เดินทางไปเที่ยว
พักผ่อนทีอ่ ำ� เภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ประสบเหตุการณ์
ในสถานที่พัก มีเด็กชายวัย 3 ขวบจมสระน�้ำ พนักงาน
ได้ช่วยกันท�ำ CPR ปั๊มหัวใจและผายปอดราว 10 นาที
จนกระทั่งรถพยาบาลมารับไปดูแลรักษาพยาบาลต่อ
และพบว่าเด็กปลอดภัยดี
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เอสซีจี

ผลการด�ำเนินการ :
• เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ปรับปรุง
เครือ่ งจักรในโรงงาน 15 โรงงานแล้วเสร็จรวม 382 เครือ่ ง
จาก 421 เครื่อง คิดเป็น 90%
• เอสซีจี แพคเกจจิง้ ปรับปรุงเครือ่ งจักรในโรงงาน
12 โรงงานแล้วเสร็จรวม 71 เครื่องจาก 150 เครื่อง
คิดเป็น 47%
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

ผลการด�ำเนินการ : จัดท�ำคูม่ อื การประเมินความเสีย่ ง
สุ ข ภาพ และขยายผลไปยั ง กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ อื่ น โดยน�ำ ไป
ปรับใช้ในบริษัทน�ำร่องของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ทัง้ ในและต่างประเทศ
จ�ำนวน 4 บริษทั และมีแผนการขยายผลการด�ำเนินงาน
ตามระบบการจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้ทั่วทั้ง
องค์กร โดยพัฒนาระบบให้ครอบคลุมการเก็บ วิเคราะห์
รายงานการเจ็บป่วย และโรคจากการท�ำงาน และน�ำมา
ปฏิบัติให้เกิดผลในการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ

ผลการด�ำเนินการ :
• ผลการประเมินพนักงานระดับจัดการในปี 2560
จ�ำนวน 512 คน (ระดับจัดการทั้งหมด 1,932 คน)
มีระดับภาวะความเป็นผู้น�ำด้านความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับที่เอสซีจีต้องการ (Acceptable Level) ประมาณ
50%
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การด�ำเนินการ : เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้น�ำระบบการ
จั ด การสุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม ตามแนวทางระบบ
การจั ด การขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
(ILO OSHMS 2001) มาเป็ น แนวทางด� ำ เนิ น การ
ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันทุกบริษัทในกลุ่มเอสซีจี
เคมิคอลส์ รวม 23 หน่วยงาน/บริษัท ได้ด�ำเนินการ
ตามระบบบริหารจัดการสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมครบถ้วน
ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารส� ำ รวจปั จ จั ย อั น ตราย (Walk
Through Survey) การประเมิ น ความเสี่ ย งสุ ข ภาพ
(Health Risk Assessment) และการลดและควบคุม
ความเสี่ยงสุขภาพ (Health Risk Reduction and
Control Program) เพื่อให้สามารถก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง การเฝ้าระวังสุขภาพที่เหมาะสมได้
อย่างเป็นระบบ ท�ำให้มนั่ ใจว่าผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั การดูแล
สุขภาพจากการสัมผัสปัจจัยอันตรายในการท�ำงานที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
อันเนื่องจากการท�ำงาน

%

37.50

การด�ำเนินการ : ทบทวนและก�ำหนดมาตรฐานการ
ท� ำ งานที่ ส� ำ คั ญ ดั ง นี้ มาตรฐานความปลอดภั ย ของ
เครื่องจักร วิธีการท�ำงานให้ปลอดภัย และการฝึกอบรม
พนักงาน
• เอสซี จี ซิ เ มนต์ - ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า ง จั ด ตั้ ง
คณะท�ำงานความปลอดภัยในการท�ำงานกับเครื่องจักร
(Community of Practice, CoP) เพื่ อ ทบทวน
และก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องจักร
และวิธที ำ� งานทีป่ ลอดภัย โดยเฉพาะการตัดแยกพลังงาน
และการล็อกกุญแจแขวนป้ายห้ามเดินเครือ่ งจักร จากนัน้
คณะท�ำงานฯ ได้ติดตามการด�ำเนินงานให้ทุกโรงงาน
ปรับปรุงเครื่องจักร จัดเตรียมอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน
และวิธีการท�ำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
• เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง จั ด ท� ำ โครงการ Zero
Accident by Machine (ZAM) โดยให้พนักงานทุกคน
ในหน่วยงานช่วยกันค้นหาความเสี่ยงจากการท�ำงานกับ
เครือ่ งจักร เพือ่ น�ำมาก�ำหนดแนวทางการป้องกันอันตราย
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ พ นั ก งานรู ้ ถึ ง จุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ครบถ้วน ได้จัดท�ำคู่มือที่ระบุความเสี่ยงครบถ้วนของ
ทุกเครื่องจักรและคู่มือขั้นตอนการท�ำงานที่ปลอดภัย
รวมทั้งหลักสูตรการอบรมทั่วไปและเฉพาะลักษณะงาน

การด�ำเนินการ : พัฒนาเครือ่ งมือการประเมินภาวะผูน้ �ำ
ด้านความปลอดภัย พร้อมแนวทางเพื่อพัฒนาระดับ
ความเป็นผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารรายบุคคลในการทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ�
ให้ทุกคนในองค์กรเห็นว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นคุณค่า
ทีส่ ำ� คัญ (Core Value) และจ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการท�ำงาน
ให้การสนับสนุนการด�ำเนินการเรื่องความปลอดภัย
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และพนั ก งานทุ ก คนมี พ ฤติ ก รรม
การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และช่วยกันดูแลให้ผู้อื่น
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

Level 3 - Qualifying
Level 4 - Succeeding
Level 5 - Leading

66.28

กลยุ ท ธ์ : ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งแสดงความเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า น
ความปลอดภัยให้เห็นว่าความปลอดภัยมีความส�ำคัญ
อย่างมาก รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นและความคาดหวัง
ที่จะได้รับผลจากการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย

26.74
3.49

ความท้ า ทาย : การสั ม ผั ส กั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ อ าจส่ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในระยะยาว เป็น
ความเสี่ยงที่เอสซีจีใส่ใจในการบริหารจัดการ โดยการ
ประเมินและควบคุมความเสี่ยงที่ต้องขยายผลไปทั่ว
ทั้งองค์กร

72.50

ความท้าทาย : อุบตั เิ หตุทมี่ าจากการท�ำงานกับเครือ่ งจักร
สาเหตุ ส ่ ว นใหญ่ ม าจากการประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ไ ม่
ครอบคลุมลักษณะงาน หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
และคู่ธุรกิจยังไม่ครอบคลุมเรื่องการป้องกันอันตราย
รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจระบุไว้ไม่ชัดเจน

จ�ำนวนโรงงานในประเทศไทย
ตามมาตรฐานความปลอดภัย SPAP
เปรียบเทียบปี 2556-2560

20.00
3.75

Visible Safety Leadership

81.82

อาชีวอนามัย (Occupational Health)

10.39
3.90

ลดอุบัติเหตุจากการท�ำงานกับเครื่องจักร

2560

• ปี 2560 มี บ ริ ษั ท ในประเทศไทยที่ ผ ่ า นการ
ตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety
Performance Assessment Program, SPAP) ตั้งแต่
Level 4 (Succeeding) ขึ้ น ไป จ� ำ นวน 48 บริ ษั ท
คิดเป็น 53.94%
• ส�ำหรับบริษทั ในต่างประเทศผ่านการตรวจประเมิน
ประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety Performance
Assessment Program, SPAP) ตั้ ง แต่ Level 3
(Qualifying) ขึน้ ไป จ�ำนวน 17 บริษทั คิดเป็น 45.95%
• บริษัทน�ำร่องที่ใช้ SCG Safety Framework ใน
ต่างประเทศ ได้แก่
ธุ ร กิ จ เอสซี จี เคมิ ค อลส์ : TPC VINA Plastic
and Chemical Corporation Limited (TPC VINA)
ประเทศเวียดนาม
ธุ ร กิ จ เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง : Vina Kraft Paper
Co., Ltd. (VKPC) ประเทศเวียดนาม
ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง : Kampot
Cement Co., Ltd. (KCC) ประเทศกัมพูชา
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ยกระดับความปลอดภัย
บริษัท Prime Group
ความเป็นมา : เอสซีจีได้ขยายฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน ซึง่ หลายบริษทั ทีเ่ ข้าไปด�ำเนินการ มีการด�ำเนิน
ธุรกิจอยูแ่ ล้ว เช่น บริษทั Prime Group ประเทศเวียดนาม
เมือ่ ปี 2556 บริษทั นีม้ โี รงงานผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ ง
ปูพื้นและกระเบื้องบุผนังจ�ำนวน 6 โรงงาน มีพนักงาน
รวม 3,300 คน ซึง่ เดิมสภาพเครือ่ งจักรเก่า ขาดการดูแล
รักษา ตูไ้ ฟฟ้ามีสภาพไม่ปลอดภัย พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และพนักงานขาดความตระหนักใน
เรื่องความปลอดภัย จึงมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานสูง
การด�ำเนินการ : เอสซีจไี ด้เริม่ ด�ำเนินกิจกรรมปรับสภาพ
แวดล้อมในที่ท�ำงาน (5 ส) น�ำระบบ OHSAS 18001
และระบบ SCG Safety Framework มาปรับใช้ใน
บริษัท โดยในปี 2560 ได้รับการรับรองระบบความ
ปลอดภัย OHSAS 18001 และสามารถพัฒนาระบบ

SCG Safety Framework จนได้ ต ามเป้ า หมาย
SPAP level 3 (Qualifying) นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนิน
การอืน่ อีกหลายประการ เช่น การจัดฝึกอบรมความรูเ้ รือ่ ง
ความปลอดภัย การท�ำกิจกรรม KYT การวิเคราะห์งาน
เพือ่ ความปลอดภัย การก�ำหนดให้พนักงานสวมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) การแจกหมวกนิรภัย
ให้ พ นั ก งานทุ ก คนเพื่ อ ลดความรุ น แรงจากอุ บั ติ เ หตุ
นอกงาน การจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ผลการด�ำเนินการ : ตั้งแต่ปี 2556 ที่เอสซีจีได้เข้า
ร่ ว มทุ น และปรั บ ปรุ ง ระบบและมาตรการด้ า นความ
ปลอดภัย จ�ำนวนอุบัติเหตุได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก
ปี 2555 ซึ่ ง มี จ� ำ นวนอุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งานสู ง ถึ ง
42 ราย จนมาถึ ง ปี 2560 จ� ำ นวนอุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น
หยุดงานลดลงเหลือ 7 ราย

นับตั้งแต่เอสซีจีได้เข้ามาบริหารนั้น เอสซีจีได้ให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยผู้บริหารได้ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้เรื่องความปลอดภัยกลายเป็นข้อก�ำหนดขั้นต�่ำ 
เป็นสิ่งที่ต้องท�ำ และยังมี SCG Safety Framework ซึ่งเป็นระบบ
การจัดการที่มีแนวทางชัดเจน ท�ำให้ผมและหัวหน้างานสามารถ
พัฒนาคู่มือ มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยได้อย่างชัดเจน
ผมสามารถท�ำงานง่ายขึ้น และได้รับความร่วมมือจาก
เพื่อนร่วมงานมากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทของผม
ได้ผ่านการตรวจประเมิน SPAP (SCG Safety
Performance Assessment Program)
อยู่ในระดับที่ 3 (Qualifying)”

THANG – PHAM VAN

การน�ำ SCG Safety Framework มาใช้ในบริษัท
ท�ำให้มีการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบความปลอดภัย
ในการท�ำงานก่อนเริ่มงาน  เราได้ทราบถึงขั้นตอนการท�ำงาน
ที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ จึงต้องจัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องมือ หรือทบทวนขั้นตอนการท�ำงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น  
ส่วนการท�ำ 5 ส ช่วยส่งเสริมให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องมือ ลดเวลาการท�ำงานให้เสร็จเร็วขึ้น การปรับรูปแบบ
การท�ำงานนี้ท�ำให้ผมและเพื่อนร่วมงานทุกคนมาท�ำงาน
ด้วยความมั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
และกลับบ้านไปพบครอบครัวได้อย่างปลอดภัย”
HUNG – TRAN MANH

Production Staff, บริษัท Prime Group

Safety Environment Quality
and Productivity Manager,
บริษัท Prime Group
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เป้าหมาย
• เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนและส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
ทั้งทางตรงผ่านการด�ำเนินงานโดยเอสซีจี
และทางอ้อมผ่านคู่ธุรกิจและกิจการร่วมทุน
ให้ตระหนัก คุ้มครอง และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ในการด�ำเนินธุรกิจโดยประเด็นที่เป็นความเสี่ยง
ได้รับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
(Mitigation and Preventive Plan)
รวมถึงได้รับการจัดการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
(Remediation Actions) ได้ครบถ้วน 100%

การด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ความท้าทาย

การบริหารจัดการ

การด�ำเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เช่น
พนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ กลุ่มชนพื้นเมือง
ชุมชนท้องถิน่ แรงงานของคูธ่ รุ กิจ แรงงานต่างชาติ
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการด�ำเนินงานที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทัง้ ในกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจโี ดยตรง
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และกิจการ
ร่วมทุนที่เอสซีจีไม่ได้บริหารจัดการ

เอสซีจีประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนโดย
อ้างอิงกับมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลัก
การและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work)
ซึ่งมีผลบังคับในทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยมีกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Due Diligence Process) อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจตั้งอยู่บน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

กลยุทธ์

1

2

การปฏิบัติตาม
“นโยบายสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี”

การด�ำเนินกระบวนการจัดการ
ด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Due Diligence Process)

ก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง
ของเอสซีจี และส่งเสริมการด�ำเนินงานในห่วงโซ่
คุ ณ ค่ า ทางธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ทั้ ง คู ่ ธุ ร กิ จ คู ่ ค ้ า
คู่สัญญา ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ ให้ปฏิบัติต่อทุกคน
ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม และปฏิบัติ
ตามกฎหมายของแต่ ล ะประเทศหรื อ ตามสนธิ
สัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม
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ด� ำ เนิ น การตามกระบวนการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วยการก�ำหนดประเด็นความเสี่ยง การ
ก� ำ หนดกลุ ่ ม หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ การ
วางแผนและด�ำเนินการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา
การจั ด การบรรเทาผลกระทบ และตรวจสอบ
ติดตามผล

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Due Diligence Process)
ระบุประเด็น
ความเสี่ยง
ด้านสิทธิ
มนุษยชน

ระบุกลุ่ม
ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

ป้องกัน
หรือจัดท�ำแผนแก้ไข
รวมถึงก�ำหนด
มาตรการเพื่อ
บรรเทาเยียวยา
ความเสียหาย

ติดตามผล

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

Thaw Lay

พนักงานปฏิบตั กิ าร สัญชาติเมียนมา
บริษัทไดน่า แพคส์ จ�ำกัด
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เอสซีจี

การด�ำเนินงานปี 2560
การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
การด�ำเนินการ : เอสซีจีจัดการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนจาก 2 ปัจจัยหลักคือ ผลกระทบ
ของความเสี่ยง (Severity) และโอกาสเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) โดยก�ำหนดผลการประเมินความเสีย่ งเป็น
3 ระดับ คือ ต�่ำ (Low) ปานกลาง (Medium) และ
สู ง (High) ซึ่ ง เมื่ อ ได้ ร ะบุ ป ระเด็ น ที่ เ ป็ น ความเสี่ ย ง
แล้วจะวางแผนและด�ำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา
(Mitigation and Preventive Plan) พิจารณาจัดการ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น (Remediation Actions)

ขอบเขตการด�ำเนินงานของกิจการร่วมทุน (Joint Venture) ที่เอสซีจีไม่มีอ�ำนาจด�ำเนินการ
และด�ำเนินการตรวจสอบและติดตามผล (Monitoring)
ต่อไป
ผลการด�ำเนินการ : เอสซีจีได้จัดท�ำการประเมินความ
เสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนครอบคลุ ม พนั ก งาน ชุ ม ชน
คู่ธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อก�ำหนดประเด็นความ
เสี่ยง ก�ำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ รวมถึง
กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กและสตรี คนพิการ กลุ่มชน
พื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น แรงงานย้ายถิ่น รวมทั้งวางแผน
ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขและป้ อ งกั น ปั ญ หา จั ด การบรรเทา
ผลกระทบ และตรวจสอบติดตามผล โดยในปี 2560 มี
ประเด็นความเสี่ยงที่สำ� คัญดังนี้

ขอบเขตการด�ำเนินงานของเอสซีจี รวมถึงการด�ำเนินงานที่เอสซีจีมีสิทธิบริหารจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง (Mitigation Plan and Remediation Actions)

สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
วิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ที่เอสซีจีก�ำหนด

• สือ่ สาร ให้ความรู้ สร้างจิตส�ำนึกด้านการท�ำงานทีป่ ลอดภัย ภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework)
• พนักงานและคู่ธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)
ซึ่งมีผลต่อการประเมินผลงานและค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้
• ตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัยตามข้อก�ำหนดของเอสซีจี (Safety Performance
Assessment Program, SPAP)

คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

• ก�ำหนดให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผลกระทบที่มีต่อชุมชน
รวมถึงการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และรายงานต่อคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เอสซีจี เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
• จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอย่างใกล้ชิดและสม�ำ่ เสมอ
• จัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
(ดูรายละเอียดในบท “การดูแลสังคมและชุมชน”)

ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง (Mitigation Plan and Remediation Actions)

สิทธิแรงงานในเรื่องสภาพการจ้างงาน
ของผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture
with no management control)

• แสดงเจตจ�ำนงของเอสซีจีในการร่วมธุรกิจกับองค์กรที่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
• ร่วมก�ำหนดนโยบายด้านการจ้างงานและสิทธิแรงงานรวมถึงก�ำกับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากเอสซีจี
• ให้ความรู้ ส่งเสริมการด�ำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
• จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือชี้เบาะแสการปฏิบัติงานที่ผิดปกติ
ผ่านระบบ SCG Whistleblower

การจ้างงานคนพิการ

การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

การด�ำเนินการ : เอสซีจีปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานและการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
โดยได้สง่ เสริมการจ้างงานและการสร้างอาชีพแก่ผพู้ กิ าร
มาอย่างต่อเนื่อง

การด�ำเนินการ : สืบเนือ่ งจากทีป่ ระเทศไทยประกาศใช้
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ซึ่งคุ้มครองไม่ให้มีการกระท�ำที่เลือกปฏิบัติโดยอ้าง
เรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง
เอสซีจไี ด้ตดิ ตามและสือ่ สารกฎหมายความเท่าเทียม
ระหว่างเพศที่ได้ประกาศใช้ใหม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ได้ทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยเอสซีจยี งั
คงถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลักการความเท่าเทียม
ระหว่ า งเพศ ทั้ ง การจ้ า งงาน การจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ความก้าวหน้าทางต�ำแหน่งงานและอาชีพ และสภาพการ
ท�ำงานหรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวันอืน่ ๆ

ผลการด�ำเนินการ : ในปี 2560 เอสซีจีจ้างงานและ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก
300 คน จากเดิม 41 คน ประกอบด้วย
• โครงการจ้างครูหูหนวก 12 คน
• โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการที่จังหวัดล�ำปาง
และสงขลา 147 คน
• โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ 12 คน
• โครงการศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก 30 คน
• การจ้างงานอื่นๆ ในพื้นที่ของแต่ละกิจการ 99 คน

ขอบเขตการด�ำเนินงานของคู่ธุรกิจ
ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง (Mitigation Plan and Remediation Actions)

ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
และวัสดุที่ใช้ในการผลิต

• การอบรมขับขี่ปลอดภัยด้วยหลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงานขับรถทุกคน
โดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ภายใต้การบริหารจัดการของเอสซีจี
• ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มพนักงานขับรถให้เป็นสุภาพบุรุษนักขับ (Smart Driver)
สามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ผู้ขับขี่รอบข้าง มีความภาคภูมิใจ
ในสายอาชีพ และเป็นต้นแบบของพนักงานขับรถที่ดี
• ติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ โดยเน้นไปที่องค์ประกอบหลักของ
ความปลอดภัย เช่น ความเร็ว การใช้ถนนอย่างปลอดภัยเมื่อต้องผ่านจุดเสี่ยง จุดอันตราย
การห้ามจอดบนไหล่ทาง การควบคุมระยะเวลาการขับรถ

สิทธิแรงงาน ในเรื่องแรงงานบังคับ
และการเกณฑ์แรงงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายจ้างงานแรงงานต่างชาติ

• คัดเลือกคู่ธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ และศักยภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
• ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนของคู่ธุรกิจ จัดท�ำแผนพัฒนา
และยกระดับศักยภาพการด�ำเนินงานของคู่ธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
• ตรวจประเมินคู่ธุรกิจให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
และน�ำผลการประเมินมาทบทวนในทะเบียบผู้ขาย (Approved Vendor List)
• จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือชี้เบาะแสการปฏิบัติงานที่ผิดปกติ
ผ่านระบบ SCG Whistleblower
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เอสซีจีถือว่าพนักงานทุกคนเป็นบุคลากร
ที่มีคุณค่าต่อองค์กร เอสซีจีจึงให้ความใส่ใจกับคุณภาพชีวิต
ของพนักงานทุกเพศทุกวัย และยังยึดถือการปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกเพศเหมือนๆ กัน จะเห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมา
มีผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารของเอสซีจีมากขึ้น ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี
และเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจของพนักงานหญิงว่ามีโอกาส
ก้าวหน้าขึ้นมาอยู่ในต�ำแหน่งผู้บริหาร เนื่องด้วยยุคสมัย
สภาพสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้ผู้หญิง
สามารถแสดงศักยภาพด้านการท�ำงานได้มากขึ้น”
จันทนิดา สาริกะภูติ

ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานวางแผนและการเงิน
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เป้าหมาย
• 	เป็นองค์กรต้นแบบด้านการดูแลพนักงานและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ที่น่าร่วมงานด้วยโดยผลส�ำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
อยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นน�ำ 25% แรก

การดูแลพนักงาน
ความท้าทาย

การบริหารจัดการ

เอสซีจีถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด
เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกธุรกิจและทุกประเทศที่
เข้าไปด�ำเนินการ ปัจจุบนั ปัญหาความไม่สมดุลของ
ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนส่งผลให้เกิด

กลยุทธ์

1

2

การสร้างคุณค่าขององค์กร
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพ
และความสามารถเข้ามาร่วมงาน

ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

เสริมสร้างคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ดึงดูด
ผู้มีศักยภาพและความสามารถในทุกระดับสาขา
อาชีพ ให้เข้าร่วมท�ำงานกับเอสซีจี
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การแย่งชิงแรงงานในบางพืน้ ทีแ่ ละโครงสร้างค่าจ้าง
ในบางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก เอสซีจีจึงมี
ความเสี่ ย งในด้ า นการดึ ง ดู ด ผู ้ มี ศั ก ยภาพและ
ความสามารถให้เข้าร่วมท�ำงานกับเอสซีจี และ
การดูแลพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

สร้างคุณค่าขององค์กรให้เป็นองค์กรทีท่ กุ คนอยาก
ร่ ว มท� ำ งานด้ ว ย ดึ ง ดู ด และรั ก ษาพนั ก งานที่ มี
ศักยภาพและความสามารถไว้ในองค์กร และดูแล
พนั ก งานอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรมโดยติ ด ตาม
ประสิทธิผลจากตัวชี้วัดของผลส�ำรวจความผูกพัน

ต่อองค์กรของพนักงาน (Engagement Survey)
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
เสริมสร้างความผูกพันให้พนักงานเกิดความรู้สึก
เป็นหนึง่ เดียว พร้อมก้าวสูเ่ ป้าหมายและความส�ำเร็จ
ร่วมกัน จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
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การด�ำเนินงานปี 2560
การส�ำรวจความผูกพันต่อองค์กร
ผลการด�ำเนินการ :
• ในปี 2559 การส�ำรวจความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานด�ำเนินการไปได้ 25% จากจ�ำนวนพนักงาน
ทั้งหมด โดยจะจัดให้มีการส�ำรวจอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุมพนักงานส่วนใหญ่ (Majority of Employees)
ในปี 2561 ต่อไป
• ในปี 2560 ผลการส�ำรวจของบริษัทจัดหางาน
จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เอสซีจเี ป็นหนึง่ ในบริษทั
ที่มีผู้ต้องการเข้าท�ำงานมากที่สุดในประเทศไทย

Health Center
กลยุทธ์ : ดูแลพนักงานอย่างทัว่ ถึง ส่งเสริมให้มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวิตในการท�ำงานที่ดี ให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้าง
ความผูกพันกับองค์กร
การด� ำ เนิ น การ : เอสซี จี ส� ำ นั ก งานใหญ่ จั ด สร้ า ง
อาคาร Health Center ซึ่ ง เป็ น ตึ ก รู ป ทรงทั น สมั ย
5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร เพื่อให้บริการ
อย่างครบวงจรด้านสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของชาวเอสซีจี
โดยแบ่ ง พื้ น ที่ บ ริ ก ารเป็ น 2 ส่ ว น พื้ น ที่ ส ่ ว นแรกคื อ
Health Care บริเวณชัน้ 1-2 มีคณะแพทย์และบุคลากร
จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้บริการตรวจรักษาทัว่ ไป
และบริ ก ารเฉพาะทาง เช่ น การท� ำ กายภาพบ� ำ บั ด
เป็นต้น เปิดให้บริการในวันท�ำงานจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 07.30-16.30 น. โดยไม่หยุดพักตอนเที่ยง พื้นที่
ส่วนที่ 2 เป็น Health Club ในบริเวณพืน้ ทีอ่ เนกประสงค์
ชั้น 3 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ และชั้น 4-5 เป็น
ห้องฟิตเนส ประกอบด้วยเครื่องออกก� ำลังกายต่างๆ
ที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์เวตเทรนนิง (Weight Training)
และยังจัดกิจกรรม เช่น การเต้นซุมบา โยคะ โดยมี
เทรนเนอร์มืออาชีพคอยให้บริการ เปิดบริการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา
08.00-20.00 น.
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Re-Employment Program
ความเป็นมา : ในแต่ละปีมีพนักงานที่อายุครบเกษียณ
จ� ำ นวนมาก แต่ พ นั ก งานหลายคนเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งยังสามารถท� ำงานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและถ่ า ยทอดวิ ธี ก ารท� ำ งาน
แก่พนักงานรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี เอสซีจีจึงเล็งเห็น
ความส�ำคัญของการรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
สูงและสร้างคุณค่าแก่องค์กรไว้

การด�ำเนินการ : เอสซีจจี ดั ท�ำโครงการ Re - Employment
Program ขึ้ น เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารจ้ า งงานหลั ง
เกษียณอายุ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2560 ทั้งนี้จะพิจารณา
จากความเหมาะสมของลักษณะงาน และจ�ำนวนพนักงาน
ที่เกษียณอายุในแต่ละปี
ผลการด�ำเนินการ : ในปี 2560 ได้เริ่มต้นจ้างงานต่อ
กับพนักงานระดับผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน และคาดว่า
ในอนาคตจะมีอตั ราจ้างงานทีเ่ หมาะสมกับความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น

ผลการด�ำเนินการ : ตั้งแต่อาคาร Health Center
เปิดให้บริการมีผู้มาเข้ารับการตรวจรักษาพอสมควร
แต่ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากคื อ ส่ ว น Health Club มี
ผู ้ ม าใช้ บ ริ ก ารประมาณ 300 รายต่ อ วั น ส่ ว นใหญ่
ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน
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เป้าหมาย
• 	ปี 2561 พนักงานในประเทศไทย 100% ได้รับการประเมินสมรรถนะ
และการจัดท�ำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) บนระบบบริหารจัดการ
การเรียนรู้ (LMS)
• 	ปี 2561 ขยายผลการท�ำแบบประเมินสมรรถนะ และการจัดท�ำแผนการ
พัฒนารายบุคคล (IDP) บนระบบ LMS และการพัฒนาตาม
รูปแบบ 70:20:10 ไปยังพนักงานในกลุ่มวิชาชีพการบุคคล
กลุ่มวิชาชีพด้าน Logistics และกลุ่มวิชาชีพด้านงานจัดซื้อ
ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

การบริหารจัดการ

การพัฒนาพนักงาน
ความท้าทาย
โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างรุนแรง มี
ความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอน
ซับซ้อนและคลุมเครือ (Volatility, Uncertainty,
Complexity, Ambiguity - VUCA) ท�ำให้เอสซีจี

กลยุทธ์
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มี ค วามเสี่ ย งในด้ า นการพั ฒ นาสมรรถนะของ
พนั ก งานที่ ต ้ อ งพร้ อ มและตอบโจทย์ ไ ด้ ทั น กั บ
ทิศทางของธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ

1

2

สร้างการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งภูมิภาค

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และบทบาท
ในการเป็นโค้ชของผู้บังคับบัญชา

ยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
(Role-based Competency) เพือ่ พัฒนาพนักงาน
ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเพื่ อ ตอบโจทย์ ธุ ร กิ จ
อย่างแท้จริงและพร้อมรับมือกับความท้าทายและ
การเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ

พนักงานต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้
และการพัฒนาของตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้สนับสนุนรวมทั้งให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำ
ต่างๆ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

เอสซีจสี ร้างความคล่องตัวในการเรียนรูใ้ ห้พนักงาน
สามารถเรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ๆ ผ่านปัจจัย
พื้ น ฐานและวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ อสซี จี ไ ด้
สนับสนุนและสร้างขึ้น เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด เช่ น การพั ฒ นาสมรรถนะ
ตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Competency)
การเรียนรู้แบบ 70:20:10 ระบบบริหารจัดการ

การเรียนรู้ (Learning Management System,
LMS) โดยมีแผนงานทัง้ ระยะปานกลาง (Medium
Term Plan) และแผนรายปี (Annual Plan) ดูแล
อย่างใกล้ชิดภายใต้คณะกรรมการและหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบด้านการเรียนรูข้ องพนักงานอย่างชัดเจน
ตั้งแต่ระดับวิชาชีพ (Professional Academy
Committee) ระดั บ ธุ ร กิ จ (BU Academy
Committee) จนถึ ง ระดั บ เอสซี จี (Learning
Council Committee)

3

4

เชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงาน
เข้ากับระบบบริหารจัดการ Talent
และระบบ HR อื่น ๆ

พัฒนาความสามารถของพนักงาน
และผู้น�ำ
พนั ก งานทุ ก คนจะได้ รั บ การพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ
รวมทั้งพัฒนาผู้น�ำให้มีทัศนคติ ความรู้และความ
สามารถ และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้
มีศักยภาพขึ้นเป็นก�ำลังส�ำคัญของเอสซีจีได้

เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานขับเคลื่อนได้อย่าง
สมบูรณ์ยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อม
รองรั บ ความจ� ำ เป็ น ของธุ ร กิ จ โดยเชื่ อ มโยง
การเรียนรู้พัฒนาพนักงานกับระบบ HR อื่นๆ
ขององค์กร เช่น การเจริญเติบโตของพนักงาน
รวมทั้งระบบบริหารจัดการ Talent เป็นต้น

5
สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
ใช้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู ้ (LMS)
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
เดี ย วกั น ทั้ ง ภู มิ ภ าค และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด
พร้อมทั้งน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การเรียนรู้ เช่น E-learning, Micro Learning
หรือ Gamification
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การด�ำเนินงานปี 2560
พัฒนาหลักสูตรส�ำหรับพนักงานระดับผู้บริหาร
ความท้าทาย :  เพือ่ ตอบโจทย์การท�ำธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปของเอสซีจี การพัฒนาพนักงานระดับผู้บริหารให้
สามารถท�ำงานสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจเป็นประเด็น
ที่ส�ำคัญและเร่งด่วน
การด�ำเนินการ :
• ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาพนักงานระดับ
ผู้บริหารขึ้นใหม่ คือหลักสูตร Service Performance
Enhancement Program (SPE) โดยออกแบบหลักสูตร
ร่วมกับสถาบันชัน้ น�ำของโลกคือ DukeCE ส�ำหรับกลุม่
เป้าหมายคือ ผู้น�ำในระดับต่างๆ เช่น Business และ
Functional Leader รวมทั้ ง ผู ้ จั ด การอาวุ โ ส หรื อ
Manager of Manager ในประเภทงานบริการและโซลูชนั่
งานขายและการตลาด และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(NPD)
• ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร Management
Acceleration Program (MAP) โดยเน้นให้พนักงาน
ระดั บ จั ด การ (Management) มี ป ระสบการณ์
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านการท�ำงานจริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
ผลการด� ำ เนิ น การ : ในปี 2560 หลั ก สู ต ร SPE
ถู ก ออกแบบเรี ย บร้ อ ยและพร้ อ มด� ำ เนิ น การจั ด ใน
ปี 2561 ตามแผนที่วางไว้ และหลักสูตร MAP ได้
ด�ำเนินการจัดการอบรมแล้ว โดยมีพนักงานระดับผูบ้ ริหาร
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร MAP จ�ำนวน 40 คน

ปรับปรุงการอบรมในห้องเรียนด้วยระบบดิจิทัล
ความท้าทาย : การเรียนรู้ผ่านการอบรมในห้องเรียน
จั ด เป็ น การเรี ย นรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพน้ อ ยที่ สุ ด ใน
กระบวนการเรียนรู้แบบ 70:20:10 และพนักงานต้อง
ออกจากหน้ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู ่ เ พื่ อ มานั่ ง เรี ย น
ในห้องเรียน ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกและคล่องตัว
กั บ พนั ก งานบางกลุ่ ม และไม่ ส นั บ สนุ น การสร้ า ง
Learning Agility ในองค์กร
การด�ำเนินการ : ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมในห้องเรียน
หลายหลักสูตร โดยน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาผสมผสาน
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ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน
และจ�ำนวนวันฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน
ค่าใช้จ่าย
ล้านบาท

วัน
วัน

2,000
10

1,500
1,000

10

1,472

12

11

1,977

1,616
6

1,157

9

9

1,445

6
3

500
0

2556

2557

2558

2559

2560

0

Level Up ข้ามผ่านด่านท้าทาย
ความท้าทาย : การประเมินสมรรถนะและการจัดท�ำ
แผนพัฒนารายบุคคลประจ�ำปีซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่าง
เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ยังถือเป็นเรื่องใหม่ จึงต้อง
ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สื่ อ สารให้ พ นั ก งานเอสซี จี เ ห็ น
ความส� ำ คั ญ และตระหนั ก ว่ า เป็ น หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของพนักงานที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถท�ำงานบรรลุเป้าหมายตาม
ที่ตนเองตั้งไว้และตามที่บริษัทคาดหวัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรม รวมทั้งลดเวลาการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน เริ่มจากหลักสูตรบังคับหรือหลักสูตร
พืน้ ฐานทีพ่ นักงานส่วนใหญ่ตอ้ งเรียนก่อน เช่น หลักสูตร
Ready Together และ Abridge Business Concept
(ABC) ทั้งนี้เนื้อหาที่เป็น Subject Base พนักงานจะ
ต้องเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Learning ก่อนแล้วน�ำ
ความรู้ที่เรียนมาร่วมกันวินิจฉัย วิเคราะห์ในชั้นเรียน
ผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ ต่อไป เพือ่ ให้การเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการด� ำ เนิ น การ : ในปี 2560 หลั ก สู ต ร ABC
ถูกออกแบบเรียบร้อยและพร้อมด�ำเนินการในปี 2561
ตามแผนที่ ว างไว้ และหลั ก สู ต ร Ready Together
ได้ด�ำเนินการจัดอบรมแล้ว โดยมีพนักงานเข้าใหม่ได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร Ready Together ในรูปแบบ
ดิจิทัลจ�ำนวน 382 คน

การด�ำเนินการ : จัดท�ำการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้
Tagline ว่า “Level Up ข้ามผ่านด่านท้าทาย” เพื่อ
กระตุ้นให้พนักงานท�ำการประเมินสมรรถนะและจัดท�ำ

> ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้

และการพัฒนาพนักงาน
ทั้งภายในและภายนอก

1,445
ล้านบาท

แผนพัฒนารายบุคคลประจ�ำปี รวมทั้งการเรียนรู้และ
การพัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 70:20:10 ที่เป็น
มาตรฐานผ่านระบบ LMS พร้อมกับจัดท�ำแอปพลิเคชัน
ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อกระตุ้น
ความสนใจให้ พ นั ก งานดาวน์ โ หลดมาชมขั้ น ตอน
การเรียนรู้และพัฒนาพนักงานในรูปแบบสามมิติ
ผลการด�ำเนินการ : พนักงานทุกคนที่ร่วมประเมิน
ตระหนักรู้และเข้าใจแนวทาง วิธีการ รวมทั้งประโยชน์
ที่ได้รับจากการเรียนรู้และการพัฒนาผ่านการสื่อสาร
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม
ลุ้นรางวัล ป้ายประชาสัมพันธ์ในทุกๆ โรงงาน Email
รวมทั้งสารจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

> ปี

2560 พนักงานเอสซีจีทุกคน
ทุกระดับมีจ�ำนวนวันการเรียนรู้
และพัฒนาผ่านกระบวนการ

70:20:10
(รวมวันฝึกอบรม)
โดยเฉลี่ย 9 วัน
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เป้าหมาย
• ภายในปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยการผลิตลง 10% เมื่อเทียบกับ
ปี 2550

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ความท้าทาย

การบริหารจัดการ

ความผันผวนของทัง้ ราคาพลังงานและขีดจ�ำกัดของ
แหล่งพลังงานที่สามารถจัดหา โดยราคาพลังงาน
ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงจาก
นโยบายระดับสากลทีม่ เี ป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพือ่ รักษาการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกให้ตำ�่ กว่า 2 องศาเซลเซียส

กระจายการจัดหาแหล่งพลังงานจากหลายแหล่ง
ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
การพึ่งพิงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล พัฒนา
สินค้าและบริการทีช่ ว่ ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หลั ก เพื่ อ ผลั ก ดั น
เป้าหมายตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)

กลยุทธ์

1

2

ลดผลกระทบของ
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด�ำเนินการตามมาตรการควบคุม ตั้งแต่การจัดหา
การจัดเก็บ การขนส่ง และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งและลดผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน
และสิง่ แวดล้อม ให้การปล่อยมลพิษในอากาศและ
น�้ำดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดและเป็นไป
ตามข้อตกลงในอุตสาหกรรมระดับสากล
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ปรั บ ปรุ ง หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ พ ลั ง งานสู ง ขึ้ น หรื อ หา
ทางน�ำพลังงานเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกลับ
มาใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ เพื่ อ ลดการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3

4

เพิ่มขีดความสามารถ
การใช้พลังงานทดแทน

ผลิตสินค้าและบริการ
ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน
ส�ำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสัดส่วน
การใช้ พ ลั ง งานทดแทนในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
พลั ง งานจากชี ว มวล พลั ง งานจากของเสี ย
อุตสาหกรรม พลังงานจากขยะมูลฝอย พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ

พัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตัง้ แต่ในขัน้ กระบวนการผลิต การขนส่ง
ไปจนถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์รวมถึงส่งเสริมการ
รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

5
ปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์
พลังงานแก่พนักงาน
ส่งเสริมและเสริมสร้างความรูแ้ ละความตระหนัก
ด้านพลังงานให้แก่พนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และตลอดทั่วทั้งองค์กร
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเองของแต่ละ
บุ ค คล และขยายไปสู ่ เ พื่ อ นร่ ว มงาน และ
ครอบครัว
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การด�ำเนินงานปี 2560
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ลดก๊าซเรือนกระจก
ผลการด�ำเนินการ :
• ด้านการใช้พลังงาน ปี 2560 เอสซีจีใช้พลังงาน
รวม 183.5 เพตะจูล สามารถลดการใช้พลังงานลง
8.4% เทียบกับกรณีปกติ (BAU) โดยมีสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน 10.5%
• ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2560
เอสซีจีลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 1.92
ล้ า นตั น คิ ด เป็ น 7.5% เที ย บกั บ กรณี ป กติ (BAU)
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ เ พิ่ ม จากปี 2559
ปริมาณ 0.11 ล้านตัน
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หมายเหตุ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนลดลงต่อเนื่องหลายปี เนื่องจาก
ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงในการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล เอสซีจีจึงแสวงหา
แหล่งพลังงานทดแทนอื่น ๆ เช่น พลังงานจากขยะมูลฝอย พลังงานแสงอาทิตย์
ในแผนการด�ำเนินงานระยะยาว

พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
การเปิดเผยข้อมูล
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เอสซี จี เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ข้ อ แนะนำ�ของคณะทำ�งาน
ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability Board, FSB)
ที่ ริ เ ริ่ ม โดยภาคอุ ต สาหกรรม ในข้ อ แนะนำ�การเปิ ด เผย
ข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Climate-related Financial Disclosures, TCFD)
ถื อ เป็ น ก้ า วสำ�คั ญ ที่ จ ะนำ�ไปสู่ ก ารเปิ ด เผยและปรั บ ปรุ ง
ในเรือ่ งความโปร่งใส มาตรฐานการรายงาน และความตระหนัก
ถึ ง ความเสี่ ย งและโอกาสทางการเงิ น อั น เนื่ อ งมาจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง เอสซี จี เ ชื่ อ ว่ า จะมี
ผลกระทบอย่างมากในวงกว้างหลายภาคส่วน และเอสซีจี
ในฐานะหนึ่งในผู้นำ�ภาคธุรกิจของอาเซียนก็จะมีบทบาท
สำ�คัญในการช่วยสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
โอกาสอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้

ผลการด�ำเนินการ : จากการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ พบว่าไม่มีการปล่อย
มลพิษทางอากาศ น�้ำ และเสียง รวมทั้งการติดตั้งแผง
โซลาร์ เ ซลล์ ล าดเอี ย งเพี ย ง 7 องศา ท�ำ ให้ ไ ม่ มี ก าร
สะท้อนแสงรบกวนการสัญจรบนถนนรอบที่ตั้งอาคาร
โครงการนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
198 ตันต่อปี

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
ความเป็นมา : นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอลเป็นหนึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และมีนโยบาย
มุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco
Excellence & Eco World Class จึงมีความต้องการ
จะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างจริงจัง
การด�ำเนินการ : จากการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดระยอง
มีศกั ยภาพสูงในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ สามารถเสริม
สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่นิคมฯ ได้อย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จ� ำกัด
จึงจัดท�ำโครงการน�ำร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ที่อาคารส�ำนักงาน
Admin RIL เป็นโครงการแรก มีก�ำลังการผลิตสูงสุด
140.76 กิโลวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในอาคารซึ่งมี
ความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย 150 กิโลวัตต์ โดยใช้อุปกรณ์
ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าตาม
มาตรฐานข้อก�ำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โซลาร์ฟาร์มลอยน�ำ้
ความเป็นมา : การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้ง
บนพื้นดินหรือโซลาร์ฟาร์มต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ จึง
เป็นข้อจ�ำกัดส�ำหรับโครงการที่มีก�ำลังผลิตสูง บริษัท
อาร์ไอแอล 1996 จ�ำกัด จึงศึกษาความเป็นไปได้ของ
การใช้พื้นที่ติดตั้งอื่นๆ เช่น พื้นที่บนผิวน�้ำในบ่อเก็บน�้ำ
ของบริษทั ในเครือฯ เพือ่ เป็นทางเลือกในการเพิม่ สัดส่วน
พลังงานทดแทน
นวัตกรรม : บริษทั อาร์ไอแอล 1996 จ�ำกัด ได้พฒ
ั นา
ระบบทุ่นลอยน�้ำจากพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่นสูง (HDPE) ซึ่ง เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้ผลิต
รายใหญ่ ใ นอาเซี ย น และได้ ติ ด ตั้ ง โครงการน� ำ ร่ อ ง
โซลาร์ฟาร์มบนทุ่นลอยน�้ำที่พัฒนาขึ้นที่บ่อกักเก็บน�้ำ
ของบริษทั ไทยโพลิเอทิลนี จ�ำกัด มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้า
สูงสุด 1 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยระบบ
ยึดโยงเพื่อรักษาทิศทางของโซลาร์ฟาร์มให้หันไปทาง
ทิศใต้เพื่อให้ได้ปริมาณไฟฟ้าต่อปีสูงสุด การพัฒนา
ระบบทุน่ ลอยน�ำ้ ช่วยเพิม่ คุณค่าในผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
และช่วยลดการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ระบบโซลาร์ฟาร์มลอยน�ำ้ สามารถระบายความร้อน
ของระบบโดยอาศั ย ธรรมชาติ ข องน�้ ำ ท� ำ ให้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพได้ 5-20% จากความเย็นของน�้ำหลัง
แผ่น (Cooling Effect) เมื่อเทียบกับการติดตั้งโครงการ
โซลาร์ฟาร์มและโครงการโซลาร์บนหลังคาทัว่ ไป (ขึน้ กับ
สถานทีแ่ ละสภาพอากาศ) นอกจากนีย้ งั ช่วยลดการระเหย
ของน�ำ้ สูบ่ รรยากาศ และลดการเจริญเติบโตของสาหร่าย
ในน�ำ้
ผลการด�ำเนินการ : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
810 ตันต่อปี
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โครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ
• การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา

(Solar PV Rooftop) ของ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์
(โรงงานราชบุรี) มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์
เริ่ ม ดำ�เนิ น การในเดื อ นกั น ยายน 2560 ลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกได้ 630 ตันต่อปี
• การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มของ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จำ�กัด และ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
จำ�กัด มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 10 และ 2.5 เมกะวัตต์
ตามลำ�ดับ ซึ่งทั้ง 2 แห่งจะเริ่มดำ�เนินการในปี 2561

Circular Economy – Waste to Energy
การเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตปูนซีเมนต์
ความเป็นมา : บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
(SCIeco) ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยจัดการของเสียทั้งในและ
นอกเอสซีจี โดยเริม่ จากของเสียอุตสาหกรรม และขยาย
ไปยังของเหลือใช้จากการเกษตร ขยะชุมชน โดยน�ำมา
แปรรู ป เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ทดแทนและวั ต ถุ ดิ บ ทดแทนใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลหลักได้ และช่วยแก้ไขปัญหาในการ
จัดการขยะชุมชนทีป่ ะปนกันและมีคณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย
และของเสียอุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งยังมีส่วนที่
ไม่ได้เข้าระบบการก�ำจัดทั้งหมด
จุดแข็งของเอสซีจี :
• มี โ รงงานผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ ห ลายแห่ ง เกื อ บทั่ ว
ประเทศสามารถรองรับการก�ำจัดของเสียในแต่ละพื้นที่
โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานจัดการขยะซึ่งมีการลงทุน
สูง นอกจากนี้โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ยังเผาของเสียด้วย
อุณหภูมสิ งู มาก ท�ำให้เกิดมลภาวะน้อยกว่าโรงงานจัดการ
ขยะทั่วไป
• โรงงานผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ ส ามารถใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง
คุณภาพไม่สูงมาก จึงไม่ต้องลงทุนในการแปรรูปให้ได้
เชื้อเพลิงคุณภาพสูง
• SCIeco มีอนุสิทธิบัตรเครื่องจักรที่พัฒนาการ
คัดแยกขยะชุมชนเอง ท�ำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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เอสซีจี

การน�ำก๊าซชีวภาพจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
มาใช้ทดแทนน�้ำมันเตาและถ่านหิน

การด�ำเนินการ : สนับสนุนภาครัฐในการจัดการขยะที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยลดการก�ำจัดขยะโดยการ
เผาทิง้ ไม่กอ่ ประโยชน์และก่อมลภาวะสูง และขยายบริการ
ออกไปนอกบริษทั ในเครือฯ โดย SCIeco ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ศูนย์กลางการรับของเสียทัง้ ของเสียอุตสาหกรรม ชีวมวล
และขยะชุ ม ชน จากโรงงานอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชน
โดยเฉพาะขยะจากชุมชนซึ่งเป็นขยะที่ปะปนกันหลาย
ประเภทต้องมีกระบวนการคัดแยกขยะก่อนน�ำมาแปรรูป

เป็นเชือ้ เพลิงแข็งทดแทน (Refuse Derived Fuel, RDF)
แล้วจัดส่งไปก�ำจัดเผาเป็นเชือ้ เพลิงทีโ่ รงงานผลิตปูนซีเมนต์
ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัง้ นีเ้ อสซีจไี ด้ดำ� เนินการพัฒนาเครือ่ งจักร
ตลอดกระบวนการมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ของขยะและเพิม่ ปริมาณการใช้ได้มากขึน้ เช่น การติดตัง้
ชุดป้อนเชือ้ เพลิงทดแทนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ที่ บริษทั
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด ในปี 2560

ผลการด�ำเนินการ :
ของเสียอุตสาหกรรม

ขยะชุมชน

2559

2560

2559

2560

ปริมาณของเสียที่ทดแทนถ่านหิน
ในการผลิตซีเมนต์ (ตันต่อปี)

44,226

59,765

30,520

46,955

เทียบเท่าการลดการใช้ถ่านหิน (กิกะจูลต่อปี)

924,323

1,249,089

510,294

785,088

เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตันต่อปี)

88,735

119,912

48,988

75,368
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ความเป็ น มา : ระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย เดิ ม ของ บริ ษั ท
สยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด เป็นระบบเติมอากาศ
ประเภท Activated Sludge ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการเติมอากาศให้ระบบ ท�ำให้สนิ้ เปลืองพลังงาน และ
มีปริมาณกากตะกอนทีไ่ ด้จากระบบบ�ำบัดค่อนข้างมาก

เรือนกระจกได้ประมาณ 17,000 ตันต่อปี นับเป็น
โครงการแรกในประเทศไทยที่ผลิตและน�ำก๊าซชีวภาพ
มาใช้ ง านในระบบ Lime Kiln และ Power Boiler
พร้ อ มกั น นอกจากนี้ ยั ง ได้ ข ยายผลไปยั ง โรงงานอื่ น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การด�ำเนินการ : บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่
จ�ำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลการใช้พลังงานทดแทน และ
อนุรกั ษ์พลังงานให้กบั เอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้ลงทุนปรับปรุง
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียของ บริษทั สยามคราฟท์อตุ สาหกรรม
จ�ำกัด ในปี 2559 โดยเพิ่มระบบบ�ำบัดแบบไร้อากาศ
เข้าไปเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ และปรับปรุงระบบการใช้
เชือ้ เพลิงของ บริษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด และ
บริษทั สยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด เพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานก๊าซชีวภาพได้ โครงการนี้เริ่มด�ำเนินการในเดือน
พฤศจิกายน 2560 และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซ

ผลการด�ำเนินการ : ระบบบ�ำบัดแบบไร้อากาศท�ำให้
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้น และลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมอีกด้วย
• ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สามารถใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนน�้ำมันเตาได้ประมาณ 3.5 ล้านลิตรต่อปี และ
ถ่านหินประมาณ 3,000 ตันต่อปี
• ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเติมอากาศของระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียเดิมประมาณ 1.7 ล้านหน่วยต่อปี
• ลดปริมาณการใช้สารเคมี และลดปริมาณกาก
ตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบ

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ
• บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด ด�ำเนินการซ่อม
บ� ำ รุ ง และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้
พลังงานในช่วงซ่อมบ�ำรุงใหญ่ (Turnaround) สามารถ
ลดการใช้พลังงานต่อตันผลิตภัณฑ์ได้ 7.6% เทียบกับปี
2016 เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า
208,000 ตันต่อปี
• บริษทั สยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด (โรงงาน
บ้านโป่ง) เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงปฐมภูมิจากถ่านหิน
เป็นก๊าซธรรมชาติ โดยการใช้ไอน�้ำและไฟฟ้าที่ผลิตจาก
ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้ไฟฟ้าและไอน�้ำจากถ่านหิน
ได้ 100,000 ตั น ต่ อ ปี เที ย บเท่ า การลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจก 71,500 ตันต่อปี

• บริษทั สยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด (โรงงาน
วั ง ศาลา) ร่ ว มกั บ บริ ษั ท Mitsubishi Corporation
และ Azbil Corporation ลงทุนระบบ Optimization
ส�ำหรับระบบอัดอากาศ (Air Compressor) ที่มีอยู่
เดิม ช่วยให้ระบบอัดอากาศลดการใช้พลังงานลงได้ 1.2
ล้านหน่วย เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1,100 ตันต่อปี
• บริษทั ฟินคิ ซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ติดตั้งเครื่องจักร Gasifier เพื่อน�ำชีวมวล เช่น เปลือก
ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเยื่อ
มาใช้เผาก�ำจัด Lime Mud สามารถลดการใช้นำ�้ มันเตา
ได้ประมาณ 3,700 กิโลลิตรต่อปี เทียบเท่าการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 15,000 ตันต่อปี โครงการนี้ทำ�
ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Energy Globe World Award
2017 ที่ประเทศอิหร่าน
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เป้าหมาย
• ภายในปี 2563 ลดการใช้นำ�้ จากภายนอก
ต่อหน่วยการผลิตลง 20% เมื่อเทียบกับปี 2557

การบริหารจัดการน�้ำ
การบริหารจัดการ

ความท้าทาย
ความขัดแย้งในภาคส่วนต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและการด�ำเนินธุรกิจให้หยุดชะงักได้
เอสซีจมี เี กณฑ์การพิจารณาความเสีย่ งของการ
ใช้น�้ ำ โดยพิจารณาจากอัตราการใช้น�้ ำส�ำหรับ
กระบวนการผลิตต้องไม่มากกว่า 5% ของแหล่งน�ำ้
ที่ใช้ร่วมกันในพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
การส่งผลกระทบต่อชุมชน

เอสซีจีจัดตั้ง “คณะท�ำงานด้านการจัดการน�้ำ”
ในปี 2557 ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกกลุ่มธุรกิจ
ร่วมกันก�ำหนดแนวทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อ
บริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ ด้วยการจัดท�ำ
สมดุลน�้ำและปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ก ารใช้ น�้ ำ น้ อ ยลง เพิ่ ม สั ด ส่ ว น

การหมุนเวียนการใช้นำ�้ มากขึน้ และการน�ำแนวทาง
การประเมินฟุตพริ้นท์น�้ำมาประเมินประสิทธิภาพ
การใช้น�้ำ รวมทั้งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวาง
นโยบายและกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ทั้งระบบร่วมกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

1

2

3

4

ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านน�ำ้

ลดการใช้น�้ำด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

การน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดกลับมาใช้งาน

การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านน�ำ้

ทรัพยากรน�้ำในแต่ละลุ่มน�้ำของประเทศไทยมี
สัดส่วนทีจ่ ำ� กัด ในอดีตการบริหารจัดการทรัพยากร
น�ำ้ มุง่ เน้นเพียงการจัดหาแหล่งน�้ำเพือ่ ให้มนี ำ�้ ต้นทุน
เพียงพอใช้ในการประกอบกิจกรรม แต่เมือ่ จ�ำนวน
ประชากรเพิม่ มากขึน้ การขยายตัวทางอุตสาหกรรม
และการเติบโตของเมืองเพิม่ มากขึน้ การเปลีย่ นแปลง
ภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ น�ำ้ แล้ง น�ำ้ ท่วม มลพิษทางน�ำ้ ก่อให้เกิด

กลยุทธ์

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านน�้ำซึ่งน�ำไปสู่การ
หยุดชะงักในกระบวนการผลิต หรือเกิดความขัดแย้ง
กับชุมชน
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ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ลดการใช้นำ�้ จากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
และขยายผลการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืนไปตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

ติ ด ตั้ ง ระบบบ�ำ บั ด น�้ ำ จากกระบวนการผลิ ต ที่ มี
คุณภาพสูง และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น�้ำขั้นสูง เพื่อน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่และเพิ่มคุณค่าในกระบวนการ
ผลิตแทนการปล่อยทิ้งสู่ภายนอก

สร้างความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้ำ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านหลักสูตร
การอบรมและการปฏิ บั ติ ง านจริ ง เพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการคิด การบริหารจัดการ และต่อยอด
ในเชิงธุรกิจ
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การด�ำเนินงานปี 2560
เตรียมพร้อมพื้นที่ภาคตะวันออก
สภาพพื้นที่ : เอสซีจี เคมิคอลส์ มีโรงงานและหน่วย
ผลิตในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกที่มี
ความต้องการใช้น�้ำของภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และน�้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในพื้นที่
โดยอ่ า งเก็ บ น�้ ำ หลั ก 3 แห่ ง ในจั ง หวั ด ระยอง ได้ แ ก่
อ่างเก็บน�้ำดอกกราย อ่างเก็บน�้ำหนองปลาไหล และ
อ่างเก็บน�ำ้ คลองใหญ่ มีทอ่ ส่งน�ำ้ เชือ่ มต่อกันกับอ่างเก็บน�ำ้
ประแสร์เป็นระบบอ่างพวง และมีโครงการก่อสร้าง
เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน�้ำในอ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี เพื่อช่วยทั้งภาวะน�้ำแล้งและน�้ำหลากที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
การบริหารความเสี่ยง :
• ร่วมจัดตัง้ “Water War Room” ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้
เสียในพื้นที่ ได้แก่ กรมชลประทาน บริษัทจัดการน�้ำ
ภาคตะวันออก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
การบริหารจัดการน�ำ้ ในพื้นที่
• ประเมินความเสีย่ งเรือ่ งการขาดแคลนน�้ำในพืน้ ที่
โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ Global Water Tool TM (GWT)
ของ World Business Council for Sustainable
Development พบว่ า มี ค วามเสี่ ย งอยู ่ ใ นเกณฑ์ ต�่ ำ
ปริมาณน�้ำมีมากเพียงพอกับทุกภาคส่วน และไม่ท�ำให้
การด�ำเนินธุรกิจหยุดชะงัก
• ร่วมจัดประเมินความต้องการใช้น�้ำของทุกภาค
ส่วน และคาดการณ์ความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นร่วมกับ
คณะท�ำงานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะ
เพิ่มขึ้นใน 5-10 ปีข้างหน้า
• จัดประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทุกไตรมาส
และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร
• ร่วมประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้ำกับ
ภาครัฐที่ Smart Water Operation Center (SWOC)
กรมชลประทาน ท�ำให้สามารถเตรียมการรับมือความ
เสี่ยงก่อนภัยพิบัติจะมาถึง
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สถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน
การด�ำเนินการ : เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จดั ท�ำแผนจ�ำลอง
สถานการณ์น�้ำเพื่อคาดการณ์ปริมาณน�้ำใน 3 อ่างหลัก
ซึ่งพบว่ามีปริมาณน�้ ำเพียงพอต่อความต้องการของ
ทั้งจังหวัดระยองตลอดปี 2560-2561
เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังได้ประเมินกรณีเลวร้ายที่สุด
ที่อาจเกิดขึ้นได้ (Worst Case Scenario) หากเกิด
ปริ ม าณน�้ ำ ขาดแคลน ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
รวมในทุกภาคส่วน ร่วมกับการประเมินการบริหารจัดการ
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM) และได้เตรียมแผนส�ำรอง
การใช้น�้ำ (BCP) เพื่อก�ำหนดแนวทางการจัดการใน
ภาวะวิกฤต รวมถึงการจัดหาแหล่งน�้ำส�ำรองไว้ก่อน
เหตุการณ์จะเกิดขึ้น เพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบ
และความเสียหาย

สัดส่วนการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำภายนอก

2%
นํ้าประปา

60%
นํ้าผิวดิน

38%
นํ้าใต้ดิน

ความร่วมมือ : เอสซีจีได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จั ด การน�้ ำ ในภาพรวมร่ ว มกั บ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย โดยในปี 2559 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
Senior Vice President ของ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง เป็ น รองประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ดูแลส่วนงานสถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
และสถาบันน�ำ้ เพือ่ ความยัง่ ยืน ซึง่ เป็นสถาบันทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ
น�้ ำ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน
และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีถือเป็นหนึ่งในผู้นำ�
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และยังเน้นการแบ่งปัน
ประสบการณ์ รวมทั้งการเปิดโรงงาน
ให้เข้าเยี่ยมชม โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการอื่นๆ
หรือการท�ำโครงการ
ร่วมกับชุมชน
เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนของ
ภาคอุตสาหกรรม”

การด�ำเนินการ : ปี 2559-2560 เอสซีจีได้สนับสนุน
บุคลากร ทั้งผู้แทนระดับผู้บริหาร และทีมงานระดับ
ปฏิ บั ติ ก าร เข้ า ไปร่ ว มขั บ เคลื่ อ นทั้ ง ระดั บ นโยบาย
การบริหารจัดการ การวางแผนงาน กรอบการด�ำเนินงาน
และการปฏิบตั กิ ารต่างๆ ของสถาบันน�ำ้ เพือ่ ความยัง่ ยืน
รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมของทั้งสอง
สถาบัน และยังคงให้การสนับสนุนการท�ำงานของสถาบันฯ
อย่างต่อเนื่องในปี 2561

พรรรัตน์ เพชรภักดี  
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
และรักษาการผู้อำ� นวยการสถาบันน�ำ้ เพื่อความยั่งยืน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

น�้ำกลับมาใช้ใหม่ของเอสซีจี
ปริมาณ

สัดส่วนการน�ำน�้ำมาใช้
ต่อรายได้จากการขาย
ลิตร/ บาท

ล้านลูกบาศก์เมตร

%

10

15

0.40

8

0.30

6

0.20

0.26

0.30
0.25

0.27

0.26

0.10
0

%

8.13
6.98
7.0

7.2

12

8.67
7.52
7.9

5.73
5.4

4

6.0

2
2556

2557

2558

2559

2560

0

9
6
3

2556

2557

2558

2559

2560

0
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การลดการใช้นำ�้ จากภายนอก
กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และน�ำน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้งาน
การดำ�เนินการ : เอสซีจีสามารถลดปริมาณการใช้นำ�้ จากภายนอกลง 3.92 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น 3.2% เทียบกับกรณีปกติ (BAU) ปี 2557
เอสซีจี เคมิคอลส์
ตัวอย่างโครงการในปี 2560

มาตรการ

ผลการประหยัดน�้ำปี 2560

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)  

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกรองน�ำ้

600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรีเวอร์ส
ออสโมซิส

90,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

บริษัทสยามมิตซุยพีทีเอ จ�ำกัด

ติดตั้งอุปกรณ์น�ำน�ำ้ ทิ้งจากหอหล่อเย็น
มาใช้ซำ�้

58,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด และบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด รวบรวมน�ำ้ ฝนที่ตกในพื้นที่โรงงานมาใช้

760,000 ลูกบาศก์เมตร

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ตัวอย่างโครงการในปี 2560

มาตรการ

ผลการประหยัดน�้ำปี 2560

ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องผลิต
กระดาษและระบบกรองน�้ำ

392,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีี

น�ำน�้ำจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ซ�้ำ 
เป็นน�ำ้ ฉีดล้างเยื่อ

29,400 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

สร้างถังเก็บน�ำ้ จากกระบวนการผลิต
เพื่อน�ำกลับมาใช้ซำ�้

529,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

น�ำน�้ำ  Cooling Water กลับไปใช้ซ�้ำ
ในกระบวนการผลิต

96,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

น�ำน�้ำทิ้งผ่านการบ�ำบัดแล้วใช้เป็นน�ำ้ ล้าง
พื้นภายในโรงงาน

109,500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลง 30% จากโถสุขภัณฑ์ปกติที่ใช้น�้ำ 9 ลิตรต่อการ
กดชักโครก 1 ครัง้ ถัดมาในปี 2536 เป็นผูผ้ ลิตรายแรก
ที่ใช้ระบบ Dual Flush ในประเทศไทยโดยใช้น�้ำลดลง
เหลือ 3/6 ลิตร และได้พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
สุขภัณฑ์ COTTO ใช้นำ�้ เพียง 2.5/4 ลิตร
สุขภัณฑ์ COTTO ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
ประเทศออสเตรเลี ย Water Mark และ Water
Efficiency Labeling and Standard (WELS) Scheme
รวมทั้ ง เป็ น สุ ข ภั ณ ฑ์ ร ายแรกในประเทศไทยที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองมาตรฐานฉลากเขียวฉบับใหม่ปี 2556 ของ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผลการด�ำเนินการ : ผูใ้ ช้สขุ ภัณฑ์ประหยัดน�้ำ COTTO
สามารถประหยัดน�ำ้ ได้รวมกว่า 60 ล้านลิตร/ปี (ค�ำนวณ
จากมาตรฐานการใช้นำ�้ เฉลีย่ ต่อวันตามมาตรฐาน LEED)
เมื่ อ เที ย บกั บ สุ ข ภั ณ ฑ์ ทั่ ว ไปที่ ใ ช้ น�้ ำ ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด  
- โรงงานวังศาลา

- โรงงานบ้านโป่ง

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

น�ำ้ เพื่อเกษตรกร

ระบบ Flushing ประหยัดน�้ำ

วัตถุประสงค์ : ลดการใช้นำ�้ สาธารณะในพืน้ ที่ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงงาน

วัตถุประสงค์ : การใช้น�้ำในครัวเรือนที่สิ้นเปลืองมาก
จุดหนึ่ง คือโถสุขภัณฑ์ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ
การใช้ ง านยาวนาน การพั ฒ นาระบบชั ก โครกที่ มี
ประสิทธิภาพจึงมีส่วนช่วยประหยัดการใช้น�้ำของภาค
ครัวเรือนลงได้อย่างมาก

การด�ำเนินการ : บริษทั สยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด
และบริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการ
ส่งน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ� ำบัดแล้วให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้
ในการเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว อ้อย ยูคาลิปตัส และ
พื ช เกษตรอื่ น ๆ ตามฤดู ก าล รวมปริ ม าตรน�้ ำ กว่ า
4.6 ล้านลูกบาศก์เมตร
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นวัตกรรม : บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด
ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ยี่ห้อ COTTO ได้วิจัยและพัฒนาระบบ
ชักโครกทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงเพือ่ ลดการใช้นำ�้ ของโถสุขภัณฑ์
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 สามารถลดการใช้น�้ำ

บริษัทใส่ใจในการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ทรัพยากร
และลดผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาสุขภัณฑ์ประหยัดน�ำ้
เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภค
ควบคู่กับการรักษามาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง”

บัณฑูรย์ ปรปักษ์ขาม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด

ฟุตพริ้นท์น�้ำ 
กลยุทธ์ : การประเมินฟุตพริน้ ท์นำ�้ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ในการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น การใช้ น�้ ำ และปริ ม าณ
การเกิดน�ำ้ เสือ่ มคุณภาพทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เอสซีจี
จึงได้เริ่มประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินฟุตพริ้นท์น�้ำ
กับหลายหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ให้สามารถใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ
การด�ำเนินการ :
• เอสซีจี จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารประเมิ น ฟุ ต พริ้ น ท์ น�้ำ ของหน่ ว ยงาน
Water Resource Agency (WRA) ในไต้หวัน ซึ่งเป็น
หน่ ว ยงานที่ ผ ลั ก ดั น นโยบายการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ
ของภาครัฐ โดยการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม
มีการประเมินฟุตพริน้ ท์น�้ำ และน�ำข้อมูลไปบริหารจัดการ
น�้ำภายในโรงงาน เพื่อลดการสูญเสียน�้ำในกระบวนการ
ผลิ ต ซึ่ ง ภาครั ฐ ก็ จ ะได้ ข ้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้ น�้ ำ ใน
ภาคอุตสาหกรรมมาใช้วางแผนและก�ำหนดแนวทางบริหาร
จัดการน�ำ้ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น�้ำของประเทศ
นอกจากนี้ยังออกนโยบาย ยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษี
อนุรกั ษ์นำ�้ (Conservation Fees) ให้กบั โรงงานทีเ่ ข้าร่วม
การประเมินฟุตพริน้ ท์นำ�้ เพือ่ เป็นตัวช่วยในการขับเคลือ่ น
นโยบายการบริหารจัดการน�้ำของประเทศ
• เอสซี จี เคมิ ค อลส์ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยวิ จั ย เพื่ อ
การจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�ำเครื่องมือ
ประเมินฟุตพริ้นท์น�้ำมาศึกษาเป็นโครงการน�ำร่องกับ
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด และบริษัทมาบตาพุด
โอเลฟินส์ จ� ำกัด เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น�้ำและลดฟุตพริ้นท์นำ�้
• เอสซี จี แพ็ ค เกจจิ้ ง โดยบริ ษั ท สยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ร่วมกับกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล และสภาอุตสาหกรรม
เเห่งประเทศไทย เป็นโรงงานน�ำร่อง โครงการประเมิน
ฟุตพริ้นท์น�้ำตามมาตรฐาน ISO 14046 ซึ่งจะท�ำให้
โรงงานสามารถระบุจุดที่มีการใช้น�้ ำสูง เพื่อพิจารณา
หาเเนวทางลดการใช้นำ�้ ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ เเละเป็นการ
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้ำได้ โดยระยะสิ้นสุด
โครงการภายในปี 2561
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เป้าหมาย
• ตั้งแต่ปี 2555 การน�ำของเสียจากกระบวนการผลิต
ไปฝังกลบเป็นศูนย์
• 	ภายในปี 2563 ลดปริมาณของเสียที่ต้องก�ำจัดลง 20%
 	 ของปริมาณของเสียที่ก�ำจัดต่อตันการผลิตในปี 2557
• 	น�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดการวัตถุดิบ
และของเสียอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการ
เอสซีจีวางแนวทางการจัดการวัตถุดิบและของเสีย
ตามหลั ก 3Rs ด้ ว ยการลดการเกิ ด ของเสี ย
(Reduction) การน�ำกลับมาใช้ซำ�้ (Reuse) การหมุน
เวียนใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ/น�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish)
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน กลับเข้าสู่กระบวนการผลิต
ใหม่ในรูปแบบวัตถุดิบทดแทน เชื้อเพลิงทดแทน

และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มที่เรียกว่า
Circular Economy โดยการจัดการ การวางแผน
ผลิต การปรับปรุงเครื่องจักรและวิธีการท�ำงาน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
จากปริ ม าณของเสี ย และการจั ด การของเสี ย
อุตสาหกรรม

2

3

4

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อน�ำวัตถุดิบและของเสียกลับมาใช้ใหม่
และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย

การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
โดยไม่ฝังกลบ

ลดการก�ำจัดของเสียโดยการเผาทิ้ง
อย่างไม่ก่อประโยชน์

ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลของเสียจากทุกบริษัท
เพื่อน�ำมาจัดประเภทและประเมินปริมาณของเสีย
เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่นน�ำไปใช้ หรือก�ำจัดของ
เสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย
เพื่อให้การฝังกลบของเสียเป็นศูนย์

พัฒนากระบวนการในโรงงานและการจัดการเพื่อ
น�ำของเสียซึ่งที่ผ่านมาต้องส่งไปก�ำจัดภายนอก
โดยการเผาทิ้งอย่างไม่ก่อประโยชน์ ให้สามารถใช้
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้มากที่สุด

ความท้าทาย
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ย่างจ�ำกัดเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการเข้าถึงและการ
ได้มาของวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ และความเสี่ยงที่อาจ
เกิดภาวะความขาดแคลนในอนาคต ภายใต้เงือ่ นไข
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

กลยุ
ทธ์ทธ์ 1
กลยุ
ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�ำเนิด
ใช้ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
และการบ�ำรุงรักษาทวีผล (TPM) รวมถึงการจัดการ
ธุ ร กิ จ ด้ ว ยหลั ก การ Integrated Business
Excellence (IBE) ตั้งแต่การวางแผน การเลือก
วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานและ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต ไม่ให้มีการสูญเสียวัตถุดิบ
และวัสดุโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อให้เกิดของเสีย
น้อยที่สุด
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ท� ำ ให้ มี ป ริ ม าณสิ่ ง ของที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว หรื อ ของเสี ย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นเดียวกัน จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบ
การจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ให้ ส ามารถใช้ วั ต ถุ ดิ บ
หมุนเวียน วัสดุทสี่ ามารถน�ำมาใช้ใหม่ และของเสีย
เป็นวัตถุดิบทดแทน เชื้อเพลิงทดแทน หรือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
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การด�ำเนินงานปี 2560
ผลิตฉนวนใยแก้วจากเศษฉนวน
กลยุทธ์ : การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ให้สามารถน�ำของเสีย
จากกระบวนการผลิตฉนวนใยแก้วและจากผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ได้คณ
ุ ภาพ ซึง่ มีทงั้ เศษฉนวนแห้งและเศษฉนวนเปียก
กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ และลดการก�ำจัดของเสียโดยการ
เผาทิ้งไม่ก่อประโยชน์
การด�ำเนินการ : บริษทั สยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด ใน
กลุ่มธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตฉนวนใยแก้วกันความร้อน โดยใช้เศษแก้วรีไซเคิล
100% ได้ด�ำเนินการน�ำของเสียมาเป็นวัตถุดิบทดแทน
อย่างต่อเนื่อง
• ปี 2557 ลงทุนสร้างระบบ Dry Waste Conversion
เพื่อแปรรูปเศษฉนวนจากเศษเปียก (Reclaim Wool)
ที่มาจากกระบวนการผลิต เศษแห้งจากการตัดขอบ
สินค้าคัดทิ้ง (Reject) และเศษฉนวนที่รับคืนจากลูกค้า
น�ำมาย่อยให้มีขนาดเล็กให้สามารถน� ำเข้าเตาหลอม
ใช้เป็นวัตถุดบิ ทดแทน ทัง้ นีเ้ ศษแห้งสามารถทดแทนเศษ
แก้วได้ 98% และเศษเปียกสามารถทดแทนเศษแก้วได้
60%
• ในปี 2560 ลงทุ น สร้ า งระบบ Wet Waste
Conversion เพิ่มเติมเพื่อท�ำให้เศษเปียกแปรรูปกลาย
เป็นเศษแห้งโดยกระบวนการอบไล่ความชื้นและน�้ำยา
Binder ท�ำให้สามารถใช้เศษฉนวนได้มากขึน้ ด้วยระบบ
ดังกล่าวสามารถใช้เศษฉนวนเป็นวัตถุดิบทดแทนเฉลี่ย
125 ตันต่อปี

ผลการด�ำเนินการ :  
• สามารถน�ำเศษฉนวนทัง้ แห้งและเปียกกลับเข้ามา
ในกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด 95% ส่วนอีก 5% เป็น
เศษที่ได้จากการลอกท่อซึ่งก�ำลังด�ำเนินการศึกษาให้
สามารถบริหารจัดการของเสียได้ทั้งหมด 100%
• ระบบ Dry Waste Conversion และ Wet Waste
Conversion System ช่วยลดค่าก�ำจัดเศษฉนวนเฉลี่ย
ปีละ 3 ล้านบาท คาดว่าจะคืนทุนในระยะเวลา 2 ปี

ผลิตเชื้อเพลิงจากน�้ำเสีย
ในกระบวนการผลิต
กลยุทธ์ : การมุง่ ลดปริมาณของเสียส่งออกไปก�ำจัดและ
พัฒนาให้สามารถน�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่ของ บริษัท
ไทยโพลิเอทีลนี จ�ำกัด ซึง่ มีนำ�้ เสียจากกระบวนการผลิต
ตัวเร่งปฏิกิริยาปีละกว่า 4,200 ตัน ซึ่งปกตินำ� ไปผ่าน
กระบวนการปรับ pH และตกตะกอนด้วยปูนขาว ก่อน
ส่งไปเผาท�ำลายโดยไม่เกิดประโยชน์

*** เอสซีจสี ามารถน�ำของเสียมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 99% และไม่มกี าร
น�ำของเสียไม่อนั ตรายไปฝังกลบ อย่างไรก็ตามในปี 2560 เอสซีจมี กี าร
ส่งของเสียอันตราย ประเภทฉนวนกันความร้อน (Ceramic Wool)
และภาชนะปนเปื้อนไปฝังกลบ 0.23% เนื่องจากไม่สามารถน�ำไปเข้าสู่
กระบวนการใช้ซ�้ำหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้

การด� ำ เนิ น การ : จากการศึ ก ษาร่ ว มกั บ บริ ษั ท
เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด (SCIeco) พบว่าน�ำ้ เสีย
จากกระบวนการผลิตตัวเร่งปฏิกริ ยิ ามีคา่ ความร้อน จึงน�ำ
ไปผสมกับเชือ้ เพลิงชนิดอืน่ เป็นเชือ้ เพลิงผสมทีม่ คี า่ ความ
ร้อนตามทีเ่ ตาเผาปูนซีเมนต์ต้องการ ท�ำให้ลดการส่งไป
เผาท�ำลายโดยไม่เกิดประโยชน์
ผลการด�ำเนินการ :  ปริมาณการส่งน�ำ้ เสียไปเผาท�ำลาย
โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อปริมาณน�ำ้ เสียจากกระบวนการ
ผลิตตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีม่ สี ดั ส่วน 81% ในปี 2557 ลดเหลือ
24% ในปี 2560 หรือลดปริมาณน�้ำเสียที่ต้องก�ำจัด
ได้มากกว่า 3,000 ตันต่อปี

ผลิตเยื่อกระดาษด้วยพลังงาน
และสารเคมีจากของเสีย
ความเป็นมา : ในปี 2557 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์
เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ขยายก�ำลังการผลิตเยื่อ
กระดาษจาก 240,000 ตันต่อปีเป็น 300,000 ตันต่อ
ปี ท�ำให้เกิดของเสียคือกากปูนขาว (Lime Mud) เพิม่ ขึน้
จากกระบวนการผลิต จึงได้ลงทุนติดตั้งเตาเผากากปูน
ขาว (Lime Kiln) เพือ่ ให้ได้สารแคลเซียมออกไซด์ทนี่ ำ� มา
ผลิตเป็นสารเคมีใช้ต้มเยื่อกระดาษอีกครั้ง ทั้งนี้ยังมี
ของเสียอีก 2 ประเภท คือ เศษเส้นใยที่ไม่ผ่านการ
คั ด แยกเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 2,000 ตั น ต่ อ ปี และมี

ของเสียอันตราย

ใช้ซ�้ำ/ใช้ใหม่
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ผลการด�ำเนินการ : การจัดการของเสียทัง้ หมดสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายการจัดการของเสียและการซื้อวัตถุดิบและ
เชื้อเพลิงเป็นมูลค่าสูงถึง 42.1 ล้านบาทต่อปี และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,500 ตันต่อปี
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* ไม่รวมของเสียที่เก็บไว้ในโรงงานเพื่อรอการจัดการ
** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 78)
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ปริมาณการจัดการ*

40

0

การด� ำ เนิ น การ : บริ ษั ท ฯ ได้ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข อง
ของเสียแต่ละประเภทและหาแนวทางใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าที่สุด
• เศษเส้นใยทีไ่ ม่ผา่ นการคัดแยกเป็นเส้นใยธรรมชาติ
จากต้นยูคาลิปตัส ได้น�ำเข้าเตาผลิตก๊าซจากชีวมวล
(Gasifier) เพื่อน�ำก๊าซจากชีวมวล (Syngas) ไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงที่เตาเผากากปูนขาว (Lime Kiln) ทดแทน
การใช้น�้ำมันเตาได้ถึง 98,000 ลิตรต่อปี
• กากปูนขาวที่เผาไม่สุกน�ำกลับมาแปรรูปรวมกับ
ปูนขาวที่เผาสุกแล้ว (Burnt Lime) เพื่อผลิตสารเคมี
ใช้ในกระบวนการต้มเยื่อ ลดปริมาณการใช้แคลเซียม
ออกไซด์ (Quick Lime) จากการท�ำเหมืองธรรมชาติได้
ประมาณ 6,400 ตันต่อปี

ของเสียไม่อันตราย
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สัดส่วนการจัดการ*
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กากปู น ขาวทั้ ง หมด 3 หน่ ว ยการผลิ ต อี ก ประมาณ
36,000 ตันต่อปี ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยในการจัดการของเสีย
เป็นมูลค่าสูงถึง 25.5 ล้านบาทต่อปี
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* ไม่รวมของเสียที่เก็บไว้ในโรงงานเพื่อรอการจัดการ
** อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 79)

79

เอสซีจี

ผลิตสารฟอกเยื่อกระดาษ
จากของเสียโรงงานปิโตรเคมี
ความเป็ น มา : ในกระบวนการผลิ ต โอเลฟิ น ส์ ข อง
บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด จะได้โซดาไฟทีใ่ ช้งานแล้ว
(Spent Caustic) ซึ่ ง ต้ อ งใช้ พ ลั ง งานและค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการบ�ำบัดในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียสูงมาก
นวัตกรรม : ทีมวิจัยของ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ค้นหา
และทดลองใช้เทคโนโลยีที่การลงทุนและการจัดการ
ของเสียมีความคุ้มค่าสูงสุด จนได้เทคโนโลยีที่สามารถ
น�ำโซดาไฟที่ใช้งานแล้วมาสกัดให้ได้สารประกอบเกลือ
(Mixed Salt) ซึ่งสามารถใช้เป็นสารฟอกเยื่อกระดาษ
ได้ส�ำเร็จ รวมทั้งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วเรียบร้อย
ทีมวิจัยด�ำเนินการออกแบบและพัฒนากระบวนการเอง
ทั้งหมด ใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลาในการพัฒนา ต้อง
สร้างโรงงานขนาดเล็ก (Pilot Plant) เพื่อทดลองผลิต
มีการประสานความร่วมมือกับ เอสซีจี แพคเกจจิง้ เพือ่
ทดลองใช้งาน แล้วด�ำเนินการสร้างกระบวนการผลิตจริง

ซึง่ ต้องมีขนั้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการ
การตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงจนประสบผลส�ำเร็จ
รวมถึงศึกษาและด�ำเนินการเรื่องการขนส่งจากต้นทาง
ไปยังปลายทาง ใช้เงินลงทุนกว่า 140 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินการ : โครงการเปลีย่ นของเสียจากโรงงาน
ปิโตรเคมีเป็นสารฟอกเยื่อกระดาษ สามารถรับโซดาไฟ
ที่ ใ ช้ ง านแล้ ว ปี ล ะ 18,000 ตั น ผลิ ต เป็ น สารฟอก
เยื่อกระดาษได้ปีละ 6,000 ตัน โดยมีน�้ ำเสียกลับสู่
ระบบบ�ำบัดปีละ 12,000 ตัน นอกจากนีย้ งั ลดปริมาณ
น�้ำดิบที่ใช้ปรับคุณภาพน�้ำเสียก่อนเข้าระบบบ�ำบัดได้
ปีละกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร รวมถึงลดการใช้
พลังงานและสารเคมีในการปรับสภาพโซดาไฟที่ใช้แล้ว
และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
เอสซีจี เคมิคอลส์ มีแผนจะขยายผลการน�ำเทคโนโลยี
นี้ ไ ปใช้ กั บ โรงงานอื่ น ที่ มี ข องเสี ย ลั ก ษณะเดี ย วกั น ใน
อนาคต

จากสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานการผลิตมาบดย่อยกลับมา
รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตสินค้า คิดเป็น
สัดส่วน 5% ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด และลดเศษ
เซรามิกที่ต้องก�ำจัดได้ 24% ของเศษเซรามิกทั้งหมด
• สารปรับปรุงดิน : บริษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
จ�ำกัด น�ำกากปูนขาวซึ่งเป็นผลพลอยได้ (by product)
จากกระบวนการผลิ ต เยื่ อ จ� ำ หน่ า ยเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ให้
แก่โรงปุ๋ยรอบโรงงาน เนื่องจากกากปูนขาวมีสมบัติเป็น
ด่างช่วยปรับสภาพดินทีเ่ ป็นกรดให้เป็นกลางได้ สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดกากปูนขาวด้วยวิธีการเผาปีละ
17 ล้านบาท รวมปริมาณราว 20,000 ตัน คิดเป็น
50% ของกากปูนขาวทัง้ หมด และยังช่วยให้เกษตรกรได้
ใช้สารปรับปรุงดินในราคาที่ถูกลง

สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการก�ำจัดกากปูนขาว
ด้วยวิธีการเผาปีละ

ดร. สุรชา อุดมศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Technology
และผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

กลยุทธ์ : การวิจัยและพัฒนาเพื่อน�ำของเสียกลับมา
แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ ช่วยลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างมูลค่าให้แก่ของเสีย
การด� ำ เนิ น การ : ปี 2560 มี ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
น่าสนใจ เช่น
• คอนกรีตรักษ์โลก : ผลิตโดย บริษัทผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้าง จ�ำกัด เป็นคอนกรีตที่มีส่วนผสมของ
เถ้าลอยถ่านหินในสัดส่วน 10-50% ของปริมาณวัสดุ
ประสาน มีคุณภาพไม่ต่างจากคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์
ล้วนตามมาตรฐานการออกแบบคอนกรีต
• สุขภัณฑ์และวัสดุเซรามิกยีห่ อ้ COTTO : ผลิตโดย
บริษทั สยามซานิทารีแวร์อนิ ดัสทรี จ�ำกัด ใช้เศษเซรามิก

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของทั้งสองบริษัท
ของ เอสซีจี เคมิคอลส์ และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  
และส�ำเร็จได้เพราะการสนับสนุนของผู้บริหารของทั้งสองบริษัท
ในต่างประเทศมีการศึกษามานานแล้ว แต่ไม่มีบริษัทไหน
ด�ำเนินการได้ส�ำเร็จ เนื่องจากต้องลงทุนสูง
และขาดความร่วมมือของธุรกิจที่ต่างกัน
โครงการนี้เริ่มจากแนวคิดที่จะลดการบ�ำบัดน�้ำเสีย
ที่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานสูง และลดการปล่อยน�้ำเสียที่มีเกลือ
ของ เอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นสารที่ใช้ฟอกเยื่อกระดาษ
ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�ำคัญของโรงงานกระดาษของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง”
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ผลิตภัณฑ์จากของเสีย

17,000,000
บาท
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เป้าหมาย
• รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก
SCG eco value เป็น 1 ใน 3 ของรายได้จากการขายรวม
• รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็น
50% ของรายได้การขายรวม
• ภายในปี 2561 บริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจด�ำเนินการตรวจประเมิน
ด้านความปลอดภัยของสินค้าครบทุกบริษัท

สินค้าและบริการ
ที่ยั่งยืน
ความท้าทาย

การบริหารจัดการ

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดได้เข้ามามีบทบาทในวิถชี วี ติ อย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ส่งผลให้พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ น
ไป เกิดความต้องการสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ตอบสนองไลฟ์ ส ไตล์
ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ รวมทัง้ กระแสการใส่ใจสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ
โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมทั้งขยายช่อง
ทางจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ ทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์
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1

2

พัฒนาสินค้าและบริการ
ที่เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

สร้างนวัตกรรมสินค้า
และการบริการที่ยั่งยืน

วิเคราะห์และประเมินความต้องการของตลาด
รวมถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่
สังคมผู้สูงวัย โดยให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคที่ ห ลากหลาย เน้ น
การพัฒนาอย่างครบวงจรเป็นระบบโซลูชนั มากกว่า
การขายเฉพาะผลิตภัณฑ์

วิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีกว่า
ผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตร
ต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม มีความคุม้ ค่าเชิงพาณิชย์
และเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้มากขึ้น

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

3

4

สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ

พั ฒ นาฉลากสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง และขอ
รับรองฉลากมาตรฐานสิง่ แวดล้อมจากหน่วยงานอืน่
ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ เป็นทีป่ รึกษาการก่อสร้าง
“อาคารเขียว” ตามมาตรฐานสากล เช่น LEED
TREES

ตรวจประเมินระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ ความปลอดภั ย ของสิ น ค้ า และบริ ก ารอย่ า ง
ต่อเนื่อง และขยายผลให้ทุกบริษัทสามารถตรวจ
ประเมินภายในได้เอง เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งมอบ
สินค้าที่ปลอดภัยต่อการใช้งานให้แก่ลูกค้า

65 100%
บริษัท

จ�ำนวนบริษัทที่วางระบบและได้รับการตรวจประเมิน
ด้านความปลอดภัยของสินค้า
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รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

การด�ำเนินงานปี 2560

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่ได้รับฉลาก SCG eco value
%

ล้านบาท

50

200,000

40

160,000

30

120,000 114,770

80,000

20

80,000

40,000

10

40,000

ล้านบาท

200,000

อากาศดีเพื่อสุขภาพที่ดี
ความเป็นมา : บ้านในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ขาดการระบาย
อากาศทีด่ ี เนือ่ งจากปิดบ้านไว้เกือบตลอดทัง้ วัน เกิดการ
สะสมความร้อนและความชืน้ ประกอบกับการเจือปนของ
สารระเหยอินทรีย์ (VOCs) ที่ใช้งานในบ้าน เช่น น�ำ้ ยา
ท�ำความสะอาดต่างๆ สเปรย์ปรับอากาศ ยาฆ่าแมลง
ฯลฯ ท�ำให้บา้ นกลายเป็นแหล่งสะสมมลภาวะโดยไม่รตู้ วั
และเกิดความเสีย่ งต่อการเป็น Sick Building Syndrome
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ แสบตา แสบจมูก
เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและ
ภูมิแพ้ของผู้อาศัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

นวัตกรรม : เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้
พั ฒ นาระบบระบายอากาศในบ้ า น ได้ แ ก่ Active
AIRflowTM System ที่ช่วยในการระบายความอบอ้าว
ภายในบ้านออกไปทางหลังคา และระบบ Well AIR
ที่ ใ ช้ Smart Logic Control โดยการวั ด คา่
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารระเหยอินทรีย์ (VOCs)
และความชืน้ สัมพัทธ์ (RH) ในห้อง พร้อมสัง่ งานให้พดั ลม
ระบายอากาศท�ำงานอัตโนมัตเิ มือ่ คุณภาพอากาศต�่ำกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อสร้างสภาพอากาศที่มีคุณภาพดี
ให้แก่ผู้อยู่อาศัย

160,000 149,924
120,000

0

35

2556

169,071 161,851 160,910
37

35

2557

2558

2560

เงินลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4,350

4,000

2,000
1,000
0

2,710
2,068
0.5
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ปริมาณ

1.0
0.8
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%

1.5

4,178
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2560

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
ความเป็นมา : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลือง และมาตรฐานด้านความสะอาด
และปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหาร
นวัตกรรม : พัฒนากระดาษและบรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้ทรัพยากร
น้อยลงและสามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีป่ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและเพิม่ ความสะดวกในการใช้งาน
• Fest : เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พัฒนาบรรจุภัณฑ์
อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) จากกระดาษส�ำหรับสัมผัส
อาหาร (Food Contact Paper) สะอาดและปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ใช้บรรจุได้ทั้งอาหารร้อนและเย็น พิมพ์
ลวดลายสวยงาม สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า
ให้กบั อาหาร นอกจากนีเ้ ฟสท์ยงั มีบรรจุภณ
ั ฑ์ทผี่ ลิตจาก
เยื่อธรรมชาติ (Natural Fiber) ที่สะอาด ปลอดภัยจาก
สารเคมี มี ค วามแข็ ง แรง ทนทาน และสะดวกต่ อ
การใช้งาน ปัจจุบันเฟสท์มีสินค้ามากกว่า 39 รายการ
โดยจั ด จ� ำ หน่ า ยผ่ า นห้ า งค้ า ส่ ง ขนาดใหญ่ และร้ า น
ขายปลีกบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ ยังเพิม่ ความสะดวกให้ลกู ค้า
ด้วยระบบสั่งซื้อออนไลน์ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุน
ขยายโรงงานเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
• Merchandising Display : เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
เพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยพั ฒ นา Application
ของแผ่ น กระดาษลู ก ฟู ก น� ำ มาผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า กลุ ่ ม
Merchandising Display ได้ แ ก่ เคาน์ เ ตอร์ ห รื อ
ชั้ น วางสิ น ค้ า รวมถึ ง ป้ า ยส่ ง เสริ ม การขายสิ น ค้ า
ณ จุดขาย โดยผลิตจากกระดาษรีไซเคิลที่มีส่วนเสริม
ของเยื่อกระดาษเก่า 64-100% มีนำ�้ หนักเบา แข็งแรง
ติดตั้งและเคลื่อนย้ายง่าย โดยให้บริการครบวงจรตั้งแต่
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การออกแบบ ติดตั้งและจัดเก็บเพื่อน�ำกลับมารีไซเคิล
ได้ด้วย
• CS SuperFlute : เอสซีจี แพคเกจจิง้ ผลิตกระดาษ
ท�ำลอนลูกฟูก CS SuperFlute ที่มีความแข็งแรงสูง
ในแกรมที่น้อยลง ช่วยลดการใช้เยื่อกระดาษลง 8%
เมือ่ เทียบกับกระดาษคุณภาพเท่ากัน โดยได้ผลิตกระดาษ
110 แกรมที่มีคุณภาพเทียบเท่ากระดาษ 125 แกรม
จ�ำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2554 และในปี 2560 ได้เพิ่ม
การผลิ ต กระดาษ 125 แกรมที่ มี คุ ณ ภาพเที ย บเท่ า
กระดาษ 150 แกรม CS SuperFlute ช่วยลดวัตถุดิบ
ในการผลิต ลดน�ำ้ หนักโดยรวมของบรรจุภณ
ั ฑ์ และต้นทุน
ค่าขนส่ง

ถุงคลุมกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม
ความเป็นมา : โรงพยาบาลต้องน�ำเข้าถุงคลุมกล้องผ่าตัด
จุลศัลยกรรมจากต่างประเทศ โดยกล้องแต่ละยี่ห้อต้อง
ใช้ถงุ คลุมกล้องเฉพาะของตนเอง ถือเป็นอุปกรณ์ทตี่ อ้ ง
ปลอดเชื้อ จึงใช้ได้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้ง

เป้าหมาย : คาดว่าในปี 2561 จะผลิตได้ 2,000 ถุง
คิดเป็น 30% ของจ�ำนวนถุงคลุมกล้องทีค่ ณะแพทยศาสตร์
ทั้ง 3 แห่งใช้ในระยะเวลา 1 ปี

SCG Green Building Solution
โอกาสทางธุรกิจ : ปัจจุบนั องค์กรต่างๆ สนใจการพัฒนา
อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้อาคารใหม่ก่อสร้าง
เป็นอาคารเขียว ท�ำให้แนวโน้มตลาดอาคารเขียวเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
นวั ต กรรม : เอสซี จี เคมิ ค อลส์ ร่ ว มมื อ กั บ คณะ
แพทยศาสตร์ 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดตั้งโครงการ The One เพื่อพัฒนานวัตกรรมเม็ด
พลาสติก Medical Grade ส�ำหรับท�ำถุงคลุมกล้องผ่าตัด
จุลศัลยกรรม มีความใส บาง ไม่เกิดไฟฟ้าสถิต สามารถ
ฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา และใช้ได้กับกล้องผ่าตัดทุกยี่ห้อ
ช่วยทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศ

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

ด�ำเนินธุรกิจให้ค�ำปรึกษาพัฒนาอาคารเขียวที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาตั้งแต่ปี 2555
และได้ขยายธุรกิจและฐานลูกค้าเพื่อตอบรับแนวโน้ม
ตลาดโดยให้บริการแบบครบวงจร ทัง้ การให้บริการปรึกษา
ด้านผลิตภัณฑ์ และการขอรับการประเมินมาตรฐานอาคาร
เขียว LEEDS และ TREES ทั้งนี้เอสซีจีมีผู้เชี่ยวชาญ
ให้คำ� ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการรับรอง
ASHRAE ด้ า น Building Energy Modeling
Professional และด้าน High-Performance Building
Design Professional เป็นคนแรกของประเทศไทย
ผลการด�ำเนินการ : ปี 2560 มีจำ� นวนอาคารทีเ่ อสซีจี
ให้บริการมากกว่า 70 โครงการ และได้การรับรองระดับ
Platinum และ Gold มากกว่า 17% คิดเป็นผลประกอบการ
1,400 ล้านบาท และตั้งเป้าปี 2561 เติบโต 20%

สินค้าและบริการ
ที่ได้รับรองฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉลาก SCG eco value

ฉลากเขียว

ผลิตภัณฑ์

63

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ผลิตภัณฑ์

354
ผลิตภัณฑ์

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ฉลากลดคาร์บอน

ฉลากประสิทธิภาพสูง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

81
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เป้าหมาย
• เอสซีจีเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงก่อนทุกครั้งที่ต้องการสินค้า
และบริการในกลุ่มเดียวกับที่เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจอยู่
• เพิ่มรายได้การขายสินค้าและบริการจากความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างแบรนด์และลูกค้า

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

การบริหารจัดการ

ความท้าทาย
ความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย และ
ต้องการการตอบสนองอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่ลูกค้า
นิยมใช้สอื่ สารและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ
สินค้าและบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลได้เริ่ม

กลยุทธ์

88

เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้ง
การให้ บ ริ ก ารขนส่ ง การท� ำ การตลาดและการ
จ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึง่ ในระยะยาวจะเป็นความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลต่อรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและ
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแบบเดิมของเอสซีจี

1

2

สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
เพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค

สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
กลุ่มผู้บริโภค

สร้างความร่วมมือและความไว้วางใจในการพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ๆ ทีต่ อบสนองต่อลูกค้ากลุม่
ผูบ้ ริโภค พร้อมแลกเปลีย่ นและแบ่งปันองค์ความรู้
ในลักษณะการสือ่ สารแบบสองทาง เช่น การจัดงาน
สัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สร้ า งประสบการณ์ ต รงกั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่
เชื่อมโยงกันถึงทุกช่องทางทั้งในโลกออนไลน์และ
ร้านค้า หรือจุดให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด เน้นการสื่อสารโดยการพูดตรง
ตามความจริงและตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับฟัง
เสียงสะท้อนจากผู้บริโภคเพื่อน�ำมาปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

มุง่ เน้นสูอ่ งค์กรทีม่ ลี กู ค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
โดยสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
เพือ่ ท�ำความเข้าใจความต้องการทีห่ ลากหลายของ
ลูกค้า และพัฒนาความสามารถในการตอบสนอง
อย่างเหมาะสมต่อลูกค้าซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุม่ ลูกค้าองค์กรหรือหน่วยธุรกิจ และกลุม่ ผูบ้ ริโภค
หรือผูใ้ ช้สนิ ค้าโดยตรง โดยเอสซีจสี ร้างแนวคิดการ

ท� ำ ตลาดเพื่ อ ตอบสนองลู ก ค้ า แบบ B2B2C
เรียกว่า SCG Marketing Way : Building Trust
Innovation คื อ การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ของทุ ก
ภาคส่วนต่อสินค้าและบริการของเอสซีจีที่มุ่งเน้น
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การด�ำเนินงานปี 2560
SCG Roof Experience

Thailand Roof Destination 2017
ความเป็นมา : กระเบื้องหลังคาและระบบหลังคาเป็น
กลุม่ สินค้าทีม่ คี วามส�ำคัญอันดับต้นๆ ของเอสซีจี โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายทัง้ ชนิดวัสดุ แบบ สี ราคา ซึง่ การ
จ�ำหน่ายสินค้าในหน้าร้านค้าตัวแทนจ� ำหน่ายมักไม่
สามารถจัดแสดงสินค้าตัวอย่างได้ครบถ้วน และยังขาด
ศูนย์กลางการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครอบคลุมและ
ครบวงจร ท�ำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงและได้รับทราบ
คุณค่าและประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเอสซีจี
การด�ำเนินการ :
• เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง จัดท�ำโครงการ
Thailand Roof Destination 2017 ขึ้นที่บริเวณชั้น
3 ของอาคาร SCG Experience เพื่อจัดแสดงตัวอย่าง
สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบหลังคาทัง้ หมดนับร้อยรายการ
ที่มีความหลากหลายทั้งวัสดุ รุ่น แบบ ราคา ลูกค้า
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างรุ่น
รวมทั้งได้รับบริการค�ำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ ความ

สวยงาม การก่อสร้างหลังคาด้วยวัสดุรับน�้ำหนักแบบ
ต่างๆ การใช้ฉนวนกันความร้อน การระบายอากาศ การ
ปูกระเบื้อง แผ่นฝ้าชายคา รางระบายน�้ ำ รวมทั้งการ
ค�ำนวณราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้น โดยเอสซีจียังให้บริการ
ติดตั้งหลังคาใหม่แก่ลูกค้าอีกด้วย
• Mobility Roof Assistant เป็นแอปพลิเคชันที่
เอสซีจีสร้างขึน้ เป็นเครือ่ งมือช่วยส�ำหรับพนักงานขายใน
ร้านสาขาหรือตัวแทนจ�ำหน่ายให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหลังคาได้อย่างรวดเร็ว
ค้นหาสินค้าได้ตามความสนใจของลูกค้า ทัง้ ประเภทวัสดุ
แบบ ดีไซน์ สีสัน การค�ำนวณราคา รวมถึงชมวิดีโอผ่าน
เว็บไซต์ที่ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ชัดเจน
ทัง้ ขัน้ ตอนการติดตัง้ การระบายอากาศ หรือการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ผลการด�ำเนินการ : ผลส�ำรวจลูกค้าทัว่ ประเทศทีเ่ ข้ามา
รั บ บริ ก ารใน Thailand Roof Destination 2017
ลูกค้ามีความพึงพอใจมากกว่า 80% ต่อการให้บริการนี้
จากจ�ำนวนผู้ให้ความคิดเห็นทั้งหมด 22,183 ราย

Chatbot
ความท้าทาย : การให้บริการตอบปัญหาผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ SCG LINE Official Account ซึ่ง
มีผู้ใช้บริการสอบถามจ� ำนวนมาก ส่วนใหญ่ต้องการ
ค�ำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว และมีค�ำถามหลากหลาย
ต่อสินค้าและบริการ ทัง้ ชนิด คุณสมบัติ รวมถึงทีต่ งั้ ของ
ร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่วย การให้ค�ำตอบที่รวดเร็วและ
ถูกต้องจึงเป็นโจทย์ส�ำคัญ
นวัตกรรม : เอสซีจีพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ตอบค�ำถามอัตโนมัติ Chatbot แทนการใช้คนตอบ โดย
น�ำข้อมูลหมวดค�ำถามที่ได้จากการพูดคุยผ่าน SCG
Contact Center มาสร้างเป็นฐานข้อมูลในการตอบ
ค�ำถามได้อย่างถูกต้อง สามารถพิมพ์สอบถามรายละเอียด
สินค้า ร้านค้าใกล้บ้าน ซึ่งสามารถระบุต�ำแหน่งของ
ร้านค้าและใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ น�ำทางไปยังร้านค้า
รวมทั้งส่งต่อลูกค้าให้พนักงานบริการดูแลและให้ข้อมูล
เชิงลึก หรือนัดหมายลูกค้าดูสินค้าที่ต้องการได้อย่าง
ไร้รอยต่อในการให้บริการ และ Chatbot ซึ่งให้บริการ

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน จึงตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการด�ำเนินการ : ตั้งแต่เริ่มให้บริการ Chatbot ใน
เดือนสิงหาคม 2560 จนถึงปลายเดือนธันวาคม 2560
มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 17,000 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละไม่ตำ�่
กว่า 3,000 ราย

เสียงจากผู้บริโภค
เอสซีจีมีระบบการจัดการเสียงของลูกค้า (Voice
of Customer Management) ซึ่งจัดเก็บเสียงสะท้อน
และข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้าผ่านช่องทางสือ่ ออนไลน์

VOC

ขอบฝาปิดท่อกันกลิ่น
มีความคม บาดมือลูกค้า
เลือดไหล

VOC

การจัดส่งคอนกรีตไม่ครบ
คุณภาพคอนกรีตไม่ตรงตาม
ที่โฆษณา

และจุดให้บริการทั้งหมดของเอสซีจี แล้วน�ำมาวิเคราะห์
หาสาเหตุและดูแลการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึง
น�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการใหม่

Response

เจ้าหน้าที่ขัดขอบฝาท่อที่บ้านลูกค้า และเรียกคืนสินค้า
ในสต๊อกทั้งหมดกลับมาขัดขอบจนมน รวมทั้งปรับแก้
แม่พิมพ์การผลิตใหม่ ให้พับขอบท่อให้ขอบมน

Response

เจ้าหน้าที่ขออภัยและชี้แจงสาเหตุต่อลูกค้า
ซึ่งพบว่าปัญหาเกิดจากวิศวกรของลูกค้าคำ�นวณปริมาณ
ผิดพลาด และปัญหาคุณภาพจากกระบวนการผสม
คอนกรีตและการเทคอนกรีตที่ไม่เหมาะสม

VOC - Voice of Customer
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ผลการด�ำเนินการ : ปี 2560 ได้สนับสนุนโครงการ 5
โครงการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก 4 สถาบัน
คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
โครงการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ เช่น กุฏิพระ
อาคาร ห้องน�้ำ เรือนพัก ห้องสมุดโรงเรียน อาคารเรียน
โรงเรียน บ้านพักคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดย
เอสซีจีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง
หลั ง คา แผ่ น พื้ น ผนั ง ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ สุ ข ภั ณ ฑ์ ถั ง
บ�ำบัดน�ำ้ ฯลฯ ผลงานเหล่านีไ้ ด้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์เช่นเฟซบุก๊ ซึง่ มีผเู้ ข้าชมจ�ำนวนมาก

• Know the Truth : รูล้ กึ ศึกษาค้นคว้าวิจยั และจัดการ
องค์ความรู้ทั้งหมด
• Do the Right : ทำ�สิ่งที่ถูก พัฒนาสินค้าและบริการ
ที่ถูกต้องและตอบโจทย์
• Say the Fact : พูดจริง สื่อสารไม่เกินจริงและตรง
กลุ่มเป้าหมาย
• Share for the Better : แบ่ ง ปั น สู่ สิ่ ง ที่ ดี ก ว่ า
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้
ผลจากการดำ�เนินงานตามแนวทาง SCG Marketing
Way ที่ ไ ด้ พั ฒ นามาต่ อ เนื่ อ งหลายปี ทำ�ให้ ใ นปี 2560
เอสซีจีได้รับรางวัลด้านการตลาดระดับประเทศ คือ รางวัล
สุดยอดองค์กรที่มีความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นการตลาด ถ้ ว ย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ
รางวัลในระดับทวีป คือ รางวัล National Winner Marketing
Company of the Year Award ประจำ�ปี 2016
ในงาน 2016 Asia Marketing Conference จั ด โดย
สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (AMF)
จากความสำ�เร็จในประเทศ เอสซีจกี ำ�ลังขยายการตลาด
ตามแนวทางนีส้ รู่ ะดับภูมภิ าคในประเทศต่างๆ ทีเ่ อสซีจเี ข้าไป
ดำ�เนินธุรกิจ
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การด�ำเนินการ : เอสซีจจี ดั ท�ำโครงการ SCG Product
Experience with Faculty of Architecture สร้าง
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าของเอสซีจี โดยร่วมมือ
กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
การเข้าไปให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา ตั้งแต่การเลือกใช้
วัสดุในการออกแบบก่อสร้างไปจนถึงการน�ำวัสดุมาใช้
ก่อสร้างจริง รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่โครงการ
ของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เอสซีจีกับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสร้างความรับรู้ในแบรนด์
ของเอสซีจี

SCG Marketing Way เป็นแนวทางการทำ�การตลาด
ของเอสซีจีที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2557 ประกอบด้วยแนวคิด
สำ�คัญ 3 ด้าน คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
การยกระดับคุณภาพชีวิต (Better Living) และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
• ความพอประมาณ เป็นการทำ�การตลาดบนเส้นทาง
ของความพอเพียง ไม่มงุ่ เน้นกำ�ไรสูงสุด แต่มคี วามรับผิดชอบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุล
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
• ความมีเหตุผลและภูมคิ มุ้ กัน ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นสิ่งใหม่ในตลาด หรือ
พัฒนาปรับปรุงจากของเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการ
พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
SCG Marketing Way ไม่ได้วัดผลลัพธ์จากผลกำ�ไร
หรือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า แต่มุ่งสร้างให้เกิดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจจากทุกภาคส่วนต่อนวัตกรรมในสินค้า
และบริการของเอสซีจี หรือ Building Trusted Innovation
ด้วยกลยุทธ์ 4 ข้อ ได้แก่
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กลยุทธ์ : สร้างการมีสว่ นร่วมและสร้างความสัมพันธ์กบั
สถาบันการศึกษาและนักศึกษาในสายงานสถาปนิก
ซึ่งในอนาคตเมื่อประกอบอาชีพจะเป็นผู้ออกแบบและ
เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคารต่างๆ

SCG Marketing Way
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เอสซีจี

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

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
สู่คู่ธุรกิจ
ความท้าทาย

การบริหารจัดการ

คู่ธุรกิจเป็นส่วนส� ำคัญต่อความยั่งยืนในห่วงโซ่
อุปทานของเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยคู่ธุรกิจที่เป็น
ผูผ้ ลิต ผูใ้ ห้บริการ และผูจ้ ดั จ�ำหน่าย จึงมีความเสีย่ ง
ในการปฏิบตั งิ านและความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงทีอ่ าจ

ส่งผลให้เกิดการชะงักงันในการด�ำเนินธุรกิจของ
เอสซีจี ตั้งแต่เรื่องของจริยธรรม การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ
และความปลอดภัย

คัดเลือกคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพในการส่งมอบ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยง
ในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสที่เกิดขึ้น

ร่วมกันภายใต้ระบบการติดตามและตรวจประเมิน
อย่างมีประสิทธิภาพของเอสซีจี เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพของคู่ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ไปด้วยกัน

1

2

3

4

คัดเลือกและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ
ที่มีศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

ประเมินความเสี่ยง
และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ

พัฒนาและยกระดับศักยภาพคู่ธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน

สร้างความตระหนัก ความรู้
ความสามารถของพนักงาน

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประเมินความเสี่ยงด้าน
ธุรกิจ ควบคู่กับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
ก�ำกับดูแล (ESG) โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี และน�ำผลมาจัดกลุม่ คูธ่ รุ กิจเพือ่ ก�ำหนด
กลยุทธ์และวางแผนพัฒนาคู่ธุรกิจให้สอดคล้อง
กับความเสี่ยง

จัดท�ำแผนพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับความเสีย่ ง และต่อยอด
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของคู่ธุรกิจ
ให้พร้อมเติบโตไปกับเอสซีจี

จัดให้มีคณะกรรมการดูแลการศึกษาการจัดซื้อ
(Procurement Sub Academy Steering
Committee) เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถของ
พนักงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล วิธี
ปฏิบตั ิ ร่วมกับองค์กรจัดซือ้ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งงานจัดหาและการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับเป้าหมาย

กลยุทธ์

คัดเลือกคูธ่ รุ กิจโดยค�ำนึงถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจ และศักยภาพในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน จัดการตรวจประเมิน
และให้การรับรองคู่ธุรกิจทุกรายเป็นประจ�ำอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
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การด�ำเนินงานปี 2560
แผนผังกลุมคูธุรกิจ 4 กลุม

การประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ
SCG Suppliers (Tier I)

ความเป็นมา : เอสซีจีจดั การประเมินความเสีย่ งในการ
บริ ห ารห่ ว งโซ่ อุ ป ทานเป็ น ประจ�ำ ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี โดย
ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ร่วมกับการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดแบ่งกลุ่มคู่ธุรกิจ
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคู่ธุรกิจทั่วไป และกลุ่มคู่ธุรกิจที่มี
นัยส�ำคัญ ซึ่งพบว่าหากขยายการพิจารณารายละเอียด
และประเด็นบางส่วนจะท�ำให้การวางแผนพัฒนาคูธ่ รุ กิจ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มาก
ยิ่งขึ้น
การด�ำเนินการ : ปรับปรุงกระบวนการจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับความเสีย่ งและความส�ำคัญ โดยใช้กรอบ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk
Management) ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spend
Analysis) และเพิ่มความชัดเจนในการพิจารณาความ
เสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจ เพื่อจ�ำแนกคู่ธุรกิจที่มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการด�ำเนินธุรกิจ (Critical Supplier) และ
รายละเอียดในการพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลทีด่ ี (Environmental
Social and Governance : ESG) เพื่อจ�ำแนกคู่ธุรกิจ
ที่ มี ค วามเสี่ ย งด้ า นความยั่ ง ยื น (High Potential
Sustainability Risk Supplier) ทั้งนี้เพื่อให้การบริหาร
จัดการคู่ธุรกิจ (Supplier Management) แต่ละกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่
การกระจายแหล่งทีม่ า (Diversified Source of Supply)
การตรวจประเมินคู่ธุรกิจ (Supplier Assessment)
การปรับปรุงการด�ำเนินงานร่วมกับคู่ธุรกิจ (Corrective
Action) เช่น การให้คำ� ปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Go Green
Together) ตลอดจนการวางแผนพั ฒ นาคู ่ ธุ ร กิ จ สู ่
ความยัง่ ยืน (Supplier Development for Sustainability
Program) ร่วมกับคูธ่ รุ กิจทีม่ ศี กั ยภาพและความมุง่ มัน่ ที่
จะร่วมงานและเติบโตไปกับเอสซีจี (Focused Supplier)
โดยสามารถจัดกลุ่มคู่ธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

supply

High ESG
Risk

Critical Non-Tier I
Supplier

Critical
กลมคูธุรกิจทั่วไปลำดับที่ 1 : Tier 1 Suppliers
กลมคูธุรกิจที่มีความเสี่ยงดานความยั่งยืน : High Potential
Sustainability Risk Suppliers
กลมคูธุรกิจที่มีนัยสำคัญ : Critical Suppliers
กลมคูธุรกิจทางออมรายสำคัญ : Critical Non - tier 1 Suppliers

• กลุ่มคู่ธุรกิจทั่วไปล�ำดับที่ 1 (General Tier 1
Supplier) : คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าและ
บริการให้เอสซีจีโดยตรง
• กลุม่ คูธ่ รุ กิจทีม่ นี ยั ส�ำคัญ (Critical Supplier) : คู่
ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการที่มีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น มี
ยอดซือ้ สูง เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของสินค้า หรือไม่อาจ
หาวัสดุ/ผู้ขายรายอื่นมาทดแทนได้
• กลุ่มคู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน [High
Potential Sustainability (ESG) Risk Supplier] :
คูธ่ รุ กิจผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายทีม่ แี นวโน้มสูงว่าอาจจะก่อ
ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางลบจากการด�ำ เนิ น การที่ ไ ม่
เหมาะสมในเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแล
• กลุ ่ ม คู ่ ธุ ร กิ จ ทางอ้ อ มรายส� ำ คั ญ (Critical
Non-tier 1 Supplier) : คูธ่ รุ กิจทีไ่ ม่ได้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
สินค้าและบริการแก่เอสซีจีโดยตรง แต่ติดต่อซื้อขาย
สินค้าและบริการที่มีความส�ำคัญต่อคู่ธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
ของเอสซีจี
ผลการด�ำเนินการ : ประเมินความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG) ของคู่ธุรกิจ คิดเป็น
98% ของมูลค่าการจัดหา

คู่ธุรกิจ
ที่มีนัยส�ำคัญ
%

26

สัดส่วนมูลค่าการจัดหา*สินค้า
และบริการจากคู่ธุรกิจ ปี 2560

คู่ธุรกิจทั่วไป
%

74

สินค้า
และบริการทั่วไป
%

19

สัดส่วนมูลค่าการจัดหา*สินค้า
และบริการแบ่งตามประเภท ปี 2560

เชื้อเพลิง
และวัตถุดิบ
%

81

High
Potential ESG
%

1

สัดส่วนมูลค่าการจัดหา*ของคู่ธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ปี 2560

Non-high
Potential ESG
%

99

*ไม่รวมบริษัทของเอสซีจีในต่างประเทศ

96

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
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การก�ำกับดูแลและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ

ยกระดับความปลอดภัย

ผลการด�ำเนินการ :

ความท้าทาย : ความปลอดภัยในการท�ำงานของคูธ่ รุ กิจ
เป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญ การลดการเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บและการสูญเสียชีวติ จากการปฏิบตั งิ านของคูธ่ รุ กิจ
จึงเป็นเป้าหมายที่เอสซีจีต้องด�ำเนินการให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

520
ราย
8,502
ราย
คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตทั้งหมด
คู่ธุรกิจ*ทั้งหมด
463
ราย
5,902
ราย
คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย
คู่ธุรกิจ*ที่ลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
> ด�ำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ดูแลแรงงาน
สิทธิมนุษยชน และความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
* คู่ธุรกิจที่มีการด�ำเนินการทางธุรกิจในปี 2560

> ปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ควบคุมความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ ฯลฯ โดยอยู่ในระหว่าง
พัฒนาการด�ำเนินการของคู่ธุรกิจที่ไม่ผ่านการประเมิน

343
ราย
คู่ธุรกิจขนส่งทั้งหมด
120
ราย
คู่ธุรกิจขนส่งที่ผ่านการรับรองเป็นคู่ธุรกิจขนส่งประจ�ำ

> ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการด้านต่าง ๆ ของเอสซีจี
ได้แก่ Driver, Safety, Vehicle, Journey,
Organization และ Customer Service

การก�ำกับดูแลและตรวจประเมิน

2556
คู่ธุรกิจลงนามปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

จัดท�ำ
“จรรยาบรรณ
คูธ่ รุ กิจ เอสซีจี”

2557

2558

2559

2560
48% ของมูลค่า
การจัดหา

• คู่ธุรกิจรายใหม่ลงนาม
• คู่ธุรกิจหลักลงนาม

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

55% ของมูลค่า
การจัดหา

89% ของมูลค่า
การจัดหา

98% ของมูลค่า
การจัดหา

คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิต
ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย

100%

100%

89%

100%

100%

100%

100%

100%

คู่ธุรกิจขนส่งประจ�ำ
ที่ผ่านการรับรอง
สร้างความตระหนัก ความรู้
ความสามารถของพนักงาน

ฝึกอบรมและกิจกรรมสร้างความ
ตระหนัก ความรู้ ความสามารถ

พัฒนากลุ่มการเรียนรู้

หลักสูตร
การเรียนรู้

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์
การพัฒนา

อบรมและพัฒนาทักษะคนขับรถบรรทุก เพื่อการท�ำงานอย่างมืออาชีพและมีความปลอดภัย
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โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว

2 บริษัท

7 บริษัท

3 บริษัท
ขยายความร่วมมือ

กฎพิทักษ์ชีวิต

ก�ำหนดกฎพิทักษ์
ชีวิต

การบริหารความปลอดภัย
คู่ธุรกิจ

จัดท�ำระบบการ
บริหารความ
ปลอดภัยคู่ธุรกิจ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

บริหารความปลอดภัยคู่ธุรกิจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

การด�ำเนินการ : เอสซีจีจัดท�ำโครงการ Contractor
Safety Management (CSM) ร่วมกับคู่ธุรกิจ
• จัดให้มมี าตรฐานในการท�ำงาน การฝึกอบรมทีเ่ น้น
ทักษะการท�ำงานอย่างปลอดภัย และการตรวจติดตาม
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยคู่ธุรกิจ เพือ่
ส่งเสริม ให้ความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำแก่คธู่ รุ กิจ ให้เกิดความ
ปลอดภัยในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
• เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง บริหารความ
ปลอดภัยงานโครงการก่อสร้างซึ่งมีลักษณะการท�ำงาน
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ผ่านแนวทางของ
CSI Contractor Safety Management โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการการคัดเลือกคูธ่ รุ กิจ การจัดท�ำข้อตกลงตาม
สัญญา โดยประกอบไปด้วยคูม่ อื ความปลอดภัยและไซต์
งานมืออาชีพ บทลงโทษ ในระหว่างการก่อสร้างนอกจาก
การควบคุมก�ำกับดูแลเป็นไปอย่างถูกต้อง (Operation

Control) แล้วยังจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านความปลอดภัยให้คู่ธุรกิจ ตลอดจนให้ Reward
and Recognition เพือ่ สร้างขวัญก�ำลังใจและจูงใจให้เกิด
การปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัย และสร้างบรรยากาศสนับสนุน
ให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยได้อกี ทางหนึง่ โดยก�ำหนด
เป็นเป้าหมายความปลอดภัย (Quick Win) ส�ำหรับคูธ่ รุ กิจ
ที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยได้ดี ไม่มีอุบัติเหตุจาก
การด�ำเนินงาน
• เอสซีจี เคมิคอลส์ คัดเลือกคูธ่ รุ กิจเข้าร่วมโครงการ
CSM จากคู่ธุรกิจที่ให้บริการงานที่มีนัยส� ำคัญและมี
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท�ำงานสูง เช่น
งานเชื่อม งานท�ำความสะอาดด้วยน�้ำแรงดันสูงและ
งานนั่งร้าน โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดตั้งแต่
ในสัญญาจัดจ้างเพือ่ สร้างแรงจูงใจ และด�ำเนินการติดตาม
และประเมินดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัยทั้งรายบุคคล
และภาพรวมของโครงการ
• เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จัดท�ำคู่มือแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการคู่ธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การ
ควบคุมการปฏิบตั ิ และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คูธ่ รุ กิจ ให้แต่ละโรงงานใช้ในการจัดการด้านความปลอดภัย
ของคู่ธุรกิจ
ผลการด�ำเนินการ : ปี 2560 มีคธู่ รุ กิจเข้าร่วมโครงการ
CSM กับเอสจีซี จ�ำนวน 64 ราย

ความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นสิง่ ส�ำคัญล�ำดับแรก  
เราดูแลลูกน้องและสร้างความมั่นใจให้เขา โดยมีระบบ
การท�ำงานที่ดี ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นความยั่งยืนในทางธุรกิจ  
ถ้าเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก คุณภาพก็จะตามมา
เพราะเป็นของคู่กัน
การที่ บริษัทบ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 จ�ำกัด
ได้เข้าร่วมโครงการ CSM กับ เอสซีจี เคมิคอลส์  
เราได้ใช้จริงและได้เสริมสร้างกระบวนการเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย
ให้กับคู่ธุรกิจของเราอย่างยั่งยืน  
ผมเชื่อว่าบริษัทอื่น ๆ ถ้าน�ำโปรแกรม CSM
มาใช้ก็จะเกิดความปลอดภัยที่เสริมสร้าง
ประสิทธิผลเช่นกัน โครงการ CSM
จึงถือเป็นโครงการที่ดี”
บรรจง อ�ำไพวิกรัย
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทบ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 จ�ำกัด (BMC)
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การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560

Go Green Together

194
ราย
คูธ่ รุ กิจในทะเบียนการจัดหาทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ความเป็นมา : เอสซีจมี งุ่ มัน่ สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างเครือข่ายสีเขียวตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ซึง่ มีมาตรฐานทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั อย่างหนึง่ คือการตรวจ
ประเมินรับรองระดับอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวง
อุตสาหกรรม 5 ระดับ โดยเอสซีจีมีเป้าหมายให้ได้รับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 : เครือข่าย
สีเขียว พร้อมกับส่งเสริมให้คธู่ รุ กิจในห่วงโซ่อปุ ทานได้รบั
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่างๆ ด้วย

> ผ่านเกณฑ์ควบคุมกระบวนการผลิตอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการน�้ำ พลังงาน
ของเสีย และส่งเสริมการใช้วัสดุหมุนเวียน

10,909
ล้
า
นบาท  
มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
80
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
จ�ำนวนสินค้าในรายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มูลค่าการจัดหาและผลิตภัณฑ์ในรายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน

ล้านบาท

1,200

10,909 มูลคา
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194 คูธุรกิจ 2,000
80 ผลิตภัณฑ
2560

0

การจัดหาสินค้าและบริการจากธุรกิจในท้องถิ่น ปี 2560
เอสซีจีตระหนักถึงความสำ�คัญของการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง
จึงสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการของท้องถิ่นภายในประเทศไทย

82%
สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้าและบริการ

จากธุรกิจในท้องถิ่นเทียบกับสินค้าและบริการทั่วไปทั้งหมด

100

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

การด�ำเนินการ : จัดประเมินความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม
และจัดกลุ่มคู่ธุรกิจตามระดับความเสี่ยง เพื่อก� ำหนด
เป้าหมายแผนการด�ำเนินการส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทาน
มุง่ สูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียว และจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความ
รู้ประจ�ำปี Go Green Together แก่คู่ธุรกิจ และเข้า
เยี่ยมสถานประกอบการของคู่ธุรกิจเพื่อให้ค�ำปรึกษา
ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ได้ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียว
ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทของเอสซีจีได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 จ�ำนวน 12 บริษัท คือ
• บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด
• บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด โรงงาน
ท่าหลวง
• บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด โรงงาน
เขาวง
• บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด เหมือง
หินปูนและหินดินดาน
• บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
• บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด เหมือง
หินปูนและหินดินดาน
• บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด
• บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย (ทุ ่ ง สง) จ� ำ กั ด เหมื อ ง
หินปูนและหินดินดาน
• บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
• บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด
• บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงาน
กาญจนบุรี
• บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด โรงงาน
กาญจนบุรี

ผลการด�ำเนินการ : ปี 2560 เอสซีจีมีส่วนสนับสนุน
ให้คู่ธุรกิจได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
ที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว จ�ำนวน 777 ราย

ความก้าวหน้าอื่น ๆ
• SCG People Competency ที่ผ่านมาได้จัดฝึก
อบรมและกิจกรรมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความ
สามารถของพนั ก งาน ให้ ไ ด้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2557 ได้เริม่ แผนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
พนักงานตามระบบ SCG Academy Structure ต่อมา
ในปี 2560 ได้ จั ด ท� ำ Learning Journey ซึ่ ง เป็ น
แผนการพัฒนาส่วนหนึ่งของระบบ LMS : Learning
Management System ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นของ Supply
Chain ประกอบด้วย Supply Chain Management,
Procurement และ Logistics เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานและการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
น�ำแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาปรับใช้ในกระบวนการ
ท�ำงาน
• Life Saving Rules เอสซีจตี ระหนักถึงความส�ำคัญ
สูงสุดกับความปลอดภัยในการท� ำงาน จึงได้ก�ำหนด
กฎพิทักษ์ชีวิตขึ้นมา 9 ข้อ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงคู่
ธุรกิจได้น�ำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ท�ำงานขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560
เป็นต้นมา และได้สอื่ สารให้คธู่ รุ กิจทุกคนรับทราบถึงแนว
การปฏิบัติในการท�ำงานที่ถูกต้อง และก�ำหนดเป็นข้อ
ตกลงในการท�ำงานเบื้องต้นและเป็นส่วนหนึ่งในสัญญา
จ้างงาน
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เป้าหมาย

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ความท้าทาย

การบริหารจัดการ

ปั จ จุ บั น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ การ
ด�ำเนินการด้านสิง่ แวดล้อมสูงขึน้ รวมถึงข้อกฎหมาย
ในด้านการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและทรัพยากรชีวภาพ
ที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและสากล

ซึง่ หากไม่มกี ารบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ดีก็อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจีในอนาคต

เอสซี จี จั ด ตั้ ง คณะกรรมการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (SCG Biodiversity Committee)
ขึ้นในปี 2560 เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจ ชุมชน

1

2

3

บริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ติดตามและศึกษาข้อก�ำหนดหรือกฎหมายด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการ โดยมีตวั ชีว้ ดั ความหลากหลาย
ทางชีวภาพทีช่ ดั เจนเพือ่ น�ำผลกลับมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการด�ำเนินงานให้มีความยั่งยืน

ด�ำเนินการศึกษา ส�ำรวจ วิจัย สภาพพื้นที่ทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ประเมินผลกระทบ และก�ำหนดแนวทาง รูปแบบ
การฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
จนเกิ ด เป็ น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ต ้ น แบบและศู น ย์ ก าร
เรียนรู้เพื่อขยายผลสู่การอนุรักษ์ในพื้นที่อื่นๆ ทั้ง
ของเอสซีจีและคู่ธุรกิจ

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์

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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

และสิ่งแวดล้อม” อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ตลอด
จนการสร้าง “ความสมดุลนิเวศในเชิงบวก” (Net
Positive Impact) ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกได้รบั รูแ้ ละเข้าใจ เพือ่ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทได้อย่างยั่งยืน

สื่ อ สารและสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนอย่ า ง
สม�่ำเสมอ เพื่อน�ำไปสู่ความร่วมมือในการฟื้นฟู
อนุรกั ษ์ และได้รบั ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายทางชีวภาพทีร่ ว่ มกันดูแลรักษา
ร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ สร้างรูปแบบงานอนุรกั ษ์
ที่สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีวิถีชีวิตของชุมชน
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพที่
แตกต่างกันไป
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การด�ำเนินงานปี 2560
ผลส�ำเร็จงานฟื้นฟูเหมือง
และความหลากหลายทางชีวภาพ

อัตราการรอดตายของต้นไม้
ในการฟื้นฟูเหมือง

จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เอสซีจี

การด�ำเนินการ : เอสซีจีได้ด�ำเนินการฟื้นฟูเหมือง
มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และได้
ยกระดับการด�ำเนินงานฟืน้ ฟูเหมืองควบคูไ่ ปกับการอนุรกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ จนเกิดผลส�ำเร็จด้านการฟืน้ ฟู
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่เหมืองหินปูนอย่างน่าพอใจ
ไม่วา่ จะเป็นจ�ำนวนชนิดพันธุไ์ ม้และสัตว์ปา่ ทีเ่ พิม่ มากขึน้
การกลั บ มาตามธรรมชาติ ข องชนิ ด พั น ธุ ์ ไ ม้ รวมทั้ ง
ความสมบูรณ์ในระบบนิเวศเขาหินปูนที่เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย : อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่เพาะปลูก
ในพื้นที่อย่างน้อย 80%

กลยุทธ์ : เพื่อให้การบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพเกิดความยั่งยืน จึงต้องยกระดับการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในทุกกลุม่ ธุรกิจของ
เอสซีจี ให้ดำ� เนินการตามหลักวิชาการและตามมาตรฐาน
สากล และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ

ผลการด�ำเนินการ : การด�ำเนินการในทุกพื้นที่เหมือง
หินปูน สามารถเพาะขยายและปลูกไม้ท้องถิ่นได้อย่างดี
มีอัตราการรอดอยู่ที่ 80-90%

การประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่องการฟื้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
SCG Biodiversity Focus Group Meeting
คณะท� ำ งานฟื ้ น ฟู เ หมื อ งและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เอสซีจี ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น
เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
องค์ความรูร้ ะหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมป่าไม้
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ปรึกษางานฟื้นฟูเหมือง
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุ
แห่ ง ชาติ (MTEC) และส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)
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ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการฟื้นฟูเหมือง
การปิดเหมือง (Mine Closure Plan) และการก�ำหนด
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ภายหลังการปิดเหมือง (Final Land
Use) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าแนวทางและเทคนิค
วิธีการที่เอสซีจีด�ำเนินการมาเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม และ
ควรขยายผลให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ อื่ น ๆ
โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและ
งานฟื้นฟูเหมืองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เหมืองทุกแห่งเป็น
ต้นแบบ

การด�ำเนินการ : เอสซีจีจัดตั้งคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2560
โดยกรรมการมาจากตัวแทนคณะท�ำงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในแต่ละกลุ่มธุรกิจและส่วนกลาง รวมทั้ง
หน่วยงานที่ดูแลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น
ตัวแทนจากคณะท�ำงานฟืน้ ฟูเหมืองและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ตัวแทนจากบริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ำกัด
ตัวแทนจากฝ่ายกิจกรรมเพือ่ สังคมของ เอสซีจี เคมิคอลส์
เป็นต้น
คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย
และแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพของเอสซี จี ให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ส ากล
เช่ น WBCSD, CSI, FSC, GRI สร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ
หน่วยงานภายนอกทีม่ คี วามรูแ้ ละศักยภาพในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศ
และระดั บ สากล รวมทั้ ง สื่ อ สารและส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ มี
ส่วนได้เสีย พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้

จัดท�ำหนังสือการฟื้นฟูเหมืองหินปูน
ความเป็นมา : คณะท�ำงานฟื้นฟูเหมืองและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เอสซีจี ได้ทำ� งานด้านการฟืน้ ฟู
เหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่างยาวนาน
เกือบ 20 ปี โดยการศึกษาวิจยั และทดลองเทคนิควิธกี าร
ต่างๆ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิชาการหลาย
องค์กร เพื่อฟื้นฟูเหมืองอย่างเป็นระบบ พร้อมกับฟื้นฟู
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทีส่ ญ
ู เสียไป
กลับมาให้ได้มากที่สุด จนถึงปัจจุบันการฟื้นฟูเหมือง
ของ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้รับผลส�ำเร็จ
เป็นทีน่ า่ พอใจในพืน้ ทีเ่ หมืองทัง้ 4 แห่ง คือ เหมืองแก่งคอย
และเหมืองท่าหลวงในจังหวัดสระบุรี เหมืองล� ำปาง
จังหวัดล�ำปาง และเหมืองทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การสรุปองค์ความรู้ในการฟื้นฟูเหมืองเพื่อเผยแพร่ต่อ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและผูส้ นใจจึงมีสว่ นช่วยส่งเสริมงาน
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป
การด�ำเนินการ : คณะท�ำงานฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้
ด้ า นการฟื ้ น ฟู เ หมื อ งจั ด ท� ำ เป็ น หนั ง สื อ ชื่ อ การฟื ้ น ฟู
เหมืองหินปูน จัดพิมพ์สำ� เร็จในปลายปี 2560 มีความหนา
256 หน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สรุปองค์ความรูข้ องงาน
ฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
ปัจจัยของความส�ำเร็จและจุดเรียนรู้ส�ำคัญ เพื่อเผยแพร่
แก่ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ผลการด�ำเนินการ : ปี 2560 คณะกรรมการได้จัด
ประชุมเพื่อบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นจ�ำนวน 2 ครั้ง

> ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อศึกษาได้จาก
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
จากโครงการบ้านปลา
กลยุทธ์ : สร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ความเป็นมา : จากการได้รับรู้ปัญหาของกลุ่มประมง
พื้นบ้านในจังหวัดระยองว่า ปริมาณปลาและสัตว์น�้ ำ
มีจ�ำนวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก เอสซีจีได้ร่วมกับ
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 1 (ระยอง) และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ด�ำเนินโครงการ
“บ้านปลา” ในจังหวัดระยองมาตัง้ แต่ปี 2555 โดยคิดค้น
และพัฒนา “นวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE100” ซึ่งเป็น
การน� ำ ท่ อ ที่ เ ป็ น ของเหลื อ จากกระบวนการทดสอบ
ขึ้นรูปมาสร้างมูลค่าเพิ่ม (Waste to Value) ออกแบบ
ให้เป็นที่อยู่อาศัยจ�ำลองของสิ่งมีชีวิตในทะเล ปัจจุบัน
บ้านปลาได้ถูกจัดวางในทะเลจังหวัดระยองและชลบุรี
จ�ำนวนกว่า 1,200 หลัง
ตลอดระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา ความร่วมมือในการ
ด�ำเนินโครงการบ้านปลาระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ
ชุมชน และจิตอาสากว่า 8,000 คนจากทั่วประเทศ
ความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณบ้านปลา
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ช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศใต้ทะเลและเพิม่
รายได้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน 29 กลุ่ม เพิ่มพื้นที่
อนุรักษ์ในทะเลกว่า 30 ตารางกิโลเมตร จากการที่
กลุ่มประมงพื้นบ้านรวมตัวกันปกป้องพื้นที่วางบ้านปลา
ให้ เ ป็ น เขตอนุ รั ก ษ์ ไม่ ท� ำ การประมงที่ ส ่ ง ผลเสี ย ต่ อ
ระบบนิเวศ ก่อให้เกิดคลังทรัพยากรในทะเลทีช่ าวประมง
สามารถท�ำมาหากินได้ชวั่ ลูกชัว่ หลาน และช่วยสร้างความ
ยัง่ ยืนให้กบั อาชีพประมงพืน้ บ้านไทย และจากความส�ำเร็จ
ของโครงการฯ เอสซีจีมีแผนงานขยายโครงการบ้านปลา
ไปสู่จังหวัดจันทบุรีและตราดจ�ำนวนอีก 1,000 หลัง
เพื่อให้ครอบคลุมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้งหมด
การด� ำ เนิ น การ : ในปี 2560 นอกจากการสร้ า ง
และจัดวางบ้านปลาในทะเลจังหวัดระยองและชลบุรี
กว่า 370 หลังแล้ว โครงการบ้านปลาได้ท�ำการส�ำรวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพซึง่ ด�ำเนินการโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางทะเล ติ ด ตามผลและเก็ บ ข้ อ มู ล ทุ ก ๆ 3 เดื อ น
และยังส่งเสริมความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ด้วย
การจัดงาน “จิตอาสาสร้างบ้านปลา” ณ สวนสาธารณะ
แหลมเจริญ จังหวัดระยอง โดยมีจิตอาสาร่วมสร้าง
บ้านปลากว่า 500 คน ซึง่ บ้านปลาทัง้ หมดได้ถกู ส่งมอบ
ให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านน�ำไปจัดวางในทะเล

ผลการด�ำเนินการ : ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในบริเวณบ้านปลา
• จ�ำนวนชนิดของปลาในบริเวณบ้านปลาพบ 18 วงศ์
35 ชนิด (เปรียบเทียบกับปลาในแนวปะการังบริเวณ
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มี 22 วงศ์ 65 ชนิด) พบ
ปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลาสละ
ปลากุแล ปลากะพง หรือปลาสวยงาม เช่น ปลาหูช้าง
ปลาผีเสื้อปากยาว เป็นต้น
• พบแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ เช่น กุ้งเคย
ตั ว อ่ อ นกุ ้ ง ลู ก ปลาวั ย อ่ อ น แมงกะพรุ น ฯลฯ สั ต ว์
เกาะติดจ�ำพวกเพรียงหิน หอยสองฝา ฟองน�้ำ รวมถึง
สัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ รวมแล้วกว่า 120 ชนิด

ก�ำจัดพืชรุกรานต่างถิ่น
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ความเป็นมา : เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ส่งเสริมการปลูก
สวนป่าเพื่อน�ำมาผลิตเยื่อกระดาษ โดยยึดหลักปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของ Forest
Stewardship Council TM หรื อ FSC TM ซึ่ ง ต้ อ งมี
พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างน้อย
10% ของพื้ น ที่ ส วนปา่ ทั้ ง นี้ จ ากการด� ำ เนิ น การ
ปลูกสวนป่ามาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันรวม 10 ปี
ของบริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ำกัด ท�ำให้มีพื้นที่สวนป่า
ของเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการจัดการสวนป่าอย่างยัง่ ยืน
เฉพาะที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีรวม
12,438 ไร่ และมีพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ 2,253 ไร่
คิ ด เป็ น 18% ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด (สู ง กว่ า มาตรฐาน
10%) พื้ น ที่ ป่ าอนุ รั ก ษ์ แ ห่ ง นี้ มี ชื่ อ ว่ า “ปาชุ
่ ม ชน
บ้านห้วยสะพานสามัคคี” ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลหนองโรง อ�ำเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับ
ชุมชนและกรมป่าไม้ในการก�ำหนดกติกาในการจัดการ
และอนุรกั ษ์ปา่ เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน อย่างไรก็ตามจาก
การส�ำรวจพบว่ามีการรุกรานของพืชต่างถิ่นขึ้นปกคลุม
พื้นที่ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
จึงได้จัดท�ำโครงการร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา

การด�ำเนินการ : จากการส�ำรวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปี 2556 พบว่าป่าชุมชนแห่งนี้เป็นป่าผสม
ผลัดใบ มีชนิดพันธุ์ไม้ไม่ต�่ำกว่า 24 ชนิด มีไม้เด่น เช่น
โมกมัน มะค่าแต้ เป็นต้น ต่อมาในปี 2557-2560 ได้
จัดท�ำโครงการก�ำจัดพืชรุกรานต่างถิ่น (Invasive Alien
Species) ซึง่ ได้ขยายจ�ำนวนอย่างรวดเร็วและแย่งชิงพืน้ ที่
จนอาจท�ำให้พืชท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์
ทั้ ง นี้ พ บวั ช พื ช 2 ชนิ ด ที่ ต ้ อ งก� ำ จั ด คื อ ผกากรอง
(Lantana camara ) และสาบเสื อ (Chromolaena
odorata ) อ้างอิงตามทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่
ควรป้องกัน ควบคุมและก�ำจัดของประเทศไทย โดย
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)
ผลการด�ำเนินการ :
• ปี 2557-2560 ก�ำจัดพืชรุกรานต่างถิ่นในพื้นที่
อนุรกั ษ์รวม 220 ไร่ และจัดท�ำแผนร่วมกับชุมชนในการ
ก�ำจัดพืชรุกรานต่างถิ่นปีละ 50 ไร่
• จัดกิจกรรมฝึกอบรมการรักษาป่าให้กับเยาวชน
ในพื้นที่รอบป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีจ�ำนวน
60 คน
• น�ำคณะกรรมการป่าชุมชนไปดูงานเรื่องการเก็บ
และเพาะพันธุ์ไม้ป่าที่จังหวัดขอนแก่น และร่วมกับ
คณะกรรมการป่าชุมชน อบต. ชาวบ้าน นักเรียน และ
ทหารในพื้นที่ ปลูกต้นไม้รวม 300 ต้นด้วยพันธุ์ไม้
ท้องถิน่ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ แคนา มะขามป้อม เพกา
เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
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เป้าหมาย
• ชุมชนและสังคมสามารถเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพึ่งพาตนเองได้ จนพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมเป็นต้นแบบขยายผลของความส�ำเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ

การดูแลสังคมและชุมชน
การบริหารจัดการ
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พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน และขยายผลจาก
ชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนเครือข่าย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม

พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้
การบริหารจัดการ และแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหา
ให้ชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเองได้ และขยายผลเป็น
แบบอย่างความส�ำเร็จสูช่ มุ ชนเครือข่ายอืน่ ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม

ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถขององค์กร
สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของ
เครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ภาคเอกชน
ภาคราชการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

เอสซีจมี ี “คณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารเอสซีจี ท� ำหน้าที่ก� ำหนดนโยบายและ
แนวทางการด�ำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน
สังคม เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาส�ำคัญของสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตคน
ในสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านต่างๆ
และมี “มูลนิธเิ อสซีจ”ี ด�ำเนินภารกิจหลักด้านพัฒนา

ศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ น คนเก่ ง และดี
มีความรู้เพื่อพร้อมเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศ นอกจากนีย้ งั มี “หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์”
บริ เ วณโดยรอบสถานประกอบการของเอสซี จี
ด�ำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้คนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเติบโตก้าวหน้าไป
พร้อมกับธุรกิจ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประเภทโครงการ

ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ พั ฒ นาศั ก ยภาพความเข้ ม แข็ ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของพนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน เอสซีจไี ด้
ก�ำหนดประเภทของกิจกรรมเพือ่ สังคมเป็น 4 กลุม่
ดังนี้
1. ต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน
4. การช่วยเหลือสังคม

โครงการต้นแบบ

กลยุทธ์

รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมิภาค

Advance

Leadership

เสริมสร้างศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ต้นแบบด้าน
การพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน

Commitment

Engagement

การช่วยเหลือ
สังคม

เสริมสร้างศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน

โครงการทั่วไป

เอสซีจีเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้จะต้อง
พัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน
อีกทั้งต้องได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ และ
ความเชือ่ มัน่ จากชุมชนและสังคมในการด�ำเนินธุรกิจ

ลักษณะของโครงการ

ความท้าทาย

น้อย

การมีส่วนร่วมของเอสซีจี

มาก
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เอสซีจี

การด�ำเนินงานปี 2560

1. ต้นแบบด้านการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาส�ำคัญของประเทศ
ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถขยายผลเป็นแบบ
อย่างให้กบั องค์กรอืน่ ๆ โดยเอสซีจมี สี ว่ นร่วมด�ำเนินงาน
จนประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

รักษ์น�้ำเพื่ออนาคต การบริหารจัดการน�้ำชุมชน
เพื่อความยั่งยืน
ความเป็นมา : น�้ำมีความจ�ำเป็นต่อทุกชีวิต ทั้งการใช้
เพือ่ อุปโภคบริโภค และการเกษตร ทว่าสภาพภูมอิ ากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดปัญหาน�้ำแล้งน�้ำท่วมในทั่ว
ทุกภูมภิ าคของประเทศ การส่งเสริมให้ชมุ ชนเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าถึงวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
อย่างสร้างสรรค์ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ จะส่งผล
ให้ชุมชนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
การด�ำเนินการ :

โครงการ “รักษ์นำ�้ เพื่ออนาคต”

เอสซีจนี อ้ มน�ำแนวพระราชด�ำริการบริหารจัดการน�ำ้
อย่างยัง่ ยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
กว่า 10 ปี โดยมุ่งพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่อยู่
รอบโรงงาน ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้ำในพื้นที่ต้นน�้ำ
รวมแล้วกว่า 75,500 ฝาย ต่อยอดสู่การน�ำน�้ำจากฝาย
ชะลอน�้ำไปกักเก็บไว้ที่สระพวงเพื่อใช้ท�ำการเกษตร
• ชุมชนบ้านสาแพะ อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง
สร้างสระพวง 7 สระ กักเก็บน�้ำจากฝายชะลอน�้ำได้
30,400 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร
500 ไร่ เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งความเป็นอยู่ รายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถท�ำเกษตรประณีตแบบ
ใช้น�้ำน้อย เพาะปลูกได้มากถึง 7 ครั้งต่อปี สร้างรายได้
เฉลี่ย 100,000 บาทต่อรายต่อปี และรายได้รวมของ
ชุมชนมากถึง 18 ล้านบาท พร้อมเป็นต้นแบบถ่ายทอด
แนวคิดอนุรกั ษ์นำ�้ ทีเ่ ห็นผลได้จริงไปสูช่ มุ ชนทีส่ นใจต่อไป
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

กิจกรรม “รักษ์นำ�้ The Journey สานต่อที่พ่อท�ำ
สร้างฝายทั่วไทย”

กิจกรรมขยายผลการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนไป
สู่ชุมชนเครือข่ายและส่งต่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้
ร่วมสืบสานการบริหารจัดการน�้ำตามแนวพระราชด�ำริ
ในพื้นที่ตนเอง ท�ำให้เกิดการสร้างฝายชะลอน�้ำเพิ่มกว่า
300 ฝายในชุมชนบ้านเขามุสิ จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชน
บ้ า นน�้ ำ พุ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และชุ ม ชนบ้ า น
ม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น และแกนน�ำชุมชนได้น�ำ
แนวคิดไปปรับใช้แก้ปญ
ั หาน�ำ้ ในพืน้ ทีข่ องตนเอง รวมทัง้
เยาวชนเกิดความเข้าใจและเผยแพร่การบริหารจัดการน�้ำ
ตามแนวพระราชด�ำริไปสู่กลุ่มเพื่อนเยาวชน

ศูนย์การเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน�้ำ
ชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริ”

เอสซีจรี ว่ มกับมูลนิธอิ ทุ กพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขยายผลองค์ความรู้การบริหารจัดการน�้ำชุมชนตาม
แนวพระราชด�ำริ ด้วยกระบวนการเรียนรูแ้ ละลงมือท�ำงาน
ร่วมกับชุมชน ให้ชุมชนเป็นเจ้าของ สนับสนุนชุมชน
แกนน�ำพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นตัวอย่างความส�ำเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาน�้ำ และเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดขยายผล
ให้แก่ชมุ ชนเครือข่ายให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ และเพือ่ อนาคต
ทีย่ งั่ ยืน โดยในปี 2560 ได้สร้างศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ เป็นต้น
แบบความส�ำเร็จของการแก้ปญ
ั หาน�ำ้ ของชุมชนทีแ่ ตกต่าง
กันไปตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิสังคม บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ชุมชนป่าภูถ�้ ำ ภูกระแต
จังหวัดขอนแก่น แก้ปญ
ั หาน�ำ้ แล้งน�ำ้ หลากซ�ำ้ ซากมานาน
กว่า 40 ปี ด้วยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสาน
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านมาบริหารจัดการน�ำ้ บนพืน้ ทีส่ งู ลอนคลืน่
โดยท�ำคลองดักน�้ำหลากและขุดคลองซอยเพื่อกระจาย
น�ำ้ เข้ากักเก็บในแก้มลิง ชุมชนมีปริมาณน�ำ้ เพิม่ 417,493
ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้นำ�้ ซ�ำ้ หลายรอบโดยไม่มตี น้ ทุน
การน�ำน�้ำมาใช้ ส่งผลให้มีรายได้จากผลผลิตปีละกว่า
12 ล้านบาท
• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัด
ตราด ตัวอย่างความส�ำเร็จของการจัดการป่าชายเลน
ควบคูก่ บั การบริหารจัดการน�ำ้ จืดแห่งเดียวของประเทศไทย
โดยการบริหารจัดการ 4 น�้ำ ทั้งน�้ำเค็ม น�้ำจืด น�้ำกร่อย
และน�ำ้ เสีย ตามแนวคิด “น�้ำจืดดันน�ำ้ เค็ม” ช่วยบรรเทา
ปัญหาน�้ำกร่อยและน�้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร โดยใช้นากุ้ง

เก่าเป็นแหล่งกักเก็บน�ำ้ จืด ส่งผลให้เพิม่ พืน้ ทีก่ กั เก็บน�ำ้ จืด
ได้รวม 1,776,505 ลูกบาศก์เมตร และมีน�้ำจืดส�ำรอง
ไว้ใช้ได้ตลอดทัง้ ปี สร้างรายได้ให้ชมุ ชนปีละกว่า 30,000
บาทต่อครัวเรือน

ยูคาฯ แก้ดินเค็ม นวัตกรรมการผสมผสาน
ภูมิปัญญาเพื่อชุมชนชาวอีสาน
ความเป็นมา : ชุมชนชาวอีสานต้องประสบกับปัญหา
การท�ำการเกษตรมาเนิ่นนาน เพราะพื้นที่ประมาณ
19% ของพืน้ ทีก่ ารเกษตรเป็นดินเค็ม ส่งผลให้บางพืน้ ที่
ท�ำการเกษตรไม่ได้หรือท�ำได้แต่ผลผลิตต�่ำ รายได้น้อย
เกิ ด ปั ญ หาความยากจน พื้ น ที่ ก ารเกษตรถู ก ทิ้ ง ร้ า ง
เกษตรกรละทิง้ ถิน่ ฐานบ้านเกิด กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม
การด�ำเนินการ : เอสซีจี แพคเกจจิง้ ร่วมมือกับส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท�ำการวิจัย
สายพันธุ์ต้นยูคาลิปตัสที่สามารถปลูกบนพื้นที่ดินเค็ม
ได้ผลผลิตสูง มีรากที่ช่วยดูดซับความเค็มของดินและ
ควบคุมระดับน�้ำใต้ดินให้อยู่ในระดับความลึกที่ไม่ส่ง
ผลกระทบกับผิวดิน ท�ำให้คราบเกลือบนผิวดินลดลง
และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินหาพื้นที่นำ� ร่องใช้นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีการปลูกควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
การใช้กิ่งและใบยูคาลิปตัส เป็นอินทรียวัตถุ เพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้ดนิ เมือ่ ความเค็มลดลงและมีอนิ ทรียวัตถุ
ปรับปรุงคุณภาพดิน ท�ำให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ น มิ ต รกั บ ข้ า วในนา เกิ ด การส่ ง เสริ ม ให้ ป ลู ก
ต้นยูคาลิปตัสบนคันนาและปลูกผักผลไม้ทนเค็มเป็น
รายได้เสริม
ผลการด�ำเนินการ : จากการด�ำเนินโครงการมาตั้งแต่
ปี 2553 ส่งผลให้
• แก้ ไ ขและฟื ้ น ฟู พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ได้ แ ล้ ว ไม่ ต�่ำ กว่ า
300,000 ไร่
• ชุมชนสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลูก
บนพื้นที่ดินเค็มได้จากเฉลี่ย 150-225 กิโลกรัมต่อไร่
เพิ่มเป็น 450-750 กิโลกรัมต่อไร่
• ชุมชนมีรายได้เพิม่ จากการขายไม้ยคู าลิปตัสเฉลีย่
อีก 14,000 บาทต่อไร่ต่อ 4 ปี ท�ำให้มีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น

บ้านปลา เพื่ออาชีพประมงที่ยั่งยืน
ความเป็นมา : ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล ส่งผลกระทบโดยตรงกับการท� ำประมงชายฝั่ง
โดยเฉพาะกลุ ่ ม ชาวประมงพื้ น บ้ า นต้ อ งละทิ้ ง อาชี พ
เพราะหาปลา สัตว์ทะเลต่างๆ ได้ยากมากขึ้น
การด�ำเนินการ : เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับส�ำนักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 1 (ระยอง)
และกลุ ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นในจั ง หวั ด ระยองและชลบุ รี
จัดสร้าง “บ้านปลา” จากท่อ PE100 ไปวางในทะเล
ให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็กและก�ำหนด
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล
ผลการด�ำเนินการ :
• ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาได้วางบ้านปลาไปแล้วกว่า
1,200 หลัง ใน 29 กลุม่ ประมง ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ระยองและจังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล มีสัตว์ทะเลมากกว่า 120 ชนิด
พบปลาเศรษฐกิจหลายชนิดและสัตว์ทะเลที่ไม่เคยเห็น
มานาน เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลาสละ ปลากุแล
ปลาสลิดหินแขก ปลากะพง เป็นต้น
• ชาวประมงชายฝั่งสามารถจับปลาได้มากขึ้นกว่า
10% ทุ ก ปี มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ไม่ ต ้ อ งออกเรื อ ไปจั บ
สัตว์น�้ำในระยะไกล
• ปี 2560 ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
จัดจ�ำหน่ายสัตว์ทะเลให้รา้ นอาหารทะเลทีต่ งั้ อยูใ่ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วของจังหวัดระยอง สร้างมาตรฐานอาหารทะเล
ที่สด สะอาด จนผู้บริโภคอาหารมั่นใจมากขึ้น ส่งผลให้
เกิดความตระหนักในการช่วยดูแล “บ้านปลา” อันเป็น
เขตอนุรกั ษ์และอนุบาลสัตว์ทะเล เพือ่ ส่งต่อให้ลกู หลาน
ได้หากินอย่างยั่งยืน
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สุขาเพื่อประชาชน
รวมพลังนวัตกรรมสินค้าเพื่อปวงชน

อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ
ก�ำลังส�ำคัญของประเทศ
ความเป็ น มา : การผลิ ต แรงงานฝี มื อ เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการในประเทศไทย ยังมี
ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น และอาจส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ “ไทยแลนด์ 4.0”
การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสูก่ ารท�ำงานอย่างมืออาชีพ
จึงมีความส�ำคัญและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยนวัตกรรมทีต่ อ้ งการผูเ้ รียนจบสายอาชีพ
มาเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยในอนาคต
การด�ำเนินการ : มูลนิธิเอสซีจีส่งเสริมการยกระดับ
การเรียนอาชีวศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา
ในสาขาช่างอุตสาหกรรมและสาขาบริการให้แก่นักเรียน
ตลอดเวลา 5 ปี ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) จนส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.) แบบทุนให้เปล่า ไม่มภี าระผูกพันต้องใช้คนื
ทั้ ง ยั ง มุ ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ
ที่ “เก่งและดี”
ผลการด�ำเนินการ : ปี 2560 มีนักเรียนทุนอาชีวะ
ฝีมอื ชน คนสร้างชาติ เพิม่ อีก 400 คน รวมแล้วมีนกั เรียน
ทุนกว่า 1,500 คน

เอสซี จี ร ่ ว มกั บ กรุ ง เทพมหานครและกระทรวง
อุตสาหกรรมจัดสร้าง “สุขาเพื่อประชาชน” ด้วยการ
ผสานนวัตกรรมสินค้าของเอสซีจีและคู่ธุรกิจ 12 บริษัท
จัดสร้างห้องสุขาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
หลากหลาย ทั้งห้องสุขาชาย-หญิง ห้องน�้ำผู้พิการและ
ผูส้ งู อายุ โดยใช้โครงสร้างระบบโมดูลาร์ของ SCG Heim
เป็นโครงสร้างหลัก ใช้ระบบหลังคา ผนัง สมาร์ทบอร์ด
และวัสดุก่อสร้างของเอสซีจี กระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์
และระบบห้องน�้ำของ COTTO และผนังกั้นห้องน�้ำ
ส�ำเร็จรูป Willy รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
อย่างครบถ้วน เปิดให้บริการ 5 จุด บริเวณโดยรอบพืน้ ที่
ท้องสนามหลวง เพือ่ ให้บริการแก่ผทู้ มี่ าร่วมถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559
จนกระทัง่ เสร็จสิน้ พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
หลังจากนั้นได้รื้อถอนไปติดตั้งที่สวนนคราภิรมย์ ตลาด
พงษ์พระราม สยามไนท์พลาซ่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต สวนสาธารณะปทุมวนานุรักษ์ และสวน
สาธารณะจตุจักร เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน
ในแต่ละสถานที่ต่อไป

2. เสริมสร้างศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การเสริมสร้างศักยภาพของสังคมที่ต้องใช้ความ
เชีย่ วชาญและประสบการณ์เฉพาะทางในการแก้ไขปัญหา
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมในวงกว้าง โดย
เอสซีจีสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขยายผลหรือ
ต่อยอด

Sharing a Brighter Vision ปีที่ 3
ความเป็นมา : โรคต้อกระจก เกิดจากเลนส์แก้วตา
เสื่อม ท�ำให้เลนส์แก้วตาขุ่นมัว ตาจะค่อยๆ มัวลงอย่าง
ช้าๆ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจมองไม่เห็น
ในที่สุด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็น
อย่างมาก อีกทัง้ การรักษาต้องใช้เครือ่ งมือทางการแพทย์
เฉพาะทาง ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นโรงพยาบาลในตัวเมือง ท�ำให้
ผู้ป่วยโรคต้อกระจกต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน
การด�ำเนินการ : เอสซีจรี ว่ มกับส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วน
พระมหากษัตริย์ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) จั ด โครงการผ่ า ตั ด ต้ อ กระจก Sharing a
Brighter Vision ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่โรงพยาบาล
Mawlamyine General Hospital ประเทศเมียนมา
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยกลับมามีภาวะการมองเห็นดีขนึ้ เทียบเท่ากับ
คนปกติ และสามารถด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ร่ ว มกั บ
ครอบครัวและสังคมได้เช่นเดิม โดยในปี 2560 สามารถ
ท�ำการผ่าตัดผู้ป่วยได้ 209 คน
นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของโรคต้อกระจกและปัญหาสุขภาพตา รวมทัง้ ให้ขอ้ มูล
การป้องกันโรคต้อกระจกและการดูแลรักษาดวงตา
อย่างถูกวิธใี นประเทศเมียนมา ผ่านทางสือ่ โทรทัศน์และ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแชร์ความรู้
ดังกล่าวและดูแลคนใกล้ตัวผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อให้
ครอบคลุมไปถึงประชาชนชาวเมียนมาในพืน้ ทีอ่ นื่ อีกด้วย

ปั้นเด็ก @ SCG Badminton Academy
ความเป็นมา : เอสซีจีร่วมกับส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ปั้นนักแบดมินตันเยาวชนรุ่นจิ๋ว ปู
พื้นฐานสู่การเป็นนักกีฬาแบดมินตันมืออาชีพ ด้วยการ
น�ำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นพื้นฐานการพัฒนา
ศักยภาพร่างกาย การเคลื่อนไหว และความพร้อมด้าน
จิตใจให้แก่เยาวชน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการ
เป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต รวมทัง้ การสร้างความเข้าใจ
ที่ส�ำคัญให้ผู้ปกครองในเรื่องโภชนาการส�ำหรับเด็ก และ
การวางแผนอนาคตนักกีฬา
การด�ำเนินการ : ปี 2560 คัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง
6-11 ปี เข้าร่วมโครงการจ�ำนวนรวม 40 คน พร้อม
ผูป้ กครองอีก 40 คน รวม 80 คน เข้าฝึกฝนอย่างเข้มข้น
2 วัน ณ SCG Badminton Academy ถนนนางลิ้นจี่
เพือ่ ให้เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาทีถ่ กู ต้อง สามารถ
เสริ ม พื้ น ฐานการฝึ ก ร่ า งกายให้ แ ข็ ง แกร่ ง และเกิ ด
แรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาส�ำหรับเยาวชนที่มุ่งหวังจะ
เป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต

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

พญ. พัทธศรัณย์ ธนะสุพรรณ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
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3. เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน
การมี ส ่ ว นร่ ว มของพนั ก งานและองค์ ก รในการ
ขับเคลื่อนโครงการจนประสบผลส�ำเร็จ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตหรือเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับ
สังคม เช่น การพัฒนาชุมชน การสร้างอาชีพ การสนับสนุน
การศึกษาให้กับเยาวชน

การด�ำเนินการ : ในปี 2560 จัดโครงการภายใต้แนวคิด
“ดีไม่ทิ้งแถว”
• มีพนักงานเสนอโครงการเข้ามายังมูลนิธิเอสซีจี
จ�ำนวน 358 โครงการ และผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ให้ด�ำเนินการจ�ำนวน 207 โครงการ
• มีพนักงานเอสซีจีกว่า 2,000 คนร่วมสร้างสรรค์
โครงการเพือ่ สังคมร่วมกับชุมชน สร้างการมีสว่ นร่วมเพือ่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

Paper Band ถักทอสายใย สานใจชุมชน

ปันโอกาส วาดอนาคต
ความเป็นมา : ด้วยความเชื่อมั่นว่าสังคมที่น่าอยู่ย่อม
ประกอบด้วย “คนเก่งและคนดี” ที่มีจิตส�ำนึกสาธารณะ
มูลนิธเิ อสซีจจี งึ เริม่ โครงการ “ปันโอกาส วาดอนาคต” ขึน้
และด�ำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อ
กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานได้ทำ� ความดีเพื่อสังคม
อย่างไม่มีเงื่อนไข

แท็งก์น�้ำแอดเวนเจอร์เพื่อน้อง
โครงการ “ปันโอกาส วาดอนาคต”
การดัดแปลงแท็งก์น�้ำเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้เป็น
สนามเด็กเล่นส�ำหรับกลุ่มเด็กที่มีความจ�ำเป็นพิเศษ
ที่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เขตการศึ ก ษา 11 จั ง หวั ด
นครราชสีมา หน่วยบริการสีคิ้ว เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
และศั ก ยภาพของเด็ ก ควบคู ่ กั บ การให้ ค วามรู ้ ท าง
วิชาการที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละคน
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางสติปัญญาและอารมณ์
ของเด็ก ทั้งนี้สิ่งต่างๆ ที่พนักงานได้ร่วมกันลงมือท�ำ
ร่วมกับชุมชนล้วนมาจากความต้องการอย่างแท้จริง
ของชุมชน จึงส่งผลให้เกิดความยั่งยืน และชุมชนพร้อม
ที่ จ ะช่ ว ยกั น รั ก ษาดู แ ลให้ เ ป็ น สาธารณสมบั ติ ที่ จ ะ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปในอนาคต
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ทุ่งทานตะวัน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อชุมชน

ความเป็นมา : งานหัตถกรรมจักสานหลากหลายรูปแบบ
จากภู มิ ป ั ญ ญาของชุ ม ชนท่ า ตะคร้ อ อ� ำ เภอท่ า ม่ ว ง
จังหวัดกาญจนบุรี มีมาอย่างยาวนานและเกิดการถ่ายทอด
สู่คนรุ่นหลัง โดยมี กศน. ท่าตะคร้อ เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง แต่ต่อมาประสบ
ปัญหาวัตถุดิบตามธรรมชาติลดน้อยลงจนไม่สามารถ
จัดหามาด�ำเนินการต่อได้
การด�ำเนินการ : เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เห็นถึงความภาค
ภูมิใจของคนในชุมชนที่ต้องการให้หัตถกรรมจักสาน
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่าตะคร้อ และเป็นแหล่งเรียนรู้
เพือ่ ถ่ายทอดให้คนรุน่ หลังได้สบื ทอดภูมปิ ญ
ั ญาต่อไปอย่าง
ยัง่ ยืน จึงสนับสนุนเส้นเทปกระดาษ (Paper Band) วัสดุ
เหลือใช้จากกระบวนการผลิต ซึง่ มีรปู ทรงและคุณสมบัติ
เหมาะสมส�ำหรับงานหัตถกรรม ให้ชมุ ชนน�ำไปสร้างสรรค์
งานหั ต ถกรรมจั ก สานทดแทนวั ต ถุ ดิ บ ที่ ข าดแคลน
พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนและกลุ่มแม่บ้านจากชุมชน
รอบโรงงานที่สนใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มารับ
การถ่ า ยทอดและสร้ า งสรรค์ ใ ช้ เ ป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตนเอง
ผลการด�ำเนินการ : ปัจจุบันชุมชนท่าตะคร้อมีรายได้
จากการจ�ำหน่ายงานหัตถกรรมจักสานปีละกว่า 676,000
บาท มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน และมีสินค้า
หลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ตั้งแต่สินค้าในครัวเรือน
เช่น ตะกร้า ถาด ที่รองแก้ว สินค้าสุขภาพ เช่น ที่ดึง
นิว้ ล็อก การบูรหอม สินค้าแฟชัน่ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋า
สะพาย ถุงตาข่าย และสินค้าตามฤดูกาล เช่น กระเช้า
ดอกไม้ กล่องของขวัญ

การด� ำ เนิ น การ : การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และก่ อ ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนไป
พร้ อ มกั น เป็ น แนวทางที่ เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง โดย
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ ปราจีนบุรี ด�ำเนินงานร่วมกับ
ชุมชนต�ำบลบ่อทอง อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
ด้วยการจัดท�ำพืน้ ทีเ่ พาะปลูกดอกทานตะวันเพือ่ ส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วของต�ำบลบ่อทอง บนพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า
16 ไร่ ที่ เ จ้ า ของที่ ดิ น ในเขตอุ ต สาหกรรมบ่ อ ทอง
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านโดยบริ ษั ท ไทยเคนเปเปอร์ ปราจี น บุ รี
จั ด ส่ ง สารปรั บ ปรุ ง ดิ น และน�้ ำ ที่ ผ ่ า นการบ� ำ บั ด แล้ ว
พร้อมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด�ำเนินการ
ผลการด�ำเนินการ :
• ในปี 2560 แปลงปลูกดอกทานตะวันกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของต�ำบลบ่อทอง มีนักท่องเที่ยว
มาเทีย่ วชมกว่า 8,000 คน สร้างรายได้ให้ชมุ ชนจากการ
ตั้งร้านค้าจ�ำหน่ายสินค้ากว่า 21,000 บาทต่อร้านค้า
• ช่วงกลางปี 2560 ภาครัฐส่งเสริมให้ปลูกต้น
ดาวเรืองเพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้ปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ผู้นิยมมาชื่นชมความงดงามและสร้างรายได้ให้ร้านค้า
ชุมชน โดยต้นและดอกดาวเรืองบางส่วนได้น�ำไปใช้
ประดับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อี ก ทั้ ง ยั ง บริ จ าคดอกดาวเรื อ งให้ วั ด
ใกล้เคียงช่วงทอดกฐินจ�ำนวน 10 วัด ประมาณ 100,000
ดอก

Sharing the Dream Scholarships
ความเป็นมา : โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับ
ภู มิ ภ าคให้แก่เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด
7 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และไทย ที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
มี ผ ลการเรี ย นดี แ ละมี ค วามกตั ญ ญู ต ่ อ ครอบครั ว
โดยเอสซี จี เ ปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานเป็ น ผู ้ ส รรหาและ
ส่ ง รายชื่ อ นั ก เรี ย นเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก พร้ อ มทั้ ง ให้
ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด
ให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษาทางการศึกษา
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับเยาวชน
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ผลการด�ำเนินการ :
• ปี 2560 นักเรียนที่ได้รับทุนตั้งแต่ระดับประถม
ศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ประมาณ
4,000 ทุน ใช้งบประมาณปีละกว่า 74 ล้านบาท ส่วนใน
ประเทศอาเซียนมอบทุนการศึกษาไปแล้ว 1,680 ทุน รวม
เป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 27.5 ล้านบาท
• นับตัง้ แต่เริม่ โครงการเมือ่ ปี 2524 จนถึงปัจจุบนั
ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 80,000 ทุน รวมเป็น
ทุนการศึกษาทั้งสิ้นกว่า 800 ล้านบาท

การด�ำเนินการ : เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จัดโครงการเพือ่
ยกระดับการพัฒนานักเรียนอาชีวะจากระบบเดิมให้มี
ความเป็นเลิศและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและความรู้
ความสามารถ พร้อมต่อการปฏิบตั งิ านในภาคอุตสาหกรรม
ผ่านระบบทวิภาคี เรียนภาคทฤษฎีทวี่ ทิ ยาลัย 1 ปี เรียน
และฝึกงานทีบ่ ริษทั 1 ปี โดยออกแบบแผนการเรียนและ
การฝึกงานจากสถานทีป่ ฏิบตั งิ านจริง เพือ่ พัฒนาให้พร้อม
ต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

ทุนการศึกษา เพื่อบุตรผู้พิทักษ์ป่า

ผลการด�ำเนินการ : มีนกั เรียนอาชีวะในสาขาต่างๆ ผ่าน
โครงการแล้ว 247 คน

ความเป็นมา : การลักลอบตัดไม้ทำ� ลายป่าและล่าสัตว์ปา่
ตามใบสั่งในบริเวณผืนป่าอนุรักษ์กว่า 102 ล้านไร่
ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 31.5% ของพื้นที่ประเทศไทย
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยผู้คอยดูแลพิทักษ์ป่าจาก
ผู้บุกรุกคือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าจ�ำนวน 20,000 คน
ที่ท�ำหน้าที่แทนคนไทยในการปกป้องรักษาผืนป่าไว้ให้
คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
การด�ำเนินการ : มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคน
และมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเกิดขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จึงเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้
แก่บุตรของผู้พิทักษ์ป่า ด้วยการให้ทุนการศึกษาแบบ
ทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุน
การศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นหลัก
ประกันด้านการศึกษาว่าจะสามารถเรียนจนจบตามที่
ครอบครัวของผู้พิทักษ์ป่าใฝ่ฝันไว้
ผลการด�ำเนินการ : ปัจจุบนั มีนกั เรียนได้รบั ทุนจ�ำนวน
205 คน เป็นบุตรของเจ้าหน้าทีผ่ พู้ ทิ กั ษ์ปา่ จาก 54 พืน้ ที่

Excellent Model School
ความเป็นมา : เพื่อต่อยอดความต้องการแรงงานฝีมือ
ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศไทย
ในสาขางานติ ด ตั้ ง และบ� ำ รุ ง รั ก ษา แมกคาทรอนิ ก ส์
เครือ่ งกลไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง ไฟฟ้า
ควบคุม ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า ทีข่ าดแคลน
ในประเทศไทย
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School Partner
ความเป็นมา : การวางแผนด้านการศึกษาเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการขับเคลื่อนระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย เอสซีจีจึงร่วมกับภาคเอกชนจ�ำนวน 12
บริษทั ในโครงการประชารัฐ กลุม่ การศึกษาพืน้ ฐานและ
การพัฒนาผู้น�ำ โดยเอสซีจีเฟ้นหาพนักงานจิตอาสา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นเพื่อนร่วมคิด ร่วมวางแผน
กั บ ผู ้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด แผนงานหรื อ
โครงการตามยุทธศาสตร์โรงเรียน กระตุ้นและสร้างให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นคนเก่งและ
มีคุณธรรม
การด�ำเนินการ : โครงการด�ำเนินการในโรงเรียน 40
แห่งในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี
ชลบุ รี สระบุ รี นครศรี ธ รรมราช และล� ำ ปาง โดยมี
พนักงานจิตอาสาของเอสซีจีจ�ำนวน 69 คน เข้าไปร่วม
วางแผนกั บ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นและครู เพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการเรี ย นรู ้ ผ ่ า น Action-based Learning
และ Facilitative Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบ Constructionism ซึ่งเอสซีจีมีประสบการณ์ ผสม
ผสานกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารพัฒนา
ที่ยั่งยืนของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
เพื่ อ สร้ า งให้ เ ด็ ก เป็ น คนเก่ ง และมี คุ ณ ธรรม รวมทั้ ง
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ การใช้ชีวิต
ที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับสาระวิชาต่างๆ
ซึ่งจะท�ำให้เยาวชนมีองค์ความรู้ มีวิธีคิด วิธีการท�ำงาน
และน�ำประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง
และประเทศชาติได้

4. การช่วยเหลือสังคม
การช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ลดปั ญ หาและบรรเทาความ
เดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนในสังคม

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
น�ำ้ ท่วมภาคใต้
ความเป็นมา : จากเหตุการณ์น�้ำท่วมภาคใต้ในช่วง
ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 เอสซีจีได้ให้การ
ช่วยเหลือโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน
ระยะฟื้นฟู และการช่วยเหลือเพื่อความยั่งยืน
การด�ำเนินการ :

ระยะเร่งด่วน

• มอบถุงยังชีพจ�ำนวน 15,800 ถุง และสุขากระดาษ
จ�ำนวน 12,000 ชุด รวมทั้งสนับสนุนน�ำ้ ดื่ม ข้าวกล่อง
และอุปกรณ์ในการลงพืน้ ทีช่ ว่ ยผูป้ ระสบภัย เช่น เรือพาย
เสือ้ ชูชพี ห่วงชูชพี ให้แก่จติ อาสาทีเ่ ข้าช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยอย่างเร่งด่วน
• พนักงานเอสซีจรี ว่ มท�ำความสะอาดหลังน�้ำลดให้
กับโรงเรียนบ้านชายคลอง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต�ำบลทีว่ งั
อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ที ม พนั ก งานจิ ต อาสา SCG Packaging
Emergency Response Team (S.E.R.T.) รวม 63 คน
ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ผู้ป่วย เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่รวม 44 แห่ง

ระยะฟื้นฟู

• เอสซีจีสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่าง
บ้าน วัด และโรงเรียน จัดกิจกรรม “รวมพลังคืนสุข
ชาวใต้” ณ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยเครือข่ายจิตอาสาจากกรุงเทพ
มหานครและคนในพืน้ ทีร่ วม 415 คนร่วมกิจกรรมฟืน้ ฟู
พื้นที่น�้ำท่วม เช่น ฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
บูรณะลานวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร และท�ำความสะอาด
โรงเรียนกัลยาณมิตร รวมถึงจัดคาราวานรวมพลังซ่อม
บ้านสร้างสุข
• มูลนิธิเอสซีจีมอบครุภัณฑ์และซ่อมแซมอาคาร
เรียนแก่โรงเรียนบ้านปากบางกลม สร้างห้องน�้ำศูนย์
การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี อ�ำเภอชะอวด จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช และสร้ า งศู น ย์ พั ก พิ ง ผู ้ ป ระสบภั ย
ณ วัดโคกแสง อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การช่วยเหลือเพื่อความยั่งยืน

• มูลนิธิเอสซีจีจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟู
อาชีพในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา
• เอสซี จี ร ่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ อุ ท กพั ฒ น์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปรับแผนงานและเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
น�้ำร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน�ำ้ ท่วมอย่าง
ยั่งยืน
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ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
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ข้อมูลการดำ�เนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556-2560

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามช่วงอายุ

จ�ำนวนพนักงานจ้างใหม่
และพนักงานพ้นสภาพ*

มากกว่า 50 ปี
%

6.7

รายได้จากการขาย
เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง
%

พนักงานจ้างใหม่

18

374 0.8%

พนักงานพ้นสภาพ

450.9

1,000

ชาย
หญิง

46

36

กัมพูชา
%
อินโดนีเซีย %

3
6
เวียดนาม
8%

อื่นๆ

5%

2%
อินโดนีเซีย 3%
เวียดนาม
9%

พันล้านบาท

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

กัมพูชา

ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
%

3%

12.4

เวียดนาม
%

4

5,672

ไทย

93%

ล้านบาท
ไทย

เวียดนาม

15.4%

คน

4,300

อื่นๆ 0.39%
มาเลเซีย 0.01%
สิงคโปร์ 0.2%
สปป. ลาว 0.5%
กัมพูชา 1.2%
เมียนมา 1.4%

2.0%

2.0%
12.5

ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
%

53,670

เวียดนาม

15.6%

คน

53,670
คน
ไทย

66.9%

ล้านบาท

81%
2556

2557

2558

2559

2560

G4

434.3
36.5
61.3

487.5
33.6
66.5

439.6
45.4
82.7

423.4
56.1
97.8

450.9
55.0
102.1

EC1
EC1
EC1

32,417

35,356

40,172

42,458

43,676

EC1

18,600

15,000

19,200

22,800

22,800

EC1

8,193

7,266

9,076

7,572

7,112

EC1

5,792

5,362

5,430

6,938

6,959

EC1

1,156

1,294

3,599

4,827

4,300

EC4

525

555

591

710

689

EC1

2,687

2,542

3,016

2,686

2,154

EN31

30-50 ปี

68.9%

ไทย

ไทย

59%

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการขาย (พันล้านบาท)
ก�ำไรส�ำหรับปี (พันล้านบาท)
EBITDA (พันล้านบาท)
ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ (ล้านบาท)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน (ล้านบาท)
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น อาทิ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบ�ำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน
และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ล้านบาท)
สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ จากการส่งเสริมการลงทุน
และการวิจัยและพัฒนา (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคม
และชุมชน (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี

กัมพูชา

450.9

53,670
สัดส่วนพนักงาน
แยกตามประเทศ

อื่นๆ 0.29%
มาเลเซีย 0.01%
สิงคโปร์ 0.2%
ลาว 0.4%
กัมพูชา 1.1%
เมียนมา 1.3%

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล

24%

24.4

2,000

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามสัญชาติ

เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
%

อื่นๆ

ต�ำ่ กว่า 30 ปี
%

* พนักงานพ้นสภาพ หมายถึง พนักงานที่ลาออก
ไล่ออก เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต

พันล้านบาท

รายได้จากการขาย
แยกประเทศ

1,880 3.8%

557 1.1%
0

เอสซีจี
เคมิคอลส์
%

1,285 2.6%

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
ข้อมูลพนักงาน
จ�ำนวนพนักงาน
สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน
   • พนักงานจัดการ
   • พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ
   • พนักงานปฏิบัติการ
สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ
   • ชาย
   • หญิง
สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย
   • พนักงานจัดการ
   • พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ
   • พนักงานปฏิบัติการ
สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่น
ในต่างประเทศ*
สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน
   • ลาป่วย
   • ลาหยุดจากการท�ำงาน
   • อื่น ๆ				
การกลับมาท�ำงานหลังลาคลอด
   • จ�ำนวนพนักงานลาคลอดบุตร
   • จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังลาคลอดบุตร

66.2%
2556

2557

2558

2559

2560

G4

49,287

51,100

53,096

53,728

53,670

G4-10
G4-10

3.4
27.4
69.2

3.4
28.3
68.3

3.5
28.1
68.4

3.5
28.6
67.9

3.6
28.3
68.1

77.8
22.2

77.5
22.5

76.9
23.1

76.9
23.1

77.4
22.6

0.83:1.00
0.94:1.00
0.95:1.00

0.83:1.00
0.94:1.00
0.94:1.00

0.83:1.00
0.93:1.00
0.89:1.00

0.83:1.00
0.93:1.00
0.89:1.00

0.82:1.00
0.92:1.00
0.89:1.00

18.3

20.8

20.5

20.8

19.0

14.0
0.2
85.9

15.0
0.3
84.7

15.6
0.2
84.2

14.4
0.1
85.4

14.0
0.1
85.9

202
202

235
231

330
325

210
203

375
358

LA12

LA13

EC6
LA6

LA3

* ค�ำนวณจากจ�ำนวนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศต่อจ�ำนวนพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศทั้งหมด
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ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน)
   • พนักงาน
   • คู่ธุรกิจ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน)
   • พนักงาน
   • คู่ธุรกิจ
อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน)
   • พนักงาน
   • คู่ธุรกิจ
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ราย)
   • พนักงาน (ชาย:หญิง)
   • คู่ธุรกิจ (ชาย:หญิง)
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่งและจราจร (ราย)
   • พนักงาน (ชาย:หญิง)
   • คู่ธุรกิจ (ชาย:หญิง)
จ�ำนวนสารเคมีหกรั่วไหล* (ครั้ง)
   • ระดับ 1 : ความรุนแรงมาก
   • ระดับ 2 : ความรุนแรงปานกลาง
   • ระดับ 3 : ความรุนแรงน้อย

2556
0.361
0.218

2557
0.319
0.201

2558
0.235
0.235

2559
0.200
0.165

2560
0.202
0.123

0.067
0.060

0.048
0.060

0.073
0.055

0.041
0.045

0.050
0.022

1.695
1.577

1.629
1.955

1.273
1.430

0.906
1.334

0.819
0.338

1:0
11:0

0:0
7:0

0:0
12:0

2:0
10:0

2:0
9:0

1:0
8:0

0:0
4:0

0:0
8:0

1:0
7:0

1:0
7:0

G4
LA6
**
**
LA6
**
**
LA6

1
1
2

1
1
0

0
4
8

8

แพคเกจจิ้ง
%

9

11

ปริมาณการผลิต

ปริมาณวัตถุดิบ

42,048

เคมิคอลส์
%

23

เคมิคอลส์
%

14

พันตัน
ซิเมนต์
%

68

ซิเมนต์
%

LA6
**
**
LA6

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบ
วัตถุดิบอื่น ๆ 0.01%
ลูกรัง 0.99%
ยิปซัม %

4
0
0

3%
ทราย 4%
9ดิน%

Frit 0.4%
วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่ 1.8%

2

2.3%
หินฝุ่น 3%
Pottery Stone 3.5%
วัตถุดิบอื่น ๆ 5%
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Aggregate
6ยิป%ซัม
8%
พันตัน
หินฟันม้า
10%
ปูนซีเมนต์ 15%

แคลเซียมคาร์บอเนต

วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่

ซิเมนต์

33,518

หินปูน
%

81

2556

2557

2558

2559

2560

G4

39,244
45,541
1,814

40,471
47,294
2,932

40,770
49,432
3,253

39,506
49,684
3,438

42,048
48,787
3,877

EN1
EN2

ดินเหนียว

17%

วัสดุน�ำกลับมาใช้ใหม่ 0.4%
โพรเพน 0.5%
แอลกอฮอล์ 1%
1, 2 ไดคลอโรอีเทน 2.1%

4

6
พารา-ไซลีน
11%

3

เยื่อกระดาษ
%
ชิ้นไม้สับ
%

14

เคมิคอลส์

3

แพคเกจจิ้ง

6,541

5,224

พันตัน

ไม้

แนฟทา
%

72

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

ทราย

28%

3,157

พันตัน

วัตถุดิบอื่น ๆ %
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว %
ก๊าซธรรมชาติเหลว
%

122

48,787

พันตัน

EN24
0
2
6

7

แพคเกจจิ้ง
%

60

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

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ปริมาณการผลิต (พันตัน)
ปริมาณวัตถุดิบ (พันตัน)
ปริมาณวัสดุนำ� กลับมาใช้ใหม่ (พันตัน)

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
%

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
%

28%

วัสดุน�ำกลับ
มาใช้ใหม่
%

55

พันตัน
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ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ปริมาณการใช้พลังงาน (เพตะจูล)
ปริมาณพลังงานความร้อน (เพตะจูล)
ปริมาณพลังงานทดแทน (เพตะจูล)
   • เชื้อเพลิงชีวมวล
   • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

2556
175.93
161.50

2557
182.27
167.22

10.26
10.70
4,008

2558
186.48
171.07

9.50
11.44
4,180

2559
180.90
166.30

6.65
11.99
4,281

2560
183.49
169.14

5.50
12.37
4,057

G4
*EN3
EN3
*EN3

5.10
12.64
3,985

EN3

เคมิคอลส์
%

การใช้พลังงานรวม

38

183.49

9

12

61.00
6.36
54.64

0

พลังงานไฟฟ้า

44

แพคเกจจิ้ง
%

23

ซิเมนต์
%

35

เคมิคอลส์
%

38

พลังงานความร้อน

169.14

ไอน�ำ้
ชีวมวล
วัสดุเหลือใช้
%

8

เพตะจูล

ซิเมนต์

64.74

74.51

75.99

75.98
6.06
63.45

72.37

70.41
5.09
59.65

5.89
62.27

9

0

3%
3%

10.32

9.91

9.60

2550

2556

2557

2558

2559

11.75

11.41

11.04

1.85

10.51

1.77

8.80

1.89

8.55

1.84

8.02

7.76

2550

2556

2557

2558

2559

2560

36.76

37.06

38.57

39.38

40.39

39.90

42.13
1.18
38.20

43.43

1.23
35.83

40.96
1.31
37.26

2557

2558

2559

2560

0

2560

175.93

66.72

62.89
5.86
56.18

70.86
6.15
60.57

35.77
4.21
31.56

68.49

66.37

69.07
6.10
60.28

70.04
6.15
62.34

250
200
150 139.36

12.25
100 127.11

186.54
14.43
161.50

198.16
15.05
167.22

186.48

69.67

50

77.06

40

6.30
63.37

30

37.39
0.98
35.77

33.47
0.43
33.04

198.01
15.41
171.07

194.08
14.60
166.30

183.49
200.39
14.35
169.14

2550

2556

2557

พลังงานไฟฟ้า

2558

2559

0

2560

2550

2556

BAU

การใช้พลังงานทดแทน
แหล่งพลังงาน
ความร้อน

การใช้พลังงานทดแทน เอสซีจี**

ถ่านหิน
%

169.14

45

เพตะจูล

%

25

25

20
15

20.96

20.94

13

12.5

20

10

50
0

พลังงานความร้อน

%

20

20

16

15.89

12

2556

พลังงานไฟฟ้า

2557

2558

2559

2560

0

11.53

10.61
8.0
5.7

4
2550

0

เพตะจูล

8

2550

18.64

17.87

17.74

10.9

10.7

10.5

2556

2557

5.8
2558

2559

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

10

2556

2557

2558

2559

2560

0

แพคเกจจิ้ง

เพตะจูล

%

เพตะจูล

%

16.90 16

25

25

25

50

12

20

20

20

13.18
6.8

15

5

ซิเมนต์

8.4

2560

8

15

4

10

0

5

15.6

9.50

0

BAU หรือ %
ปริมาณ

124

1.26
39.13

10

พลังงานความร้อน

ภาพรวมการลดการใช้พลังงานของเอสซีจี

194.08

7.00

20

37

182.27

1.70

เพตะจูล

62.04

5

เพตะจูล

9.50

แพคเกจจิ้ง

ก๊าซธรรมชาติ
%

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของเอสซีจี

8.70

3

100

20

10.64

9.13
1.25
7.88

12

6

เพตะจูล

35%

5.49
60.06

15

เพตะจูล

40

น�้ำมัน 2%
Cracker Bottom
/Pet Coke 2%

4%

65.54

5.74
60.75

60

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

69.51

80

ล้านหน่วย

35%

68.16

เคมิคอลส์

เคมิคอลส์
%

3,985

เพตะจูล

ซิเมนต์

66.49

20

แพคเกจจิ้ง
%
ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
%

เพตะจูล

80

40

ปริมาณการใช้พลังงาน

5

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เพตะจูล

60

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
%

22

ซิเมนต์
100

* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 124)

แพคเกจจิ้ง
%

ปริมาณการใช้พลังงาน

2556

15.7

9.80

2557

13.2
8.38
2558

11.8

11.2

7.10

6.70

2559

2560

15

15

10

10

5

5

0

0

40

31.3

30.1

11.19

10.80

26.6

27.3

27.5

9.92

10.44

10.74

30
20
10

2556

2557

2558

2559

2560

0

%

** ธุรกิจซิเมนต์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง คือธุรกิจหลักที่มีการใช้พลังงานทดแทน
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เอสซีจี

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ออกไซด์ของไนโตรเจน (พันตัน)
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (พันตัน)
ปริมาณฝุ่น (พันตัน)

2556
23.95
5.26
2.03

2557
23.94
3.25
1.84

2558
25.45
3.34
1.91

2559
22.16
2.84
1.37

2560
25.48
3.50
1.09

G4
EN15
EN16
EN21

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของเอสซีจี

ปริมาณสารมลพิษ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
%

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
%

1

2

เคมิคอลส์
%

7

แพคเกจจิ้ง
%

10

ล้านตัน CO2

24

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
%

15

ซิเมนต์
%

21

ออกไซด์
ของไนโตรเจน

30

ออกไซด์
ของซัลเฟอร์

18

ฝุ่นจากปล่อง

25.48

3.50

1.09

พันตัน

พันตัน

พันตัน

ซิเมนต์
%

47

แพคเกจจิ้ง
%
แพคเกจจิ้ง
%

38

ซิเมนต์
%

82

2557
22.12
2.62

2558
22.51
2.47

24.73

24.99

23.85

23.60

25.33

26.26

26.44

25.65

25.52

2.47
21.34

2.62
22.12

2.47
22.51

2.34
21.51

2.45
21.15

2556

2557

2558

2559

2560

20

2560
21.15
2.45

G4
*EN15
*EN16

12

14.27
0.95
13.32

15.94
17.44
0.89
15.04

16.40

16.77

15.89

15.53

17.78
0.95
15.45

17.78
0.98
15.79

16.94
0.89
15.00

16.39*
0.82
14.71

8

0

0

1.46

5.8

5.5

6.0

7.0

7.5

10
8
6
4
2

2550

2556

2557

2558

2559

2560

0.76

0.75

0.75

0.74

0.67

0.86

0.83

0.81

0.77

0.30

0.32

0.35

0.34

0.46

0.43

0.40

0.40

0.35

2556

2557

2558

2559

2560

3.01

3.11

3.25

3.03

3.02

2.85
0.17
2.84

2.99
0.22
2.89

3.23
0.18
3.07

3.34

3.40*

0.15
2.88

0.21
2.81

2556

2557

2558

2559

2560

0

ล้านตัน CO2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

2550

1.52

1.92

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

4

* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 126)

1.52

1.2

0.4
2550

1.81

1.6

6

ล้านตัน CO2

2559
21.51
2.34

2.0

0.8

0

%

ล้านตัน CO2

12

16

2556
21.34
2.47

23.80

ซิเมนต์

77

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 (ล้านตัน CO2)
ก๊าซเรือนกระจก Scope 2 (ล้านตัน CO2)

20.08
2.25
17.83

ภาพรวมการลดก๊าซเรือนกระจกของเอสซีจี

2556

2557

2558

2559

2560

0

0.56

0.70*
0.32

0.21
0.35
2550

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2
เคมิคอลส์

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
%
แพคเกจจิ้ง
%
ก๊าซเรือนกระจก
Scope 1+2

3

ล้านตัน CO2
7.5

13

เคมิคอลส์
%

18

แพคเกจจิ้ง
4.09

4.47

4.21

4.18

4.66

4.63

4.60

1.13

0.96
3.25

0.96
3.22

6.0
4.5

23.60

3.0
1.5

ล้านตัน co

0

2

ซิเมนต์
%

66

ปริมาณ
Scope 1

2.59
0.82
1.76
2550

4.18
1.10
2.99

3.34

4.38

5.03*
1.10
3.28

ล้านตัน CO2
5
4
3
2

2.66
0.26
2.40

1

2556

ปริมาณ
Scope 2

2557

2558

2559

2560

0

2550

BAU หรือ %

* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 127)
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
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เอสซีจี

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ปริมาณของเสียอันตราย (พันตัน)
ปริมาณของเสียไม่อันตราย (พันตัน)

2556
19.60
1,130.67

2557
15.29
1,209.46

2558
15.66
1,373.36

2559
21.26
1,348.19

2560
12.08
1,394.45

G4
*EN23
*EN23

ปริมาณน�ำ้ จากภายนอก

* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 128)

2

9

ซิเมนต์
%

ของเสียอันตราย

พันตัน

ซิเมนต์
%

5

12

17

เคมิคอลส์
%

57

7.46

8

7

12.08

20
16

เคมิคอลส์
%
ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
%

แพคเกจจิ้ง
%

16

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย**

ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
%

ซิเมนต์

1,394.45

13.18

13.38

12.71

12.93

10.33

10.29

74

2556

2559
114.43
5.40
0.46
6.75
0.92

2560
117.60
6.01
0.39
6.32
0.97

G4
*EN8
*EN10
EN22
EN22
EN22

2557

2558

2559

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
%

3.61

3.69

3.60

3.45

2556

2557

2558

2559

2560

63.24
64.87

64.95
65.16

66.67
67.20

2558

2559

2560

0

2560

50

75

32.65

35.73

34.45

35.73

35.57
35.75

36.02

38.70

60

35.34

36.65

45

20

30

10

15

0

ปริมาณ

2556

2557

2558

2559

0

2560

57.75
58.35

60.99
60.99

2556

2557

BAU

การน�ำน�้ำกลับมาใช้ของเอสซีจี***

150

ล้านลูกบาศก์เมตร

%

10

15

90

ซิเมนต์
%

9

ปริมาณน�้ำจาก
ภายนอก

101.49
104.52

113.51
113.51

115.51
117.70

117.10

121.51

114.43

117.60

8
6

60

4

30

2

0

117.60

2556

2557

2558

2559

0

2560

ภาพรวมลดการใช้น�้ำจากภายนอกของเอสซีจี

ล้านลูกบาศก์เมตร
แพคเกจจิ้ง
%

57

6
4

2.66
2.3

0
-2

BAU หรือ %

-4

-3.0
-3.03
2556

0.0
0.0

2557

3.92
3.2

2558

2559

2560

7.52
7.9

7.2

5.73
5.4

6.0

9
6
3

2556

2557

2558

2559

2560

0

แพคเกจจิ้ง

ล้านลูกบาศก์เมตร

%

ล้านลูกบาศก์เมตร

%

12

2.0

15

10

15

8

1.6

12

8

4

1.2
0.8

0

-1.9
-2.19

6.98
7.0

12

8.67

8.13

เคมิคอลส์

%

ล้านลูกบาศก์เมตร

2

-4

0.4

-8

0

ปริมาณ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

3

ล้านลูกบาศก์เมตร

120

3

128

3.22

การน�ำน�้ำกลับมาใช้

ปริมาณน�ำ้ จากภายนอก

ปริมาณ

3.42

ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน�้ำจากภายนอกของเอสซีจี

31

3.61

แพคเกจจิ้ง

* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 128)

เคมิคอลส์
%

3.61

3.70

เคมิคอลส์

30

2558
117.70
7.93
0.42
6.53
0.90

3.63

1

40

** ปริมาณและสัดส่วนการจัดการของเสีย แสดงรายละเอียดในหน้า 78-79

4

2

ล้านลูกบาศก์เมตร
แพคเกจจิ้ง
%

2557
113.51
7.20
0.49
6.73
1.02

13.08

8.03

0

พันตัน

2556
104.52
6.98
0.49
6.75
0.96

13.18

4

ของเสียไม่อันตราย

18

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ปริมาณน�้ำจากภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)
สัดส่วนน�้ำกลับมาใช้ (ร้อยละ)
ปริมาณ BOD (พันตัน)
ปริมาณ COD (พันตัน)
ปริมาณ TSS (พันตัน)

ล้านลูกบาศก์เมตร

0.90

0.97

2.5

2.6

2556

2557

1.06

1.21

1.40

2.9

3.3

3.7

2558

2559

2560

9

6

6

4

3

2

0

0

9.4
6.08

10.5
7.16

12

10.5
7.61
6.5
4.52

8.3
6.12

9
6
3

2556

2557

2558

2559

2560

0

%

*** 	ธุรกิจเคมิคอลส์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง คือธุรกิจหลักที่มีการน�ำน�้ำกลับมาใช้
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เอสซีจี

ข้อมูลการด�ำเนินงานตาม WBCSD CSI ของธุรกิจซีเมนต์

การดำ�เนินงานตามแนวทางของอุตสาหกรรมซีเมนต์ (WBCSD CSI)
การดำ�เนินงานตามแนวทางของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
(WBCSD CSI) บริษทั เอสซีจี ซิเมนต์ จำ�กัด ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกก่อตั้ง และเป็นสมาชิกแบบ Core Member ของ
WBCSD Cement Sustainability Initiative (CSI) ตั้งแต่
ปี 2542 ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท แรกในประเทศไทยที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ในการแสดงเจตจำ�นงในการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
ดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น
บริษัทต้นแบบและช่วยเหลือ สนับสนุนให้บริษัทปูนซีเมนต์
อื่นๆ ในประเทศไทย ได้นำ�ไปปรับใช้ ทั้งในด้านการดำ�เนิน
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและสังคม ความโปร่งใส การเปิดเผย
ข้อมูล และการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ (Climate Change
Protection)

บริษัทได้รายงานการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ตามแนวทางของ Cement CO2 Protocol โดยในปี 2560
มีการปล่อย CO2 ใน Scope 1 จำ�นวน 14.68 ล้านตัน โดย
คิดเป็นอัตราการปล่อย 651 kgCO2/ton cementitious
โดยเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในการใช้ปูนซีเมนต์ลดลง และต้องหาตลาดในต่างประเทศ
เพิม่ ขึน้ ในรูปแบบของปูนเม็ด (Clinker) และการปล่อย CO2
จากไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามา (Scope 2) จำ�นวน 0.79 ล้านตัน
โดยบริษัทได้ดำ�เนินการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Variable Speed of
Lignite Mill and Raw Mill เป็นระบบปรับการใช้พลังงาน
แบบอัตโนมัติซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินใน
ระบบโครงการเพิม่ การใช้และการหาชนิดของเชือ้ เพลิงชีวมวล
(Biomass) และเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) และของเสีย
ที่มีค่าความร้อน ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

การลดการปล่อยสารมลพิษ

บริษัทได้เริ่มการรายงานผลการปล่อยฝุ่น ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ด้วยระบบการตรวจวัดแบบต่อเนือ่ ง (Continuous Emission
Monitoring System ; CEMs) ในปี 2560 ที่ผ่านมา ผสม
ผสานกับการตรวจวัดแบบเป็นครัง้ (Spot Check) ในกรณีที่
CEMs ไม่สามารถประมวลผลได้ ซึง่ ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมาระบบ
CEMs สามารถรายงานผลได้ถึง 86.56% และได้เริ่มการ
เปิดเผยข้อมูลของปริมาณอินทรียค์ าร์บอนรวม (VOC/THC)
ปริมาณปรอท (Mercury) และสารไดออกซิน (Dioxin) ด้วย
บริษัทได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมการปล่อยมลพิษ เช่น โครงการปรับปรุงระบบ
Spray Tower เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับฝุ่นของระบบ
ดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator ; EP)
และโครงการเปลี่ยนหัวฉีดหม้อเผา (Main Burner KK3)
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

ช่วยลดการเกิด Thermal NOx ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จำ�กัด เป็นต้น

ผลกระทบต่อท้องถิ่น (Local Impacts)

บริษัทได้กำ�หนดนโยบายการทำ�เหมืองที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยนำ�หลักการจัดการความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพมาประยุ ก ต์ เ พื่ อ สร้ า งความสมดุ ล เชิ ง นิ เ วศในเชิ ง
บวก (Net Positive Impact) ในทุกกระบวนการ ตัง้ แต่การ
ออกแบบทำ�เหมือง การนำ�ทรัพยากรมาใช้ การอนุรักษ์และ
ฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล และ
สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ สถาบันการ
ศึกษา ตลอดจนชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ บริษัทได้น�ำ โครงการ
การตรวจประเมินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Business & Biodiversity Check) ร่วมกับสำ�นักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)
มูลนิธิสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO.
FDN) และ Global Nature Fund (GNF) ในการประเมินผล
การดำ�เนินงานในภาพรวมของธุรกิจทีม่ ตี อ่ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ซึง่ ได้รเิ ริม่
โครงการนำ�ร่องที่ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ลำ�ปาง) จำ�กัด ในปี
2559 และ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำ�กัด ในปี 2560
เพือ่ ทีจ่ ะได้น�ำ แนวคิดและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงานในภาพรวมธุรกิจทีม่ ตี อ่
ความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

สุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety)

ในปี 2560 บริ ษั ท มี อุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต 6 ราย
ซึ่งเป็นอุบัติเหตุจากการขนส่งภายนอกโรงงาน โดยบริษัทได้
มีการกำ�หนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสและ
ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง
• มี ก ารขยายเขตพื้ น ที่ ห้ า มจอดตลอดแนวไหล่ ท าง
ของถนนหลวงจาก 19,634 กิโลเมตร ในปี 2559 เพิ่มขึ้น
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 90,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ โดย
หากระบบจีพีเอสจับสัญญาณได้ว่ามีรถบรรทุกจอดในพื้นที่
ดังกล่าว ทางศูนย์ควบคุมจะแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบและให้
เคลื่อนออกจากจุดห้ามจอดดังกล่าว
• สร้างเครือข่ายในการติดตามการจอดรถไหล่ทางของ
พนักงานขับรถไปยังคู่ธุรกิจกว่า 10 ราย เพื่อให้คู่ธุรกิจมี
ส่วนร่วมในการติดตามการจอดรถไหล่ทางได้เร็วมากยิ่งขึ้น
• ขยายผลระบบไฟท้ายของรถขนส่งเป็นแอลอีดีเพื่อ
เพิ่มความสว่างและชัดเจนของระบบไฟฉุกเฉิน ซึ่งทำ�ให้ผู้ใช้
รถใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น
• ขยายผลการจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยจาก
ภายในประเทศสู่ภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ลาว
เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพือ่ สร้างมาตรฐานเดียวกัน

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
การปกป้องสภาพภูมิอากาศ (1, 3)
การใช้ WBCSD CO2 Protocol
Absolute Gross CO2
Absolute Net CO2
Specific Gross CO2
Specific Net CO2
การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ (3, 7)
การใช้พลังงานความร้อน
การใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล
การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
การใช้วัตถุดิบทดแทน
สัดส่วนปูนเม็ดต่อปูนซีเมนต์ (Cementitious)
การลดการปล่อยสารมลพิษ (2, 3, 6)
ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, VOC/THC, โลหะหนักและ
PCDD/F (KPI 1)
ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากปล่องแบบอัตโนมัติ
อย่างต่อเนื่อง (CEMs) (KPI 2)
ปริมาณฝุ่น (KPI 3)
อัตราการปล่อยฝุ่น (KPI 3)
ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3)
อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3)
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3)
อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3)
ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์ของไนโตรเจน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 4)
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI 3)
อัตราการปล่อยอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI 3)
ปริมาณปรอท (KPI 3)
อัตราการปล่อยปรอท (KPI 3)
ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดอินทรีย์คาร์บอนรวม
(VOC/THC) และปรอท (KPI 4)
ปริมาณไดออกซิน (PCDD/F) (KPI 3)
อัตราการปล่อยไดออกซิน (PCDD/F) (KPI 3)
ปูนเม็ดที่มีการตรวจไดออกซิน (KPI 4)
ผลกระทบต่อท้องถิ่น
เหมืองหินปูนที่มีแผนการฟื้นฟู
พื้นที่ที่มีแผนงานชุมชนสัมพันธ์
เหมืองที่มีการศึกษาและแผนการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปริมาณน�้ำจากภายนอก
ปริมาณน�ำ้ จากภายนอก
อัตราการดึงน�้ำจากภายนอก
สุขภาพและความปลอดภัย
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
- พนักงาน
- คู่ธุรกิจ
- บุคคลที่ 3
อัตราอุบัติเหตุเสียชีวิต (พนักงาน)
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
- พนักงาน
- คู่ธุรกิจ
อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุของพนักงาน

หน่วย

2556

2557

2558

2559

2560

จ�ำนวนโรงงาน
ร้อยละ
ล้านตัน CO2
ล้านตัน CO2
กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious
กิโลกรัม CO2 ต่อตัน Cementitious

6
100
15.21
15.08
630
625

6
100
15.62
15.45
636
629

6
100
16.04
15.79
653
643

6
100
15.24
15.00
651
641

6
100
14.92
14.68
662
651

เมกะจูลต่อตันปูนเม็ด
ร้อยละโดยค่าความร้อน
ร้อยละโดยค่าความร้อน
ร้อยละโดยน�ำ้ หนัก
ร้อยละ

3,326
2.8
12.8
1.09
74.4

3,292
3.6
12.2
2.78
75.5

3,317
5.0
8.3
2.79
76.7

3.319
5.0
6.9
2.83
76.0

3,372
5.0
6.1
2.73
75.6

ร้อยละ

-

99.23

99.23

99.17

99.177

ร้อยละ

-

-

-

-

86.567

ตัน
กรัมต่อตันปูนเม็ด
ตัน
กรัมต่อตันปูนเม็ด
ตัน
กรัมต่อตันปูนเม็ด

982
54
18,845
1,033
534
29

971
52
18,872
1,005
355
19

925
49
20,222
1,064
239
13

603
34
16,919
941
158
9

4987
297
21,0157
1,2057
7177
417

ร้อยละ

100

100

100

100

1007

ตัน
กรัมต่อตันปูนเม็ด
กิโลกรัม
มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด

514
28
23.45
1.29

825
44
22.56
1.21

694
37
16.51
0.87

654
37
14.95
0.84

801
46
14.53
0.84

ร้อยละ

99.23

99.23

99.23

99.17

99.17

มิลลิกรัม
นาโนกรัมต่อตันปูนเม็ด
ร้อยละ

22
1.38
87.00

3,840
206.07
99.23

2,035
107.84
99.23

1,048
63.96
91.08

237
18.64
72.96

จ�ำนวนเหมืองหินปูน
ร้อยละ
ร้อยละ
จ�ำนวนเหมืองหินปูน
ร้อยละ

4
100
100
4
100

4
100
100
4
100

4
100
100
4
100

4
100
100
4
100

4
100
100
4
100

ล้านลูกบาศก์เมตร
ลิตรต่อตัน Cementitious

-

11
511

13
545

10
442

10
448

ราย
ราย
ราย
รายต่อพนักงาน 10,000 คน

0
2
0
0

0
14
44
0

0
64
24
0

0
14
44
0

0
24
44
0

ราย
ราย
รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน

2
4
0.38

1
2
0.18

0
53
0

13
23
0.19

13
13
0.06

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

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เอสซีจจี ดั ท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็นประจ�ำ
ทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 โดยน�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนิน
งานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ธุรกิจหลักของ
เอสซีจี ประกอบด้วย เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
เอสซีจี เคมิคอลส์ และ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้ นีข้ อ้ มูลที่
เปิดเผยในรายงานฉบับนีป้ ระกอบด้วยผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
ส�ำหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจเพือ่ ให้สอดคล้องกับรายงาน
ประจ�ำปี 2560 ของเอสซีจี ส่วนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยจะครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทย
ทั้งบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% หรือ
บริษัทร่วมที่เอสซีจีมีอ�ำนาจในการบริหาร รวมทั้งบริษัท
ร่วมทีต่ อ้ งการเปิดเผยข้อมูล ดังแสดงในหน้าที่ 136--139
ยกเว้นข้อมูลด้านความปลอดภัยของธุรกิจซีเมนต์ตาม
แนวทางของ WBCSD-CSI ที่ครอบคลุมบริษัทในต่าง
ประเทศด้วย
รายงานฉบับนี้มีการปรับรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูล
ปริมาณการใช้พลังงานและปริมาณน�ำ้ จากภายนอกจาก
การด�ำเนินงานของเอสซีจี ในหน้า 124-125 และ 128-129
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยน�ำเสนอผลการด�ำเนิน
งานย้อนหลัง 5 ปีเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2550 และ 2557 ซึ่งเป็นปีฐานเป็นกรณีปกติที่ยังไม่
ด�ำเนินมาตรการลดปริมาณการใช้พลังงานและปริมาณ
น�้ำจากภายนอก (Business as Usual, BAU)

ขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดย
มี แ นวทางการรายงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางของ
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบั บ G4 ที่
ระดั บ Comprehensive และยั ง ได้ น�ำเสนอความ
ก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ในหน้าที่ 148--151
และผลการด�ำเนินงานของธุรกิจซีเมนต์ตามแนวทาง
ของ WBCSD-CSI ดังแสดงในหน้าที่ 130-131
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การรับรองรายงาน

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงาน
ฉบับนี้ได้มาจากระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียว
กับรายงานประจ�ำปี 2560 ของเอสซีจี โดยได้รับการ
สอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเพื่อให้ข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในเล่มมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส เอสซีจีจึงได้จัดให้มี
การตรวจรั บ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และความ
สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ GRI-G4 โดย
บริษทั ทีป่ รึกษาภายนอกตามเรือ่ งทีก่ �ำหนดไว้ (รายละเอียด
หน้า 152-155)

หลักการรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่น�ำเสนอ
ในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลรวมของบริษัททั้งหมดของ
เอสซีจี ยกเว้นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ บริษัทตั้งใหม่
(น้ อ ยกว่ า 3 ปี ) บริ ษั ท ที่ ไ ด้ ท�ำการควบรวมกิ จ การ
(น้อยกว่า 4 ปี) และบริษัทที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจการ
บริหารของเอสซีจี โดยมีรายชื่อบริษัทดังแสดงในตาราง
“บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2560” หน้า 136-139
ทั้งนี้ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ น�ำเสนอในรายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ อ ยู ่ ใ นความ
รับผิดชอบของเอสซีจี และผู้บริหารเอสซีจีพิจารณาแล้ว
เห็ น ว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง และสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ผู ้ มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานครอบคลุมกิจกรรม
ที่พิจารณาแล้ว เห็นว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทในเอสซีจี
ที่ มี ก ระบวนการผลิ ต โดยไม่ ร วมข้ อ มู ล จากบริ ษั ท ที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ส�ำนักงานขาย
ห้องทดลอง บริการ หรือธุรกิจการลงทุน

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ
หลักฐานทางบัญชี การบันทึกค่าจากเครื่องวัด ข้อมูล
จากกระบวนการผลิต และจากการประเมินค่าตัวเลข
บนฐานข้อมูลที่มีหลักการ

พลังงาน

การใช้พลังงานรวม ประกอบด้วยพลังงานความร้อน
และพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในพื้นที่บริษัท/โรงงาน
พลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึง่ ของพลังงานความร้อน
ที่ได้มาจากชีวมวล หรือวัสดุเหลือใช้ อาทิ ยางรถยนต์
น�้ำมันเครื่องใช้แล้ว เชื้อเพลิงจากของเสียชุมชน (RDF)
และน�้ำด�ำจากการผลิตเยื่อ
ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน = ปริมาณน�้ำหนัก
เชือ้ เพลิง หรือปริมาตรไอน�้ำ (จากการประมาณการตาม
ปริมาณที่ซื้อหรือปริมาณที่เปลี่ยนแปลงในที่กองเก็บ)
x ค่าความร้อน (ทีไ่ ด้จากผลการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร
หรือจากผู้ขาย)

ก๊าซเรือนกระจก

หมายถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การด�ำเนินกิจการของบริษัท ที่ค�ำนวณตาม “แนวทาง
การรายงานและค�ำนวณก๊าซเรือนกระจก” ของ WRI/
WBCSD GHG Emissions Protocol โดยมีหลักการ
ดังนี้
1. ขอบเขตการรายงาน
1.1 ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ โดยตรง (Scope 1)
โดยเกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มี
แหล่งก�ำเนิดอยูใ่ นความดูแล ควบคุม บริหารจัดการของ
เอสซีจี อาทิ จากการเผาไหม้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ
หม้อต้มไอน�้ำ เตาเผา ยานพาหนะ นอกจากนี้ยังรวมถึง
ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการผลิต อาทิ
การเผาไหม้ในเตาเผาปูนซีเมนต์ เตาเผาปูนขาว โดยจะ
ไม่นับรวมที่เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวลและเชื้อเพลิง
ทดแทน กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสีย และบ่อฝังกลบ
1.2 ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยอ้ อ ม
(Scope 2) เกิดจากการซื้อพลังงานจากภายนอก อาทิ
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนทีซ่ อื้ จากแหล่งต่างๆ
ในรูปของไอน�้ำและลมร้อน
2. การรายงานปริมาณ
2.1 การค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิด
จากกระบวนการผลิตโดยตรง (Scope 1)

• เกิดจากกระบวนการเผาไหม้
- รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตาม
น�้ ำ หนั ก หรื อ ปริ ม าตร) อาทิ ปริ ม าณน�้ ำ มั น หรื อ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ x ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิง
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) (TGO) กรณี ที่ น อกเหนื อ จาก TGO ให้
อ้างอิงจาก “Intergovernmental Panel on Climate
Change 2006” (IPCC)
- รายงานจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตาม
ค่าความร้อน) อาทิ ปริมาณถ่านหิน x ค่าความร้อน
x ค่ า การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ อ ้ า งอิ ง จาก
TGO กรณี ที่ น อกเหนื อ จาก TGO ให้ อ ้ า งอิ ง จาก
“Intergovernmental Panel on Climate Change
2006” (IPCC)
- รายงานการค�ำนวณสมดุลมวลของคาร์บอน
จากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
• เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต
อาทิ หินปูน หรือกากปูนขาว จะได้จากการท�ำสมดุล
มวล
• ส�ำหรั บ ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ อ ้ า งอิ ง จากแนวทาง
WBCSD-CSI
2.2 การค�ำนวณปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่
เกิดขึ้นโดยอ้อม (Scope 2) จะรายงานจากปริมาณ
การซื้อไฟฟ้า ไอน�้ำ หรือลมร้อน โดยจะอ้างอิงค่าการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย
3. การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จะครอบคลุมถึงก๊าซ CO2 CH4 N2O HFCs PFCs และ
SF6 โดยค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าจากค่าศักยภาพในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน
(Global Warming Potential : GWP) ที่ก�ำหนดโดย
IPCC ส�ำหรับ NF3 จะพิจารณารายงานในโอกาสต่อไป

มลพิษทางอากาศ

หมายถึงปริมาณสารมลพิษทางอากาศ อาทิ ออกไซด์
ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่นที่เกิดจาก
การเผาไหม้ต่างๆ และเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวน
การผลิต ซึง่ ชนิดของสารมลพิษจะขึน้ อยูก่ บั กระบวนการ
ผลิตของแต่ละหน่วยปฏิบตั กิ าร โดยอ้างอิงผลและวิธกี าร
ตรวจวัดตามที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ US EPA หรือ
มาตรฐานเทียบเท่า
การรายงานปริมาณสารมลพิษ โดยการค�ำนวณ
ปริมาณความเข้มข้นที่ได้จากการสุ่มตรวจวัดสารมลพิษ
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เอสซีจี

ที่ระบายจากปล่อง (Spot Check) ตามสภาวะจริง
ในขณะตรวจวัด โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
และขึน้ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับ
อัตราการไหลของลมร้อนทีป่ ล่อย และชัว่ โมงการท�ำงาน
นอกจากนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ และธุรกิจซีเมนต์
ด�ำเนินการตรวจวัดค่าการระบายมลพิษจากปล่อง ด้วย
ระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบ
อั ต โนมั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Emission
Monitoring Systems, CEMs) โดยธุรกิจซีเมนต์อ้างอิง
จากแนวทาง WBCSD-CSI (รายละเอียดหน้า 131)

น้ำ�

การจัดการน�ำ้ (ประกอบด้วย ปริมาณน�ำ้ จากภายนอก
น�้ ำ ที่ ผ ่ า นการบ�ำบั ด น�้ ำ ที่ ป ล่ อ ยสู ่ ภ ายนอก และน�้ ำ
กลับมาใช้) เป็นการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพ
การใช้น�้ำและความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบจากการน�ำน�ำ้
จากแหล่งต่างๆ มาใช้
ปริมาณน�ำ้ จากภายนอก หมายถึง ปริมาณการน�ำน�ำ้
จากแหล่ ง น�้ ำ ต่ า งๆ มาใช้ ภ ายในกิ จ การของเอสซี จี
และได้ข้อมูลมาจากหลักฐานทางบัญชีหรือการอ่านค่า
จากมิเตอร์ ซึ่งจะนับรวมน�้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ส�ำนักงาน การซ่อมบ�ำรุง สาธารณูปโภค แหล่งน�้ำแบ่ง
ออกเป็น 3 แหล่ง คือ น�ำ้ ผิวดิน น�ำ้ ใต้ดนิ และน�ำ้ ประปา
น�้ำกลับมาใช้ หมายถึง ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้
หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้วโดยไม่นบั รวม
น�้ำที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ อาทิ น�้ำหล่อเย็น
คุณภาพน�้ำทิ้ง หมายถึง คุณภาพของน�้ำที่ปล่อย
ออกสู่ภายนอก อาทิ BOD COD และสารแขวนลอย
ที่มีการตรวจวัดด้วยวิธีการมาตรฐาน

ของเสียอุตสาหกรรม

การจัดการของเสียเป็นการพิจารณาเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพ
ของสินค้า และการลดต้นทุนของกระบวนการผลิตต่างๆ
โดยเอสซีจจี ดั ท�ำ “แนวทางการรายงานข้อมูลกากของเสีย
อุตสาหกรรม เอสซีจี” ขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553
เพื่อใช้ในการรวบรวมและค�ำนวณข้อมูลของเสีย
ปริมาณของเสีย หมายถึง ปริมาณของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิต แต่ไม่นับรวมของเสียที่ยังอยู่ใน
กระบวนการผลิตที่สามารถน�ำกลับเข้ากระบวนการ
เพื่อผลิตซ�้ำ (Work in Process, WIP) โดยแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ ของเสียอันตรายและไม่อันตราย ตาม
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
การรายงานปริ ม าณของเสี ย ที่ เ กิ ด จากกระบวน
การผลิตและที่มีการจัดการด้วยวิธีต่างๆ อาทิ ใช้ใหม่
ก�ำจัด และฝังกลบ จะได้จากการชัง่ หรือการประมาณค่า
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ดัชนีประสิทธิผล/ข้อมูลเฉพาะ

ค่าดัชนีประสิทธิผล (Efficiency Indexes) หรือ
ข้ อ มู ล เฉพาะ (Specific Data) ค�ำนวณจากข้ อ มู ล
สิ่งแวดล้อมหารด้วยจ�ำนวนหน่วยการผลิต
ข้อมูลจ�ำนวนตันหน่วยการผลิตที่ใช้ค�ำนวณได้จาก
การวัดในระบบการผลิต และใช้การประมาณในกรณี
ที่เหมาะสม
ตัง้ แต่ปี 2559 เอสซีจปี รับรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูล
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจนมากขึ้น
โดยเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงานปีฐานเป็นกรณีปกติ
(Business as Usual, BAU) ที่ยังไม่ด�ำเนินมาตรการ
ลด ส�ำหรับข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน
ส�ำหรับธุรกิจซีเมนต์ ได้อ้างอิงการรายงานข้อมูล
ตามแนวทางของ WBCSD-CSI โดยดัชนีประสิทธิผล
ของการปล่อยมลพิษทางอากาศและดัชนีประสิทธิผล
ของการใช้ค่าความร้อนจะค�ำนวณจากจ�ำนวนตันของ
ปูนเม็ด (Clinker) ส�ำหรับดัชนีประสิทธิผลของพลังงาน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและน�้ำจากภายนอก
จะใช้จ�ำนวนตันการผลิตของ Cementitious ในการ
ค�ำนวณ ตั้งแต่ปี 2559 ธุรกิจซีเมนต์ได้ปรับจ�ำนวน
ตันการผลิต Cementitious ย้อนหลัง ให้มีการรวม
วัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ผลิต Cementitious เพิ่มเติม อาทิ
เถ้ า ลอย (Pulverized Fuel Ash, PFA) หิ น ปู น
(Limestone) ที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ และหินปูน
ที่ใช้ในปูนผสมมอร์ตาร์

ความปลอดภัย

ข้อมูลจำ�นวนพนักงานและคู่ธุรกิจ
รวบรวมมาจาก 3 แหล่ ง ด้ ว ยกั น คื อ พนั ก งาน
ของเอสซีจี พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และคู่ธุรกิจ โดย
มีค�ำจ�ำกัดความดังต่อไปนี้
1. พนักงาน คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้าง
ของเอสซีจี ซึ่งเป็นสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจ�ำ

พนักงานตามค�ำจ�ำกัดความตามข้อ 1 และ 2 แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร พนักงาน
ระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ และพนักงานระดับจัดการ
พนักงานระดับปฏิบัติการ คือ พนักงานที่ใช้ทักษะ
และเทคนิคในการท�ำงานประจ�ำ
พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ คือ พนัก งาน
ที่มีหน้าที่บริหารงานที่แน่นอนหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่
เป็นระดับปฏิบัติการ
พนั ก งานระดั บ จั ด การ คื อ ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการก�ำหนดกลยุทธ์หรือนโยบาย มีหน้าที่
กระจายงานและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและงานประจ�ำวัน
2. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานภายใต้
สั ญ ญาจ้ า งของเอสซี จี เ ป็ น การชั่ ว คราวที่ มี ก�ำหนด
ระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน
ข้อมูลของพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ
ทั้งหมดแสดงในรายงานฉบับนี้
3. คู่ธุรกิจ คือ บุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานของ
เอสซีจี ซึ่งเอสซีจีมอบหมายให้ท�ำงานใดๆ แทนเอสซีจี
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
• คูธ่ รุ กิจประจ�ำ คือ คูธ่ รุ กิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ท�ำงานประจ�ำวันอย่างสม�ำ่ เสมอ ภายใต้ระเบียบวิธกี าร
ท�ำงานของเอสซีจี
• คูธ่ รุ กิจไม่ประจ�ำ คือ คูธ่ รุ กิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ท�ำงานเฉพาะ หรือเป็นงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษ โดยไม่ใช้ระเบียบวิธีการท�ำงานของเอสซีจี
• คูธ่ รุ กิจขนส่ง คือ คูธ่ รุ กิจทีท่ �ำงานขนส่งวัตถุดบิ
หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งควบคุมโดยเอสซีจี (จะมีตราสินค้า
ของเอสซีจบี นรถขนส่งหรือไม่กไ็ ด้) รวมถึงคูธ่ รุ กิจทีไ่ ม่อยู่
ภายใต้การบริหารงานของเอสซีจี แต่มเี ครือ่ งหมายการค้า
ของเอสซีจีบนรถขนส่ง
ข้อมูลของคู่ธุรกิจทั้งหมดจะถูกน�ำไปใช้วิเคราะห์
โดยแสดงในรายงานฉบับนี้ เป็นจ�ำนวนรายและจ�ำนวน
ชั่วโมง-คน ยกเว้นข้อมูลของคู่ธรุ กิจไม่ประจ�ำซึ่งจะมีการ
รายงานเฉพาะจ�ำนวนรายทีเ่ กิดขึน้ เท่านัน้ ส�ำหรับคูธ่ รุ กิจ
ขนส่งใน บริษทั เอสซีจี โลจิสติกส์ เมเนจเมนท์ จ�ำกัด จะ
แสดงข้อมูลเป็นรายและจ�ำนวนกิโลเมตร
นอกจากนี้ เ อสซี จี ยั ง มี นิ ย ามของบุ ค คลที่ 3 คื อ
บุคคลที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วทั้ง 3 ข้อ ซึ่งจะ
ไม่รวมในข้อมูลที่แสดงในรายงานฉบับนี้

การคำ�นวณชั่วโมงการทำ�งาน
1. เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลาและ
การเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานการบุ ค คล และ
หน่วยงานบัญชีหรือหน่วยงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงานไม่มีระบบการบันทึก
เวลา จะใช้วิธีการประมาณชั่วโมงการท�ำงาน โดยใช้
สูตรการค�ำนวณดังนี้
จ�ำนวนชั่วโมง-คน
= จ�ำนวนคน x จ�ำนวนวั น ท�ำงาน x จ�ำนวนชั่ ว โมง
การท�ำงานปกติ (ต่อวัน) + จ�ำนวนชั่วโมงล่วงเวลารวม
(เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติการหรือคู่ธุรกิจ)
การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย
เอสซีจีบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
จากการท�ำงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. จ�ำนวนผู้เสียชีวิต หมายถึง การเสียชีวิตที่เกิด
จากอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน ซึง่ รวมทัง้ กรณีเสียชีวติ ทันที
ในที่เกิดเหตุและเสียชีวิตหลังเกิดเหตุ
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวน
อุบตั เิ หตุทงั้ หมด (ราย) ทีเ่ กิดขึน้ ต่อ 200,000 ชัว่ โมง-คน
3. อั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งาน (กรณี
สู ญ เสี ย วั น ท�ำงาน) หมายถึ ง จ�ำนวนอุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น
หยุดงาน (ราย) ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน หมายถึง การบาดเจ็บที่
เกิดขึน้ จากอุบตั เิ หตุ จนท�ำให้ผบู้ าดเจ็บไม่สามารถปฏิบตั ิ
งานตามปกติใ นวัน ท�ำงานถัด ไป หรื อในกะถั ด ไปได้
รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บจนไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้ในภายหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ

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

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560*
ธุรกิจ/บริษัท

การ
ผลิต

พลังงาน
ความ
ร้อน

ไฟฟ้า

อากาศ
ฝุ่น SOX

น�ำ้

น�้ำ
NOX GHG ภายนอก

น�้ำกลับ
มาใช้

BOD COD TSS

ของเสีย
อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย

เอสซีจี
1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
   บริษัทย่อย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ�ำกัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด
(ท่าหลวง/เขาวง)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จ�ำกัด
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จ�ำกัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ำกัด
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จ�ำกัด  
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จ�ำกัด
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จ�ำกัด
บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จ�ำกัด
บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จ�ำกัด
บริษัทศิลาสานนท์ จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ำกัด
(สระบุรี/ท่าหลวง/ทุ่งสง/หนองแค)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ล�ำปาง) จ�ำกัด
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ�ำกัด
(ขอนแก่น/ทุ่งสง/ลาดกระบัง/ล�ำพูน/ศรีราชา/
หนองแค)
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด
บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จ�ำกัด  
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จ�ำกัด  
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ำกัด
บริษัทเจมาโก จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
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   การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ๆ
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ข้อมูลรวมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด,
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด

NR NR NR 

39
40
41

บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ�ำกัด
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด   
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด  
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ำกัด
(สระบุรี/นครปฐม/ชลบุรี/นครราชสีมา/
ล�ำพูน/ขอนแก่น/นครศรีธรรมราช)
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จ�ำกัด
บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จ�ำกัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ�ำกัด
(ปทุมธานี/นครราชสีมา)
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ำกัด
บริษัทสระบุรีรัชต์ จ�ำกัด  
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จ�ำกัด  
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จ�ำกัด  
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จ�ำกัด
บริษัทพาเนล เวิลด์ จ�ำกัด
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จ�ำกัด  
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จ�ำกัด



1 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จ�ำกัด
2 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จ�ำกัด
3 บริษทั เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ�ำกัด



ความ
ร้อน

ไฟฟ้า





น�้ำกลับ
มาใช้

BOD COD TSS

ความปลอดภัย

ธุรกิจ/บริษัท

พลังงาน

ของเสีย
อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม
การ
ผลิต

NR

NR NR NR





อากาศ

น�้ำ

น�ำ้
ฝุ่น SOX NOX GHG ภายนอก

   















NR NR NR 



NR

NR NR NR











   



NR

NR NR NR











   



NR

NR NR NR











NR NR NR 



NR

NR NR NR











   



NR

NR NR NR












   



NR

NR NR NR











   



NR

NR NR NR











   



NR

NR NR NR











   



NR

NR NR NR











   



NR

NR NR NR






NR

NR

NR NR NR NR NR

NR

NR

NR NR NR

NR

NR







NR NR NR 



NR

NR NR NR











   



NR

NR NR NR





เอสซีจี เคมิคอลส์
   บริษัทย่อย
1
2
3
4
5
6

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง จ�ำกัด
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จ�ำกัด








NR NR NR 





  NR
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NR

ไฟฟ้า

NR



น�้ำกลับ
มาใช้

BOD COD TSS

NR

NR NR NR





น�้ำ

น�้ำ
ฝุ่น SOX NOX GHG ภายนอก

NR NR NR 

NR








NR NR  





  NR











NR NR  



NR

  NR











NR NR NR 



NR

  NR











NR NR NR 



NR

  NR





NR

NR



NR NR NR 

NR

NR

NR NR NR











NR NR NR 



NR

NR NR NR





NR





NR NR NR 



NR

NR NR NR











NR NR  





  NR











NR NR  





  NR











   



NR

  





   การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ๆ
1
2
3
4
5
6
7
8

บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ำกัด
บริษัทระยอง เทอร์มินัล จ�ำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จ�ำกัด
บริษัทสยาม โทเซลโล จ�ำกัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ำกัด







NR NR  





  NR





NR





NR NR NR 



NR

NR NR NR











NR NR  



NR

  NR











NR NR NR 



NR

  NR











NR NR  





  NR











NR NR  



NR

  NR











NR NR NR 



NR

  





NR

NR

NR NR NR NR NR

NR

NR

NR NR NR

NR

NR

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
   บริษัทย่อย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
บริษัทกระดาษสหไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(กาญจนบุรี/ราชบุรี)
บริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ำกัด
บริษัทพนัสนิมิต จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาดร จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาราม จ�ำกัด
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จ�ำกัด
บริษัทสยามพนาเวศ จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาบูรณ์ จ�ำกัด
บริษัทไทยวนภูมิ จ�ำกัด
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NR

  











   





  





NR
NR



NR

NR NR NR NR 

NR

NR

NR NR NR

NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR

สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจ/บริษัท

การ
ผลิต

ความปลอดภัย

บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จ�ำกัด
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ�ำกัด  
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ�ำกัด
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จ�ำกัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ำกัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ำกัด
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ�ำกัด
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด  
บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัทเอส เอ็ม เอช จ�ำกัด

ความ
ร้อน

อากาศ

ของเสีย
อุตสาหกรรม

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

การ
ผลิต

ความปลอดภัย

ธุรกิจ/บริษัท

ของเสีย
อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม
พลังงาน

    



NR

  





NR NR NR NR NR

NR

NR

NR NR NR NR

NR

    





  





    





  





    



NR

  





    



NR

  





    





  





    







    





NR NR NR 
   

 NR NR NR 





NR NR NR 



    





  





 NR NR NR 





NR NR NR 



พลังงาน
ความ
ร้อน

14 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
 
15 บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จ�ำกัด  
16 บริษทั เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
NR NR
จ�ำกัด
17 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
18 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
 
(กาญจนบุรี/ปราจีนบุรี)
19 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
 
(นวนคร/ปทุมธานี/สมุทรปราการ/ราชบุรี/
สงขลา/ชลบุรี/ปราจีนบุรี/สระบุรี/ก�ำแพงเพชร)
 
20 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ำกัด  
 
21 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ�ำกัด
22 บริษัทอินวีนิค จ�ำกัด  
23 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
 
24 บริษัทไดน่า แพคส์ จ�ำกัด
 
25 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด
 
26 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
 
27 บริษัทดี อิน แพค จ�ำกัด
28 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ�ำกัด
 
(สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม/ระยอง)
29 บริษัทพรีซิชัน พรินท์ จ�ำกัด
30 บริษัทคอนิเมก จ�ำกัด
31 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จ�ำกัด
32 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ�ำกัด

ไฟฟ้า

อากาศ

น�ำ้

น�้ำ
ฝุ่น SOX NOX GHG ภายนอก

น�้ำกลับ
มาใช้

BOD COD TSS



   บริษัทร่วม
1 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ�ำกัด





ส่วนงานอื่น
   บริษัทย่อย
1 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด
2 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จ�ำกัด
(มหาชน)
3 บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จ�ำกัด  
4 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
5 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด
6 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
7 บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จ�ำกัด  
8 บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จ�ำกัด
9 บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จ�ำกัด
10 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จ�ำกัด
11 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด
12 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
* ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ตามที่ระบุในรายงานประจ�ำปี 2560
NR = Non Relevance (ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�ำคัญต่อภาพรวมเอสซีจี)
ส�ำนักงาน/ลงทุน/ขาย/บริการ ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลความปลอดภัย
เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้าควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในปี 2560
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GRI Content Index
G4
Indicator

Description

AR

Page

SR

Omission/
Note

External
Assurance

REPORT PROFILE

G4
Indicator

Description

AR

Page

SR

Omission/
Note

External
Assurance

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1

Statement from the most senior decision-maker of the organization

G4-2

Description of key impacts, risks, and opportunities

2-3

4-5

123-128

30-31

Name of the organization

289

16

G4-4

Primary brands, products, and services

G4-5

Location of the organization’s headquarter

9-19, 22-41
289

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

Policy regarding report assurance

140-141

154-155

45

18-21

46-48

18-25

46-48, 78-110

18-25

89-91

32-35

45-48, 98-101

14-16, 18-20

Processes for consultation between stakeholders and the board
on sustainability topics

G4-38

Composition of the board and its committees

G4-39

Indicate if Chair of highest governance body is also an executive
officer

G4-40

Nomination and selection processes for the board and its committees

G4-41

Processes for the highest governance body to ensure conflicts
of interest are avoided and managed

G4-42

Board and executives’ roles in the organization’s mission statements,
strategies, policies, and goals related to sustainability impacts

91-95

G4-43

Board knowledge of sustainability topics

95-96

G4-44

Board performance with respect to governance of sustainability topics

G4-45

Board role in the identification and management of sustainability
impacts, risks, and opportunities

123-128

14-16

G4-46

Board role in reviewing risk management processes for sustainability
topics

123-128

14-16

G4-47

Frequency of the board’s review of sustainability impacts, risks,
and opportunities

123-124

30-31

G4-48

Highest committee or position that formally reviews and approves
the organization’s sustainability report

123

18-21

G4-49

Process for communicating critical concerns to the board

124

14-19, 30-31

G4-50

Nature and total number of critical concerns that were
communicated to the board

123-128

30-31

7

4, 22-41

136-139

G4-10

Total number of employees by type

75

120-121

G4-11

Percentage of total employees covered by collective bargaining
agreements

Membership in associations

G4-33

The information will be disclosed
in www.scg.com
25
6-7

132-135

123-128

30-31
34-35, 130-131, 148-151
8-11, 34-35, 130-131,
148-151

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

102-104
82

95

List all entities included in the organization’s consolidated financial
statements or equivalent documents

22-41

136-139

G4-51

Remuneration policies for the board and senior executives

G4-18

Process for defining report boundaries and content

22-41

132-135

G4-52

Process for determining remuneration

G4-19

Material aspects included in the report

28-29

G4-53

Stakeholders’ views on remuneration

70-72

G4-20

Descriptions of material aspect boundaries within the organization

28-29

G4-54

G4-21

Descriptions of material aspect boundaries outside the organization

28-29

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

70-72

G4-22

Explanation of the effect of any restatements

28-29

note: no restatement in 2017.

G4-55

G4-23

Significant changes from previous reporting periods
in the Scope and Aspect Boundaries

28-29

note: no significant changes
from previous report.

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

70-72

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24

List of stakeholder groups engaged by the organization

82-90

32-35

G4-25

Basis for identification and selection of stakeholders with whom to
engage

82-90

32-35

G4-26

Approach to stakeholder engagement, including frequency of
engagement by type and by stakeholder group

82-90

32-35

G4-27

Key stakeholder topics and concerns and organization response

82-90

32-35
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*

2-3

G4-17

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

135
132-135, 154-155

G4-37

Scale of the organization

G4-16

289

“In accordance” option, GRI Index and report assurance

High-level accountability for sustainability topics

G4-9

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

Contact point for questions regarding the report or its contents

G4-32



G4-36

8-11

G4-15

G4-31

132-135

135

4-19

Explanation of whether and how the precautionary approach or
principle is addressed by the organization

289



8-11

Markets served (including geographic breakdown, sectors served,
and types of customers and beneficiaries)

G4-14

Reporting cycle



Process for delegating authority for sustainability topics from the
board to senior executives and other employees

G4-8

Significant changes during the reporting period regarding the
organization’s size, structure, ownership, or its supply chain

G4-30

132-135
132-135

G4-35

289

G4-13

289

Governance structure of the organization

Nature of ownership and legal form

Describe the organization’s supply chain

Date of most recent report

G4-34

G4-7

G4-12

Reporting period for information provided

G4-29

GOVERNANCE

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3

G4-28

70-72
100

ETHICS AND INTEGRITY
G4-56

Code of conduct

78-110

14-16, 38-43, 94-101

G4-57

Helplines or advice lines for employees

108

28-29, 38-41, 94-101

G4-58

Mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful
behavior

108

38-43

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report
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G4
Indicator

Description

AR

Page

SR

Omission/
Note

External
Assurance

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

G4
Indicator
G4-EN11

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

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

G4-EN13

Habitats protected or restored

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

CATEGORY: ECONOMIC
ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

89-91

G4-EC1

Direct economic value generated and distributed

G4-EC2

Financial implications and other risks and opportunities for the
organization’s activities due to climate change

4-7
125

G4-EC3

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations

44, 72

G4-EC4

Financial assistance received from government

228

120
64-69

Description

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN15

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)

G4-EC5

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local
minimum wage at significant locations of operation

126-127

121

G4-EN16

Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)

G4-EC6

Proportion of senior management hired from the local community
at significant locations of operation

G4-EN17

Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

126-127

121

G4-EN18

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

G4-EN19

Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

89-91

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach
Development and impact of infrastructure investments and services
supported

G4-EC8

Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts

89-91
73-75

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN21

84-87

G4-EC9

Proportion of spending on local suppliers at significant locations
of operation

28-29, 94-95

G4-EN1

Materials used by weight or volume

G4-EN2

Percentage of materials used that are recycled input materials

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN22

Total water discharge by quality and destination

G4-EN23

Total weight of waste by type and disposal method

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN3

Energy consumption within the organization

G4-EN4

Energy consumption outside of the organization

G4-EN5

Energy intensity

G4-EN6

Reduction of energy consumption

G4-EN7

Reductions in energy requirements of products and services

28-29, 76-77
8-11, 123
78-81, 123

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN8

Total water withdrawal by source

G4-EN9

Water sources significantly affected by withdrawal of water

G4-EN10

Percentage and total volume of water recycled and reused

66-69, 124-125, 130-131



Data are collected for logistics
but they are not publicly
reported.
124-125, 131

Generic Disclosures on Management Approach
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Note: no IUCN Red List species
and national conservation list
species with habitats in areas
affected by operations.

28-29, 64-65, 130, 133
126-127, 131



126-127



126-127, 131
126-127
non-materiality
126-127, 131

87

70-72
73, 129



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



28-29, 76-77, 134
78-81, 128

Total number and volume of significant spills

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

122
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.

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

28-29, 82-83

G4-EN27

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and
services

84-87

G4-EN28

Percentage of products sold and their packaging materials that
are reclaimed by category

84-87

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN29

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

28-29, 38-39
note: no fines for
non-compliance with
environmental laws and
regulations in 2017.

28-29, 70-71, 134
72, 128-129

assurance for cement business

ASPECT: COMPLIANCE

64-65

Note: Rainwater is counted as
part of surface water



ASPECT: TRANSPORT
G4-DMA

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


Generic Disclosures on Management Approach

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

28-29, 44-46, 94-95
46, 48-50

ASPECT: OVERALL

ASPECT: BIODIVERSITY
G4-DMA

102-107, 130-131

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

28-29, 64-65, 133

ASPECT: WATER
G4-DMA

102-107

G4-EN24

ASPECT: ENERGY
G4-DMA

External
Assurance

102-107, 130-131

78-81, 128

ASPECT: MATERIALS
Generic Disclosures on Management Approach

NOX, SOX, and other significant air emissions

96-101

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

G4-DMA

Omission/
Note

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

108-117

87

SR

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

56-63

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA

Page

ASPECT: EMISSIONS

120

ASPECT: MARKET PRESENCE

G4-EC7

AR

28-29, 102-103, 130

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN31

Total environmental protection expenditures and investments by type

28-29
120
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G4
Indicator

Description

AR

Page

SR

Omission/
Note

External
Assurance

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN32

Percentage of new suppliers that were screened using environmental
criteria

G4-EN33

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

28-29, 94-95

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA13

96-98

note: no grievances about
environmental impacts filed
or addressed.

G4-LA3

28-29, 52-53, 56-67

75

120-122

G4-LA4

84-86

58-59

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

G4-LA15

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

84-86

G4-HR1

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

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

28-29, 52-53, 56-57

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
84-87

G4-HR3

28-29, 44-45, 94-95, 130

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

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

G4-LA7

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

84-85

46-51

G4-LA8

Health and safety topics covered in formal agreements with trade
unions

84-85

44-45



G4-HR4

G4-LA10

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

G4-LA11

Percentage of employees receiving regular performance and career
development reviews, by gender and by employee category

28-29, 60-61
62-63

84-86

62-63

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
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84-87

28-29, 38-39
note: no grievances
about labor practices filed
or addressed in 2017.

84-87

28-29, 52-53
note: all agreements are
in compliance with
SCG Code of Conduct.
56-63

84-87

28-29, 52-53
note: no incidents of
discrimination in 2017.

84-87

28-29, 52-53
56-63

ASPECT: CHILD LABOR

G4-HR5

84-87

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

28-29, 52-53
96-97

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR6

84-87

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

28-29, 52-53

96-97

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

ASPECT: SECURITY PRACTICES
84-87

28-29, 52-53
121

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR7

84-87

28-29, 52-53

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

note: 100% were trained according to contract agreement.

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

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

62-63

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

96-101

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

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

84-86

28-29, 94-95

Total number of incidents of discrimination and corrective actions
taken

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

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

87

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

44-45

46-51, 121, 131

121

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

54-55

G4-LA5

G4-LA9

External
Assurance

28-29, 52-53

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

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

Omission/
Note

ASPECT: INVESTMENT

121

Minimum notice periods regarding operational changes, including
whether these are specified in collective agreements

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

SR

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

Percentage of new suppliers that were screened using labor practices
criteria

G4-LA16

ASPECT: EMPLOYMENT

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

G4-LA14

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

G4-LA2

Page

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

CATEGORY: SOCIAL

84-86

84-86

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

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

28-29, 32-35, 108-109

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

Total number and rates of new employee hires and employee
turnover by age group, gender and region

AR

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

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

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA1

Description

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4
Indicator

84-87

28-29, 52-53
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G4
Indicator
G4-HR8

Description

AR

Page

SR

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

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

ASPECT: ASSESSMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR9

28-29, 52-53
note: 100% reviewed by Code of
Conduct.

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
86-87

28-29, 94-95
96-101

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

84-87

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

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

Percentage of operations with implemented local community
engagement, impact assessments, and development programs

G4-SO2

Operations with significant actual and potential negative impacts
on local communities

28-29, 108-109
110-117

110-117

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

ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

108

14-15, 43

G4-SO3

Total number and percentage of operations assessed for risks related
to corruption and the significant risks identified

141-143

40-43

G4-SO4

Communication and training on anti-corruption policies and
procedures

108-109

40-43

G4-SO5

Confirmed incidents of corruption and actions taken

88-89

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

Omission/
Note

External
Assurance

28-29, 108-109
110-117

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
86-87

28-29, 82-83

G4-PR1

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

note: 100% of significant
products.

G4-PR2

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

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

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

G4-SO1

SR

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

28-29, 94-95
43

87-88

Page

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

86-87

28-29, 82-83

G4-PR3

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

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

G4-PR4

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

note: no incidents of
non-compliance in 2017.

G4-PR5

Results of surveys measuring customer satisfaction

SUB-CATEGORY: SOCIETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

AR

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

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

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

Description

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights
criteria
G4-HR11

G4
Indicator

G4-SO11
84-87

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

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

External
Assurance

90-93

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR6

Sale of banned or disputed products

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

28-29, 88-89
note: no banned or disputed
products in SCG in 2017.
82-83

note: no incidents of
non-compliance in 2017.

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
note: no incidents of corruption
in 2017.

G4-PR8

Total number of substantiated complaints regarding breaches of
customer privacy and losses of customer data

28-29, 88-89
90-93

ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: PUBLIC POLICY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

Non Relevance

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO6

Non Relevance

G4-PR9

Total value of political contributions by country and
recipient/beneficiary

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

Non Relevance

G4-SO7

Non Relevance

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

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

28-29, 82-83, 88-89
note: no significant fines for
non-compliance concerning
the provision and use of
products and services in 2017.

ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO8

78-110

28-29, 38-39

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

note: no significant fines
in 2017.

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO9

Percentage of new suppliers that were screened using criteria
for impacts on society

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

87

28-29, 44-45, 94-95
96-101
note: no significant negative
impacts on society in the
supply chain found in 2017.
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การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC)
หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด

สิ่งที่ดำ� เนินการ

หน้า

กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล
และการมีส่วนร่วม
1. กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนระดับสูง
ที่ส�ำคัญที่เป็นไปตามหลักการ
ของ UNGC

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
• สารจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
• กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

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

3. การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ส�ำคัญทั้งหมด

32-35

เป้าหมายและประเด็น
ของสหประชาชาติ
4. การด�ำเนินการเพื่อสนับสนุน
• รู้จักเอสซีจี
วัตถุประสงค์และประเด็นที่เกี่ยวข้อง • ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ
• การดำ�เนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล
• แนวทางการด�ำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

สิ่งที่ดำ� เนินการ

หน้า

7. กลไกการติดตามและประเมิน
ประสิทธิผลด้านสิทธิมนุษยชน

• การรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำ�เนินงานด้าน
ความปลอดภัย (Safety Performance Assessment
Program, SPAP)
• การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
• การรับรองความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

32-35,
43
48-51

• ประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี

30-31,
34-35
35
98
121

4
5
12-13
22-23

2. กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล • การก�ำกับดูแลกิจการ
และระบบในการก�ำกับดูแลกิจการ • การดำ�เนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท
• โครงสร้างการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืน
• แนวทางการดำ�เนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
• ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการด�ำเนินงาน
ด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด

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

8. ผลที่ได้จากการบูรณาการ
หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

การดำ�เนินการด้านแรงงาน
9. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบาย
ที่เหมาะสมในด้านแรงงาน

• การกำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย อาทิ การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
ด้วยกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) การสร้างความเป็น
ผู้น�ำ ด้านความปลอดภัย

44-45

10. ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
		 ในการบูรณาการหลักการ
		 ด้านแรงงาน

• การประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านแรงงาน
และการบริหารจัดการตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
• การดำ�เนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย เช่น
การประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)
การลดอุบัติเหตุจากการทำ�งานกับเครื่องจักร
• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของคู่ธุรกิจ
ด้วยการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
• การดูแลและพัฒนาพนักงาน

30-31

• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำ�เนินงาน
ด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment
Program, SPAP)
• การรับรองความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

48-51

• ผลการดำ�เนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย

46-51,
122
58-59,
62-63,
121
130-131

การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
5. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ หรือนโยบาย
ที่เหมาะสมในด้านสิทธิมนุษยชน

6. ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
เพื่อบูรณาการหลักการด้าน
สิทธิมนุษยชน
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• ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์และการด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายเป็นองค์การต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน สนับสนุนและส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
• การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
• การเคารพต่อความหลากหลายของแรงงาน
• การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

52-55

• การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ
• การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
• การก�ำกับดูแลและการตรวจประเมินคู่ธุรกิจ

44-51
54-55
94-99

11. กลไกการติดตามและประเมิน
		 ประสิทธิผลด้านแรงงาน
54-55
55
58-59

• จำ�นวนการจ้างงานคนพิการ
• จำ�นวนคู่ธุรกิจที่ผ่านการประเมินความปลอดภัย
• ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

52-55
94-99

12. ผลที่ได้จากการบูรณาการ
		 หลักการด้านแรงงาน

• ผลการดำ�เนินงานด้านการดูแลและพัฒนาพนักงาน
• สรุปสถิติอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดด้านสังคม และตัวชี้วัด
ตาม WBCSD-CSI
• ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

46-51
94-99
56-63

94-99

121
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หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด

สิ่งที่ดำ� เนินการ

หน้า

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
13. ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ หรือนโยบาย • การวิเคราะห์ความเสี่ยง กำ�หนดแนวปฏิบัติด้าน
		 ที่เหมาะสมในด้านความรับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่
		 ต่อสิ่งแวดล้อม
• การกำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ด้านการจัดการ
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภายใน
ปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต
ลง 10% (เมื่อเทียบกับปี 2550)
• การกำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ด้านการบริหาร
จัดการน้ำ� โดยภายในปี 2563 ลดการใช้น้ำ�จากภายนอก
ต่อหน่วยการผลิตลง 20% (เมื่อเทียบกับปี 2557)
• การกำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ด้านการจัดการ
วัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม โดยภายในปี 2563
ลดปริมาณของเสียที่ต้องกำ�จัดลง 20% ของปริมาณของเสีย
ที่ต้องกำ�จัดต่อตันการผลิตในปี 2557
• การกำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
14. ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
		 ในการบูรณาการหลักการด้าน
		 สิ่งแวดล้อม

15. กลไกการติดตามและประเมิน
		 ประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อม

16. ผลที่ได้จากการบูรณาการหลักการ
		 ด้านสิ่งแวดล้อม
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30-31
64-69

70-75
76-81

102-107

• กำ�หนดโครงสร้างและแนวทางการดำ�เนินการ
เพื่อความยั่งยืน
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลกและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำ�เนินงานด้านต่างๆ อาทิ
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหาร
จัดการน้ำ� การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม
• สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนจากการผลิตสินค้าและบริการที่ยั่งยืน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ถุงคลุมกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม
Active AIRFlowTM System ผลิตภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก
SCG Green Building Solution)
• การกำ�กับดูแลและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ และการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

18-21,
24-25
64-81

• การกำ�กับดูแลการดำ�เนินการตามนโยบายและกลยุทธ์
ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านคณะกรรมการและคณะทำ�งาน
• ความคืบหน้าและผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่างๆ
• การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจและการตรวจประเมิน
คู่ธุรกิจ
• โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำ�เนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance
Assessment Program, EPAP)

14-21

• ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
• ตัวชี้วัดตาม WBCSD-CSI

122-129
130-131

82-87

94-101

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด

สิ่งที่ด�ำเนินการ

หน้า

17.		ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ หรือนโยบาย
		ที่เหมาะสมในด้านการต่อต้าน
		คอร์รัปชัน

• อุดมการณ์และวิสัยทัศน์
• ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
• กำ�หนดเป้าหมายเป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาลที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล

12-13
14-17
38-39

18.		ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
		ในการบูรณาการหลักการด้านการ
		ต่อต้านคอร์รัปชัน

• กำ�หนดบทบาทหน้าที่และอำ�นาจดำ�เนินการของผู้บริหาร
ในแต่ละระดับ ตลอดจนโครงสร้างในการกำ�กับดูแลกิจการ
อย่างชัดเจน
• มีการใช้เครื่องมือระบบเชิงป้องกัน Proactive and Preventive
System
• มีนโยบายเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลภายนอกแจ้งข้อมูล
ร้องเรียน หรือชี้เบาะแสการกระทำ�ความผิด

14-17

• มีระบบการรายงานผลการตรวจสอบถึงคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
• มีระบบการประเมิน การตรวจสอบ และการสร้างความรู้
ความเข้าใจกับพนักงานอย่างสม่�ำ เสมอ

14-17

การดำ�เนินงานด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชัน

19.		กลไกการติดตามและประเมิน
		ประสิทธิผลการบูรณาการ
		หลักการด้านการต่อต้าน
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94-101

22.		การนำ�เสนอข้อมูลของบริษัท
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การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
Environmental Performance Assurance Statement, 2560
เอสซีจี โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
เอสซีจีเริ่ มดำเนินโครงกำรตรวจประเมินประสิทธิผลกำรดำเนินงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อมมำตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2544 มีบริ ษัทที่เข้ ำร่วมโครงกำรทังหมดจนถึ
้
งปี
พ.ศ. 2560 เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 58 บริ ษัท รวมเป็ นจำนวนกำรตรวจประเมินทังสิ
้ ้น 202 ครัง้ โดยพิจำรณำจำกประเภทของธุรกิจ และกำรประกอบ
กิจกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อม กำรตรวจประเมินของโครงกำรฯ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2556 ได้ อ้ำงอิงเกณฑ์กำรตรวจประเมิน
ในกรอบของกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับด้ ำนสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ กำรตรวจประเมินสำมำรถสร้ ำงประโยชน์ให้ กบั บริ ษัทที่ได้ รับกำร
ตรวจ เกิดกำรพัฒนำประสิทธิ ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของเอสซีจี ทังนี
้ ้ ขอบข่ำยของ
เกณฑ์กำรตรวจประเมินครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้ วย กำรกำกับดูแล (Governance) กำรจัดกำรห่วงโซ่อปุ ทำน (Supply Chain) กำร
จัดกำรกระบวนกำรผลิต (Operations) กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร (Products and Services) และควำมสัมพันธ์ และกำรสื่อสำรกับผู้มี
ส่วนได้ เสีย (Stakeholder Relation and Communication) ทังนี
้ ้ แต่ละบริษัทจะได้ รับกำรตรวจประเมินทุก 3 ปี
การแบ่ งระดับผลการตรวจประเมิน
ระดับที่ 1 : ขำดแนวทำงกำรจัดกำร )Denial)
ระดับที่ 2 : มีกำรแก้ ไขเมื่อเกิดปั ญหำ )Reactive)
ระดับที่ 3 : มีระบบและแนวทำงป้องกันปั ญหำที่อำจเกิดขึ ้นได้
)Assurance)
่
ระดับที 4 : กำรบริหำรงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อมเป็ นส่วนหนึง่ ของกำร
ดำเนินธุรกิจ )Business Integration) และ
่
ระดับที 5 : เป็ นผู้นำในกำรดำเนินงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อม )Leadership)

ผลกำรตรวจประเมิ นแต่ละบริ ษั ทแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยพิ จำรณำทัง้ ด้ ำน ระบบกำรบริ หำรงำน (Management System) กำรปฏิ บัติ ตำม
ข้ อกำหนดทำงกฎหมำย (Compliance) ประสิทธิ ภำพ (Effectiveness) และประสิทธิ ผลกำรดำเนินงำน (Performance) ของกำรดำเนินกำรตำม
เกณฑ์กำรตรวจประเมิน
สัดส่ วนบริษัทที่ได้ การตรวจประเมิน
ประสิทธิผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม

ระดับผลการตรวจประเมินของบริษัท
34
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ระดับ 2

ประเทศไทย

ระดับ 5

ภูมภิ าคอื่น

ผลกำรตรวจประเมินที่ผ่ำนมำ แสดงให้ เห็นว่ำแต่ละบริษัทในเอสซีจีโดยส่วนใหญ่ มีกำรปรับปรุงประสิทธิผลกำรดำเนินงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อมอย่ำง
ต่อเนื่อง จนถึงปั จจุบนั มีบริษัทที่เข้ ำข่ำยได้ รับกำรตรวจประเมินทังหมด
้
58 โรงงำน ซึง่ เป็ นบริษัทในประเทศไทย 54 บริษัท และต่ำงประเทศ 4 บริษัท
โดยในภำพรวม มีผลกำรดำเนินงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อมอยูใ่ นระดับ 5 อยูท่ ี่ร้อยละ 12 (จำนวน 7 บริษัท) ระดับ 4 อยูท่ ี่ร้อยละ 62 (จำนวน 36 บริษัท)
ระดับ 3 อยูท่ ี่ร้อยละ 24 (จำนวน 24 บริษัท) และระดับ 2 อยูท่ ี่ร้อยละ 2 (จำนวน 1 บริษัท)
โดยผลกำรตรวจประเมินในปี พ.ศ. 2560 ครอบคลุมกำรตรวจประเมินทังสิ
้ ้น 7 บริษัท ซึง่ สำมำรถสรุปภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรในแต่ด้ำนและ
ประเด็นที่เอสซีจีมงุ่ เน้ นดำเนินกำร เพื่อมุง่ สูเ่ ป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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การกากับดูแล
ผู้บริ หำรสูงสุดของแต่ละบริ ษัทมี ส่วนร่ วมในกำรกำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำนด้ ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรกำหนดโครงสร้ ำงและ
ผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมรำยงำนประสิทธิ ผลกำรดำเนินงำนเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงมีกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรกำหนด
มำตรกำรควบคุม และติดตำมกำรแก้ ไขเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีกำรจัดกำรประเด็นควำมเสี่ยงที่สำคัญได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังให้
ควำมสำคัญในกำรส่งเสริ มควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้ กับบริ ษัทที่ อยู่ในต่ำงประเทศ เพื่ อให้ มีผลกำรดำเนินงำนที่
สอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันทัง้ องค์ กร อย่ำงไรก็ตำม บำงบริ ษัทควรทบทวนควำมเสี่ยงที่เป็ น Non–technical Risk ที่อำจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหรื อเชื ้อเพลิงในกระบวนกำรผลิต เป็ นต้ น และกำรปรับปรุงควำมพร้ อมต่อกำรตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินให้ ครอบคลุมกับควำมเสี่ยงของบริ ษัทให้ ครบถ้ วน เช่น เหตุฉกุ เฉินกรณีฝนถ่
ุ่ ำนหินระเบิด (Coal or Pet Coke Explosion) สำหรับโรงผลิต
ปูนซีเมนต์ขำว และ โรงผลิต PVC (ต่ำงประเทศ) เป็ นต้ น
การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
มีกระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและขยำยโอกำสกำรสร้ ำงควำมร่ วมมือกับคู่ค้ำและคู่ธุรกิจเพื่อยกระดับกำรดำเนินงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อมของคูค่ ้ ำ
และคู่ธุรกิจที่สำคัญ ตำมโปรแกรม Greening the Supply Chain ไปยังบริ ษัทที่ ดำเนินกำรในต่ำงประเทศ โดยกำรประยุกต์ ใช้ กระบวนกำร
ดังกล่ำวในกำรคัดเลือกและบริ หำรสัญญำว่ำจ้ ำงอย่ำงเป็ นระบบ ทังนี
้ ้เนื่องจำกกำรนำไปปฏิบตั ิอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละธุรกิจและ
บริ ษัท ดังนันบำงบริ
้
ษัทควรผนวกประเด็นด้ ำนสิ่งแวดล้ อมในกำรบริ หำรจัดกำรคูค่ ้ ำและคูธ่ ุรกิจให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น อำทิ กำรผนวกเกณฑ์
ในกำรคัดเลือกและกำรบริ หำรสัญญำว่ำจ้ ำงให้ ครอบคลุมถึงและเฉพำะเจำะจงกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนสิ่งแวดล้ อมและสังคม และกำร
พัฒนำและกำหนดเกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรดำเนินงำนของคูค่ ้ ำและคูธ่ ุรกิจ ที่สะท้ อนถึงประสิทธิผลกำรดำเนินงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
การจัดการกระบวนการผลิต
มีกระบวนกำรในกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงด้ ำนสิ่งแวดล้ อม เพื่อกำหนดแผนงำนควบคุมประเด็นควำมเสี่ยงที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นกำร
ดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยเป็ นมำตรฐำนขันต
้ ่ำ และบำงบริ ษัทกำหนดแนวทำงกำรควบคุมให้ ประสิทธิผลดีกว่ำมำตรฐำนตำมกฎหมำย
โดยเปรี ยบเทียบประสิทธิผลด้ ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมในระดับโลก (World Class) เพื่อระบุโอกำสในกำรใช้ Best Available Technology เพื่อ
ลดผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อมและควำมกังวลของชุมชน เช่น กำรติดตังหอเผำทิ
้
้งระดับพื ้นดิน (Enclosure Ground Flare) สำหรับโรงผลิตโอ
เลฟิ นส์ กำรสร้ ำงควำมร่วมมือระหว่ำงบริ ษัทในกำรส่งกำรก๊ ำซที่ต้องเผำทิ ้งในหอเผำและปล่อยทิ ้งจำกระบบเนื่องจำกหยุดกระบวนกำรผลิตไปยัง
อีกบริ ษัทเพื่อใช้ งำน และโครงกำร SALSA ที่นำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำแปรรู ปให้ เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ ประโยชน์ได้ เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษัทส่วนใหญ่ต้องทบทวนและปรับปรุงโปรแกรม กำรใช้ พลังงำน และกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก นอกจำกนี ้ บำงบริ ษัทควรทบทวนโปรแกรมกำร
บำรุงรักษำอุปกรณ์ที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลด้ ำนสิ่งแวดล้ อมให้ มนั่ ใจว่ำอุปกรณ์ดงั กล่ำวมีควำมพร้ อมใช้ งำนได้ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น CEMs เป็ นต้ น
การจัดการผลิตภัณฑ์ และการบริ การ
บริ ษัทส่วนใหญ่ได้ เริ่ มจัดทำฉลำกคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของผลิตภัณฑ์และองค์กร (CFP & CFO) รวมถึงกำรประเมินผลกระทบด้ ำนที่มีควำมสำคัญ
ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle Analysis: LCA) ของผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อประเมินผลกระทบจำกกำรดำเนินงำน และกำรผลิตของบริ ษัท นอกจำกนี ้
บริ ษัทได้ ขยำยกำรรับรองฉลำกสิ่งแวดล้ อม SCG eco value ไปยังบริ ษัทต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บำงบริ ษัทควรกำหนดแนวทำงในกำรนำผล
จำกกำรประเมินผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อมจำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์ มำวำงแผนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในกระบวนกำรหรื อขันตอนที
้
่สำคัญ
ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และสร้ ำงโอกำสทำงกำรค้ ำสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่ำนันรวมถึ
้
งกำรทวนสอบข้ อมูลกำรประเมินผลกระทบตำมระยะเวลำที่
เหมำะสม (เช่น ทุก 3 ปี ) นอกจำกนี ้ทำงบริ ษัทควรพิจำรณำเพิ่มกำรส่งเสริ มให้ มีกำรรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แล้ วกลับคืนเข้ ำสูก่ ระบวนกำรผลิต เพื่อลด
ภำระในกำรจัดกำรของเสียและผลกระทบในภำพรวมของกลุม่
ความสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ เสีย
มีกระบวนกำรในกำรระบุและจัดลำดับควำมสำคัญผู้มีส่วนได้ เสียที่ครบถ้ วน รวมถึงกำรกำหนดกลยุทธ์ ในกำรสร้ ำงควำมร่ วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอก รวมถึงมีกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสียที่สำคัญ เพื่อนำข้ อคิดเห็นมำใช้ ในกำรปรับปรุ งประสิทธิ ภำพกำรดำเนินงำนด้ ำน
ควำมยัง่ ยืนของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม บำงบริ ษัทควรนำข้ อกังวลที่ได้ จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของชุมชนมำวำงแผนกำรมีส่วนร่ วม
ให้ มีประสิทธิผลที่ดีขึ ้น เช่น ปั ญหำเรื่ องฝุ่ นจำกปล่องระบำย และกลิ่นรบกวนจำกระบบบำบัดน ้ำเสีย เป็ นต้ น รวมถึงกำรทบทวนแนวทำงในกำรรับ
และบันทึกข้ อร้ องเรี ยนให้ ครอบคลุมข้ อกังวลที่ได้ รับจำกหลำกหลำยช่องทำง เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดกำรวิเครำะห์ข้อมูล และแก้ ไขอย่ำงเป็ นระบบ
นอกจำกนี ้ควรมีกำรทวนสอบมำตรกำรตอบสนองต่อข้ อร้ องเรี ยนจำกชุมชน เพื่อมัน่ ใจว่ำมีกำรตอบสนองที่ถกู ต้ องและเหมำะสม และลดข้ อกังวล
ของชุมชนที่แท้ จริ ง

เพลิงเทพ จำมิกรณ์
Country Manager
ERM-Siam Co.,Ltd., 19 กุมภำพันธ์ 2561

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.
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ความภาคภูมิใจของเอสซีจี
ระดับเอสซีจี
• รางวัล SET Sustainability Award 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 • รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
		 • รางวัลหุ้นยั่งยืน
• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำ�เนินงานยอดเยี่ยม ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวัลการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
(รางวัล Award of Sustainable Excellence) จากความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club)
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์
• รางวัลการตลาดดีเด่น MAT Award 2017 จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
		 • รางวัลชนะเลิศประเภทผลงานเพื่อสังคมดีเด่น
			 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
• รางวัล IP Champion 2017 ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ระดับธุรกิจ

		 • รางวัล Special Award for TMP Achievement
			 • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี
		 • รางวัล Award for Excellence in Consistent TPM Commitment
			 • บริษัทสยามเซลลูโลส จํากัด
			 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด
			 • บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำ�กัด โรงงานท่าหลวง
			 • บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำ�กัด
			 • บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำ�กัด
		 • รางวัล Award for TPM Excellence
			 • บริษัท PT Styrindo mono Indonesia
• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำ�ปี 2560 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำ�ปาง) จำ�กัด
• รางวัล Prime Minister Road Safety ประจำ�ปี 2560 องค์กรดีเด่นเพื่อความปลอดภัยทางถนน
จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
		 • บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
• รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานสร้างสรรค์ Thailand Energy Award 2017 เรื่อง Breakthrough Performance in
OPC Grinding จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำ�กัด

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

• รางวัลดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน Thailand Energy Award 2560
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำ�กัด
		 • บริษัทไทยเอ็มเอ็มเอ จำ�กัด

• รางวัลชนะเลิศในการประกวดองค์กรที่มีความเป็นเลิศในกิจการถ่านหินระดับประเทศ Thailand Coal Awards 2017
และระดับอาเซียน ASEAN Coal Awards จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกระทรวงพลังงาน
		 • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด โรงงานบ้านโป่ง

• รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด โรงงานสมุทรปราการ
		 • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี

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

• รางวัลการตลาดดีเด่น MAT Award 2017 จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
		 • รางวัลชนะเลิศประเภทอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง
			 • บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด

รางวัล SET Sustainability Award 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2017
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (รางวัล Award of Sustainable Excellence)
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รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำ�เนินงานยอดเยี่ยม

รางวัลการตลาดดีเด่น MAT Award 2017
จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
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		 • บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำ�กัด โรงงานนครราชสีมา (ปีที่ 2)

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

รางวัล IP Champion 2017
ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำ�ปี 2560
ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รางวัล Prime Minister Road Safety
ประจำ�ปี 2560

• รางวัลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ดีเด่นระดับประเทศ ประจำ�ปี 2560
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
		 • ด้านคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ดีเด่น
				 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด โรงงานนวนคร
		 • ด้านหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น
				 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด โรงงานราชบุรี
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2560
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
		 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด โรงงานนวนคร
		 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด โรงงานราชบุรี
		 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด โรงงานปทุมธานี
		 • บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อม
ดีเด่น (EIA monitoring Award) ประจำ�ปี 2559 ระดับยอดเยี่ยม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำ�ปาง) จำ�กัด – ประเภทเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำ�กัด – ประเภทเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำ�ปาง) จำ�กัด – ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำ�กัด – ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
• รางวัลการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
(CSR-DIW Continuous Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
		 • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด โรงงานบ้านโป่ง
		 • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด โรงงานวังศาลา
		 • บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด โรงงานบ้านโป่ง
		 • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำ�กัด
• รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Network) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
		 • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด โรงงานวังศาลา
		 • บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด โรงงานวังศาลา
		 • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำ�กัด

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory)

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อม
ดีเด่น ประจำ�ปี 2559

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5
(Green Network)
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• รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
		 • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด โรงงานสมุทรปราการ
		 • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี
		 • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี
		 • บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำ�กัด
• รางวัลผู้ทำ�ความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES
จากสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำ�ปาง) จำ�กัด
• นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยองรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมเป็นนิคมอุตสาหกรรมนำ�ร่อง
ระดับ Eco-Excellence จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
			 • บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จำ�กัด
		 • โครงการนำ�ร่องระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย
			 • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำ�กัด
• ใบรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
		 • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำ�กัด
		 • บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำ�กัด
		 • บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด
		 • บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำ�กัด
		 • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำ�กัด
• ฉลากเขียว (ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
		 • บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด
• รางวัลการเหมืองแร่สีเขียว ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่ 2560
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำ�กัด
		 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำ�กัด

นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง
รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วม
เป็นนิคมอุตสาหกรรมนำ�ร่อง
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ใบรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

รางวัลการเหมืองแร่สีเขียว
ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่ 2560

161

เอสซีจี

AW COVER SCG SD REPORT 2017 (THAI)
ขนาดสำเร็จ 21 x29.7 cm.
พิมพ์ 4 สี
เข้าเล่มไสกาว

เช็คสันเล่มด้วยนะคะ
42.7 cm.
0.7 cm.

ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 2 5 6 0
เ อ ส ซี จี

พ ร้ อ ม
ส่ ง ม อ บ
ค ว า ม ยั่ ง ยื น
ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 2 560

29.7 cm.
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สํ านั ก ง า น ใ ห ญ่
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