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“เอสซีจีคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสินค้า 
บริการ และโซลูชั่น ที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างแรงกล้าในการด�าเนินงาน 
ซึ่งคนเอสซีจีได้รับการปลูกฝัง
มาตลอดระยะเวลากว่า 105 ปีขององค์กร”

เอสซีจีมุ่งมั่น
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
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เอสซีจีเดินทางบนเส้นทางธุรกิจมาถึง 105 ปีแล้ว ด้วยความตระหนัก
ดีว่าการด�าเนินงานของเรามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อน�ามาแปรรูปผลิตเป็นสินค้าและบริการ รวมทั้งยังสร้าง
ผลกระทบไม่มากก็น้อยต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ เราจึงมุ่งมั่น
ด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด 
แม้จะต้องเผชิญกับความผันแปรของปัจจัยต่างๆ ทั้งสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง สงครามการค้า ต้นทุนพลังงาน ฯลฯ ซึ่งเราได้เรียนรู้
และปรับตัวเปลี่ยนแปลงรับมือกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 
จนก้าวหน้าและเติบโตมาอย่างมั่นคง  แต่สิ่งหนึ่งที่เอสซีจีไม่เคยเปลี่ยน 
คือความยึดมั่นในการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ของผู้คนทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ที่เราขยาย
การด�าเนินงานไปถึง 
 เอสซีจีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact หรือข้อ
ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี 
2555 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการด�าเนินการตามหลักปฏิบัติสากลด้าน
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการด�าเนินงานที่ยึดถือปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของเอสซีจีโดยสมัครใจ และได้ชื่อว่าเป็นบรรษัท
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Corporate Citizen 
ในสังคมโลก
 เราจึงมีความภูมิใจที่จะรายงานถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้าง
ความยั่งยืนในปี 2561 ผ่านการสร้างความสมดุลในทั้งสามด้าน คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) อันเป็นความท้าทายของ
ประเทศ ของภูมิภาค และของโลก 

เศรษฐกิจหมุนเวียน
 เอสซีจีมุ่งสู่การด�าเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในองค์กร และองค์กร
ภายนอก ทั้งการเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นแหล่งพลังงานทดแทน หรือ
เป็นวัตถุดิบของการแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ การพัฒนาออกแบบสินค้า
และบริการที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น มีอายุใช้งานยาวนาน และลดปริมาณ
ของเสีย  หลายโครงการของเอสซีจียังน�าวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิตไปรีไซเคิลช่วยพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน 

สารจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

 นอกจากนี้ในปี 2561 เอสซีจีได้จัดงาน SD Symposium 2018 : 
The Future We Create เพื่อจุดประกายแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
สู่สังคม และงาน CEO Forum เพื่อสร้างความร่วมมือในภาคธุรกิจด้วย
กัน จนน�าไปสู่โครงการต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น Recycled 
Plastic Road ซึ่งน�าเศษพลาสติกมาเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการ
ท�าถนนภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม หรือการรวบรวมบรรจุภัณฑ์ใช้
แล้วจากห้างค้าปลีกรายใหญ่กลับมาผลิตถุงกระดาษ เพื่อลดการใช้ถุง
พลาสติก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นประเด็น
ที่มีความส�าคัญในล�าดับต้นๆ ส�าหรับเอสซีจี  นับตั้งแต่ปี 2549 ที่เรา
เริ่มต้นรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  หลังจากนั้นเราก็ได้ด�าเนิน
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและปรับปรุงอุปกรณ์ในการผลิต การใช้พลังงานหมุนเวียน 
การพัฒนาพลังงานสะอาด การติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามโรงงานต่างๆ 
ของเรา รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ ที่ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้พลังงานฟอสซิล ดังตัวอย่างอันโดดเด่น
ในปีที่ผ่านมา คือโซลาร์เซลล์ลอยน�้า ซึ่งเอสซีจีได้พัฒนาเป็นธุรกิจแบบ
ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบจนถึงการดูแลรักษา  
 ถึงปี 2561 เราภูมิใจที่ได้ประกาศเป้าหมายรวมขององค์กรใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 28 ภายในปี 2573 เทียบ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีส และ
สอดคล้องกับการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศา
เซลเซียส (2 Degrees Scenario)

ค�ามั่นสัญญา
 ปี 2561 เอสซีจียังคงรักษาการเป็นสมาชิกในการประเมินความ
ยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 
ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง  เราให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะยังมุ่งมั่น
ในการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่เข้มแข็ง และโลกที่
อุดมสมบูรณ์ ส�าหรับทุกคน
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สารจากประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์

ประธานคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เอสซีจี

เอสซีจีมีความยินดีที่ได้น�าเสนอรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี 
2561 ฉบับนี้ ซึ่งมีรายละเอียดที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและความก้าวหน้า
ในการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนของเอสซีจีในทุกกลุ่มธุรกิจ อันประกอบ
ด้วยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง โดยประเด็นส�าคัญในภาพรวมของปีนี้ คือ

• เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เอสซีจีจึงได้ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทาง
ด�าเนินการใน 3 เรื่องหลัก คือ 1) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 2) เศรษฐกิจหมุนเวียน และ 3) ความปลอดภัยในการ
เดินทางและการขนส่ง 
 1. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience) อันเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ท�าให้เกิดความผิดปกติใน
ภูมิภาคต่างๆ  ทั้งความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ การเกิดพายุ 
ความแห้งแล้ง น�้าท่วม ในลักษณะสุดขั้ว  เอสซีจีจึงได้ด�าเนินการร่วมกับ
องค์กรทั่วโลกในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีส และสอดคล้อง
กับการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพิ่มขึ้นต�่ากว่า 2 องศาเซลเซียส 
หรือ 2 Degrees Scenario (2DS) และมุ่งความพยายามควบคุมไม่ให้
เกิน 1.5 องศาเซลเซียส พร้อมกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น
 2. ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลง ขณะที่การบริโภคหรือความ
ต้องการทรัพยากรมีมากขึ้นเรื่อยๆ  เอสซีจีจึงน�าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ  รวมถึงการสร้างจิตส�านึกและ
จุดประกายแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่พนักงานของเอสซีจี 
องค์กรธุรกิจอื่นๆ และสังคม ด้วยเล็งเห็นว่าความส�าเร็จในเรื่อง
เศรษฐกิจหมุนเวียน จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการประสานความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วน ไม่เฉพาะในห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจี แต่เป็นของสังคม
โดยรวม
 3. ถึงที่สุดแล้วปัจจัยความส�าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับคน ประเด็น
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานจึงเป็นความท้าทายต่อเอสซีจี 

โดยเฉพาะความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าหลากหลายสู่ผู้บริโภคทั่วทั้ง
ภูมิภาคอาเซียนรวมถึงการเดินทางบนท้องถนน  เอสซีจีจึงเข้มงวด
ต่อการบริหารจัดการตามมาตรฐานที่ก�าหนด การน�าเทคโนโลยีมาช่วย
ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ ทั้งพนักงานของเอสซีจีและคู่ธุรกิจ 
รวมถึงผู้คนในสังคมที่ร่วมใช้เส้นทาง แม้ในปี 2561 จ�านวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตจะลดน้อยลงจากปี 2560  แต่เรายังคงต้องเพิ่มความ
พยายามต่อไปเพื่อไม่ให้มีการเสียชีวิตอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา

• ในการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน เอสซีจีสานต่อการบริหารจัดการน�้า
อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช สู่โครงการ “รักษ์น�้า จากภูผา สู่มหานที” 
เพื่อการดูแลจัดการน�้าให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า 
และปลายน�้า จากพื้นที่ป่าเขา ที่ราบ ถึงท้องทะเล พร้อมทั้งฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ระบบนิเวศแต่ละท้องถิ่นให้คืนสู่ความสมดุล แก้ปัญหาน�้าแล้ง
น�้าท่วมอย่างเห็นผล และสร้างการมีส่วนร่วมกับเกษตรกรและชุมชน
ประมงเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

 เมื่อมองไปข้างหน้า เราเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นของเราในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสร้างความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จะมีส่วนช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก (SDGs) ตามค�ามั่นสัญญา Passion for Better เพื่อส่งต่อ
สิ่งที่ดีกว่าให้แก่ประชากรรุ่นต่อไป
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แม้การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกประเทศ 
แต่ปัญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  และท้าทายต่อความยั่งยืนขณะนี้ 
คือปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก ปัญหาขยะของเสียและมลพิษ
ทั้งในอากาศ แผ่นดิน และมหาสมุทร จากการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งปัญหาคุณภาพและความปลอดภัย
ในการด�ารงชีวิต
  เอสซีจีตระหนักดีถึงบทบาทส�าคัญขององค์กรต่อการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมกับการด�าเนินธุรกิจให้เจริญ
ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี เอสซีจีจึงได้ก�าหนดกลยุทธ์ 
และแนวทางในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ใน 3 เรื่องหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)

ความปลอดภัย
ในการเดินทางและการขนส่ง
(Transportation Safety)

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

(Climate Resilience)

กลยุทธ์
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

5เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก�าลังเป็นปัญหา
ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคมโลก
ต้องร่วมมือกันในการสนองตอบต่อปัญหา และปรับตัว
อยู่ร่วมกับโลกที่เปลี่ยนไป

• เอสซจีมีนีโยบายรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
 1.  การลดการใช้พลังงาน
 2.  การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน 
 3.  การผลิตสินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อย
  ก๊าซเรือนกระจก
• เอสซีจีตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโลกจาก
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อน�าไปสู่การ
ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส 
(2 Degrees Scenario)
• สร้างจิตส�านึกและความเข้าใจต่อพนักงาน คู่ธุรกิจ และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและทราบถึงความร่วมมือ
เพื่อลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปในแนวทางที่ถูกต้อง

 โลกก�าลงัเผชญิกบัปัญหาทรพัยากรธรรมชาตลิดน้อยลง
แต่ความต้องการใช้ทรัพยากรยังคงเพิ่มขึ้น พร้อมกับ
ของเสยีจ�านวนมากทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  เศรษฐกจิ
หมุนเวียนจึงเป็นแนวคิดที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร และช่วยสร้างมูลค่าให้กับของเหลือใช้อย่าง
ไม่รู้จบ เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหลือส่วนที่ไม่สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์หรือต้องน�าไปก�าจัดให้น้อยที่สุด

• เอสซีจีมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย 
3 กลยุทธ์ คือ 
 1. การลดการใช้วัสดุ และออกแบบสินค้าให้มีอายุ
  ยาวนานขึ้น 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนทดแทน  
 3. การใช้ซ�้าและการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  
• ทุกขั้นตอนในห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจีจึงมีความส�าคัญ 
ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหา การผลิต การขายและ
การขนส่ง การใช้งาน และการน�ากลับมาใช้ใหม่  
• ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
ท�าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง

 ความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ถือเป็นประเด็นพื้นฐานส�าคัญของการด�าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะความปลอดภัยในการเดินทางและ
การขนส่ง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทั้งพนักงาน
คู่ธุรกิจ ชุมชนและสังคมโดยรวม

• เอสซีจีมีนโยบายสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
และการขนส่งด้วย 4 กลยุทธ์ คือ
 1. การก�ากับการใช้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
  ที่เป็นมาตรฐานอย่างเข้มงวด 
 2. การอบรมให้ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีและ
  ภาคปฏิบัติ
 3. การพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อลด 
  ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 4. การสร้างจิตส�านึกและความภูมิใจในอาชีพและ
  หน้าที่ของพนักงานขับรถ
• เอสซีจีตั้งเป้าหมายสูงสุดให้กรณีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตเป็นศูนย์ 
• ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ก่อนการขนส่ง ระหว่างการขนส่ง และหลังการขนส่ง

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

> ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
> การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม
> พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
> ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

> นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
> ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
> การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
> การดูแลสังคมและชุมชน 
> การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม 
> การบริหารจัดการน�้า

> สุขภาพและความปลอดภัย  
> การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
> การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน ความปลอดภัยในการเดินทาง

และการขนส่ง 
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คณะกรรมการเพื่อการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 มิติ
• Economic Excellence Committee
• Environment Excellence Committee
• Social Excellence Committee
และคณะกรรมการ/คณะท�างานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการเพื่อการด�าเนินกลยุทธ์
และการด�าเนินงานประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 เรื่องหลัก
• คณะกรรมการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการ

โครงสร้างการด�าเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จ�ากัด  (มหาชน)

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

Environment
Excellence
Committee

คณะกรรมการพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

Economic
Excellence
Committee

คณะกรรมการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

Social
Excellence
Committee

คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

คณะท�างาน
Stakeholder
Engagement
& Human Right

คณะกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ในการท�างาน

คณะท�างานวิชาชีพ
Governance Risk
& Compliance

คณะท�างาน 
CE - Waste 
Management

คณะท�างาน
Corporate 
Citizenship

& Philanthropy

คณะกรรมการความปลอดภัย
ในการเดินทางและขนส่ง

คณะท�างานวิชาชีพ
Supply Chain

คณะท�างาน
ด้านการจัดการน�้า การบุคคลกลางคณะท�างานวิชาชีพ

Marketing Way

คณะกรรมการ
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจซ๊เมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส�านักงานใหญ่ บางซื่อ

มูลนิธิเอสซีจี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
กิจการสังคม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

คณะจัดการ
เอสซีจี

คณะจัดการ
บริหารความเสี่ยง

เอสซีจี

วางแผน
และการเงิน

Corporate
Risk Management

คณะท�างาน
จัดการของเสีย
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการ
Eco Product

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เอสซีจี
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ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ปี 2561 เป็นปีแห่งความท้าทาย
ในการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
การแข่งขัน ความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนไป และแรงผลักดัน
จาก Digital Transformation
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม
ด้านสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
และน�าเทคโนโลยีมาเป็นหนึ่ง
ในเครื่องมือส�าคัญ โดยเฉพาะ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ความส�าเร็จที่โดดเด่นปี 2561
• โรงงานปูนซีเมนต์ของเอสซีจีทุกโรงงาน
ในประเทศไทยได้รับการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (Green 
Industry Level 5 : Green Network) 
ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
• รางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่นประเภท
ความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
จากการเป็นบริษัทที่ให้ความส�าคัญ ใส่ใจ
และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• รางวัล Thailand Green and Smart 
Mining Award 2019 โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากการเป็นต้นแบบการบริหารจัดการเหมือง
ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดในทุกขั้นตอน

เอสซีจีมีค�ำมั่นสัญญำที่จะมุ่งมั่น

ทุ่มเทเพื่อสร้ำงสิ่งที่ดีกว่ำให้

ลูกค้ำ เรำส่งเสริมให้พนักงำน

ท�ำงำนด้วยควำมรักควำมใส่ใจ 

มองหำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อน�ำมำ

พัฒนำเป็นนวัตกรรม สินค้ำ 

บรกิำร และโซลชูัน่อย่ำงต่อเนือ่ง 

เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมสุขสะดวก

สบำย มีคุณภำพชีวิตกำรอยู่

อำศัยที่ดียิ่งขึ้น”

นิธิ ภัทรโชค 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ความมุ่งมั่นของเรา
• พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่อยู่อาศัย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดความปลอดภัย 
ความสะดวกสบาย และส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
• เพิ่มความสามารถการหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้
จากอุตสาหกรรมอื่นๆ มาใช้เป็นเชื้อเพลิง
และวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิต เช่น 
น�าขวดแก้วรีไซเคิลจากผู้บริโภคทดแทนการใช้
ทรายในการผลิตฉนวนใยแก้ว น�าเถ้าลอยจาก
โรงไฟฟ้าเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตกระเบื้อง
หลังคาและอิฐบล็อก เป็นต้น
• ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น โครงการบ้านปลาหล่อ
จากปูนทนน�้าทะเล ช่วยให้ชาวบ้านในภาคใต้
สามารถจับปลาได้ในช่วงมรสุม การฟื้นฟูเหมือง
ให้มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิตตามระบบนิเวศ เป็นต้น

8เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจเคมิคอลส์ มุ่งพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อเป็นผู้น�าในภูมิภาค ด้วยสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงผ่าน
การสร้างสรรค์ ด้วยนวตักรรมใหม่ ๆ
และขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน
รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

R & D ถือเป็นส่วนส�ำคัญ

อย่ำงยิ่งในกำรเพิ่มขีดควำม

สำมำรถทำงกำรแข่งขัน 

เอสซีจีร่วมมือกับทั้งภำครัฐ 

ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ 

ของทั้งไทยและต่ำงประเทศ 

เพื่อดึงศักยภำพของแต่ละ

ภำคส่วนมำสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมที่ยกระดับสินค้ำ

และบริกำรที่ส่งเสริมคุณภำพ

ชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค”

ชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจเคมิคอลส์

ความส�าเร็จที่โดดเด่น
ปี 2561
• บรษิทัมาบตาพดุโอเลฟินส์ จ�ากดั ได้รบั
การรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 
(Green Industry Level 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 4
• น�าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาพัฒนาชุมชน 
โดยจัดท�าต้นแบบ “บ้านปลารีไซเคิล” จากขยะ
พลาสติกที่พบบริเวณชายหาดและแหล่งชุมชน 
และร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านจัดท�าบ้านปลา
จากท่อพลาสติกที่เหลือจากการขึ้นรูปรวมกว่า 
1,600 หลัง วางลงสู่ใต้ทะเล ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด
• ต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยรวบรวมพลาสติกใช้แล้ว
จากการคัดแยกขยะพลาสติกมาเข้ากระบวนการ
บดย่อยให้มีขนาดเล็ก ผสมกับยางมะตอย
เพื่อใช้ปูถนน ท�าให้ถนนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
และช่วยต้านทานการกัดเซาะของน�้าดียิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี
กับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ความมุ่งมั่นของเรา

• มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีสินค้าและบริการที่ได้รับการ
รับรอง SCG eco value ร้อยละ 57 ของรายได้
จากการขาย
• เข้าร่วมโครงการความร่วมมือภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติก
และขยะอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการลดขยะ
ในทะเลไทยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570
• พัฒนาพลังงานทดแทน “โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า” 
รายแรกในประเทศไทย โดยใช้เม็ดพลาสติกเกรด
พิเศษท�าเป็นทุ่นลอย ติดตั้งบนพื้นผิวน�้าที่ปกติ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และให้ประสิทธิภาพดีกว่า
โซลาร์รูฟทอป 5-20%
• ร่วมก่อตั้งพันธมิตร Alliance to End Plastic 
Waste (AEPW) เพื่อหยุดยั้งขยะพลาสติกใน
สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทร โดยประกาศและ
ผลักดันโครงการความร่วมมือ เช่น โครงการ
ความร่วมมือจัดการของเสียในเมืองใหญ่ 
โครงการความร่วมมือกับ United Nations 
Environment เพื่อให้ข้าราชการและผู้น�าชุมชน
มีศักยภาพในการจัดการปัญหาขยะพลาสติก
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง มุ่งมั่นสู่การ
เป็นผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียน เน้นการพัฒนา
สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
พัฒนากระบวนการสร้างนวตักรรม
ด้วยแนวคดิ Innovation 
Management Process (IMP) 
และพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ให้สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะ

เกิดผลส�ำเร็จและยั่งยืน 

สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ควำมร่วมมือ

ของทุกคนที่อยู่ในระบบ 

ดังนั้นจึงต้องสื่อสำรเพื่อสร้ำง

ควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจ

ให้ทุกคนเห็นถึงควำมส�ำคัญ”

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ความมุ่งมั่นของเรา

• เน้นการพัฒนาและออกแบบสินค้าให้ใช้งาน
ง่าย ใช้ทรัพยากรน้อย คงทนแข็งแรง น�ามาใช้ซ�้า
และรีไซเคิลง่าย  การออกแบบสินค้าผลิตด้วย
กระดาษ ทดแทนการใช้วัสดุอื่น รวมถึงการพัฒนา
กระดาษที่มีสัดส่วนวัตถุดิบรีไซเคิลสูงขึ้น แต่ยัง
คงความแข็งแรงและมีผิวสะอาด 
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่ เช่น 
ลดการใช้น�้าและพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
โดยติดตั้งระบบจัดการของเสียจากกระบวนการ
ผลิต (Waste to Energy) เพื่อเปลี่ยนเป็น
เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า และติดตั้ง
โซลาร์รูฟทอปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
• น�าระบบดิจิทัลหรือ Application Tool เข้ามา
ช่วยเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเอสซีจีกับคู่ค้า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่าให้ดียิ่งขึ้น

ความส�าเร็จที่โดดเด่น
ปี 2561
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก (R-1) ซึ่งใช้วัสดุชนิด
เดียวกันประกบหลายชั้น (Multilayer Laminated : 
Mono Material) ท�าให้รีไซเคิลได้
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารเยื่อธรรมชาติ (Pulp 
Mold) ภายใต้แบรนด์ “เฟสท์” ที่ผลิตด้วยเยื่อจาก
ป่าปลูกที่เอสซีจีส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพิ่มรายได้ 
รวมทั้งพัฒนาหลอดกระดาษส�าหรับสัมผัสอาหาร
ซึ่งย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
• ร่วมมือกับห้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า
ในโครงการใช้ถุงรีไซเคิลและย่อยสลายง่าย 
เพื่อเป็นอีกทางเลือกของการใช้บรรจุภัณฑ์ และ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
• จัดโครงการ “Green Mart – ตลาดสีเขียว” 
เป็นปีที่ 5 สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชนรอบ
โรงงาน และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อสังคม
(Social Enterprise)

10เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย แนวทางการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างการด�าเนินการ
ในรายงาน

หน้า

• เปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ ของบริษัท
เพื่อให้ทราบถึงสถานะการด�าเนินงาน
ของเอสซีจีอย่างสม�่าเสมอ

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ปี
• ประชุมนักวิเคราะห์ 1 ครั้ง/ไตรมาส
• เยี่ยมชมการด�าเนินงานบริษัท 1 ครั้ง/ปี/ธุรกิจ
• กิจกรรม Roadshow พบนักลงทุน 2 ครั้ง/ปี
• สื่อสารผลการด�าเนินงานผ่านรายงานประจ�าปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• รายงานประจ�าปี
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• เข้าใจความต้องการพนักงานและอ�านวย
ความสะดวกเพื่อให้พนักงานท�างานอย่าง
มีความสุข
• ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูน
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
• สื่อสารทิศทางและเปิดเผยข้อมูลการ
ด�าเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงาน
รับทราบความเคลื่อนไหวในการด�าเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี

• รับรู้ปัญหา ความคาดหวัง ผ่านช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
• สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้แนวโน้มและเรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลา
• โครงการ Internal Startup เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะและแสดง
ศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริง
• กิจกรรม Leadership Forum 1 ครั้ง/ไตรมาส
• กิจกรรมพนักงานพบผู้บริหาร 1 ครั้ง/ไตรมาส
• กิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมพนักงาน 1 ครั้ง/ปี
• การส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร 1 ครั้ง/2 ปี
• แอปพลิเคชัน Employee CONNECT อ�านวยความสะดวกให้พนักงาน
เข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นทุกที่ทุกเวลา

• HATCH-WALk-FLy
• Innovative Ideas Challenge 
2018 
• การดูแลและพัฒนาพนักงาน 
• เรียนรู้ในโลกดิจิทัล 
• ส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร
• สุขภาพและความปลอดภัย 
• การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
• โครงการปันโอกาส วาดอนาคต 

30
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34
36
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51
62
79

• สร้างคุณค่าต่อการด�าเนินงานของคู่ธุรกิจ
• สนับสนุนและยกระดับการด�าเนินงานของ
คู่ธุรกิจ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้การท�างาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการท�างานของคู่ธุรกิจ
• สนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะเพื่อให้การท�างานปลอดภัย

• สนับสนุนองค์ความรู้การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
มีธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับการด�าเนินงานคู่ธุรกิจ ลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
• แบ่งปันองค์ความรู้ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานของคู่ธุรกิจ 
• สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�างานให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภัย

• ระบบการจัดการขนส่งปลอดภัย
ด้วยเทคโนโลยีและหัวใจ 
• การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
• การก�ากับดูแลและการส่งเสริม
คู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
• Go Green Together
• ฝึกอบรม ยกระดับความปลอดภัย

53

62
68

70
71

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น/
ผู้ร่วมทุน/เจ้าหนี้

คู่ธุรกิจ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย แนวทางการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างการด�าเนินการ
ในรายงาน

หน้า

• ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในหลากหลายมิติ
• มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า 
บริการและโซลูชั่น ขอค�าปรึกษา วิธีแก้ปัญหา 
และรับข้อร้องเรียน

• รับข้อร้องเรียน ค�าแนะน�า/ติชม จากลูกค้าผ่าน SCG Contact Center 
ในช่องทางที่หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์ แอปพลิเคชัน Line อีเมล เว็บไซต์ 
ตลอด 24 ชั่วโมง
• ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพื่อปรับปรุงและยกระดับการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
• ให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้าเรื่องการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านในทุกขั้นตอน
ผ่านแอปพลิเคชัน Home Buddy ตลอด 24 ชั่วโมง
• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

• โซลูชั่นบ้านเย็นอยู่สบาย
• นวัตกรรมการก่อสร้างส�าเร็จรูป
• Customer Journey
• Co-creation ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 
• ผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้า COTTO

41
43
48
49

107

• เคารพสิทธิชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
รอบชุมชน 
• พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์
สุขของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน

• ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ
ของชุมชน 1 ครั้ง/เดือน
• ส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน 1 ครั้ง/ปี 
• เป็นคู่คิด ให้ค�าปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ โดยใช้ศักยภาพ
ขององค์กร

• การดูแลสังคมและชุมชน
• แปรรูปของเสีย พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
• หมุนเวียนน�้าเพื่อชุมชน 

72
90

108

• เป็นต้นแบบที่ดีแก่องค์กรอื่นในด้านการ
บริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นเลิศ
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
และน�าเสนอแนวทางที่ดีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ของภาครัฐ
• สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ภาครัฐน�าไป
เผยแพร่

• ครูเราเจ๋ง เก่ง อยากอวด 
• Water War Room
• แผนการจัดการทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
• ต้นแบบเหมืองปูนด้านการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

78
105
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116

• สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทัน
ต่อเหตุการณ์
• สร้างการมีส่วนร่วมและสานสัมพันธ์ที่ดี
กับสื่อมวลชน

• งานแถลงผลประกอบการ 1 ครั้ง/ไตรมาส
• ประชุมนักวิเคราะห์ 1 ครั้ง/ไตรมาส
• กิจกรรมเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัทตามโอกาส
• กิจกรรมขอบคุณนักข่าว 1 ครั้ง/ปี

• เวทีรับฟังความคิดเห็นปี 2561 13

• เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และโปร่งใส 
• หาโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดัน
และขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ
ยั่งยืน
• สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจ
แก่สังคมในประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคม นักวิชาการ 
และผู้น�าความคิด เพื่อน�ามาพัฒนาการด�าเนินงาน
• ร่วมมือในโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม

• เวทีรับฟังความคิดเห็นปี 2561
• การดูแลสังคมและชุมชน 
• Natural Climate Solution 
• แผนการจัดการทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ
• บ้านปลาและหญ้าทะเล จังหวัดตรัง

13
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ลูกค้า 

ชุมชน 

สื่อมวลชน

หน่วยงานราชการ

ภาคประชาสังคม 
นักวิชาการ 

ผู้น�าความคิด 
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เวทีรับฟังความคิดเห็นปี 2561

• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี จัดเวที
รับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) เพื่อรับฟังข้อมูล 
ค�าแนะน�าและติชมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�าอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
• ปี 2561 เอสซีจีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นปีที่ 9 
โดยเน้นที่ประเด็นความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคนักวิชาการ และสื่อมวลชน 

1.  ศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์
 อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี 
 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.  กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานก่อสร้างอาคารสูง 
 บริษัทศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 
3.  รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.  สุธาวดี เตชะจันตะ
 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
5.  ดร. เอกก์ ภทรธนกุล
 อาจารย์ประจ�าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.  มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล
 บรรณาธิการข่าว The Standard

1

4

2

5

3

6
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แนวคิด Circular Economy 

ของเอสซีจียังเป็น Supply Chain Base อยู่ 

เพรำะเอสซีจีคำดหวังหรือเชื่อว่ำสำมำรถแก้ไข

เรือ่งขยะและเศษวสัดดุ้วยวงจรปิดภำยในกระบวนกำร

ผลิตของเอสซีจี หรือ Close Loop Production 

แต่ควำมจริง Circular Economy จะเกิดขึ้นได้

เมื่อเอสซีจียอมเป็นศูนย์กลำงของเครือข่ำยของ

คนในสังคม หรือของอุตสำหกรรมในสังคม  

เอสซีจีต้องยอมจับมือกับคู่แข่งทำงธุรกิจ

เพื่อท�ำงำนร่วมกัน  และควำมยั่งยืนของ Circular 

Economy จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องเกิดกำรจับมือข้ำม

อุตสำหกรรม ร่วมมือกับอุตสำหกรรมที่อำจไม่ได้

อยู่ใน Supply Chain ของเรำเลย  ประเด็นส�ำคัญ

คือจะท�ำอย่ำงไรให้เกิดกำรจับมือกันขึ้นได้”

รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต

ปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับเอสซีจีคือ

กำรมีกระบวนกำรวำงแผนล่วงหน้ำค่อนข้ำงมำก 

ซึ่งอำจกลำยเป็นกับดักโดยอัตโนมัติ  เรำอำจบอก

ว่ำอีก 10 ปีจะท�ำอะไร จะลดกำรใช้พลำสติกลง

กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ในอนำคตอำจมีวัสดุใหม่ที่ไม่ใช่

พลำสติก เพรำะฉะนั้นที่วำงแผนมำทั้งหมดก็อำจ

เปล่ำประโยชน์  หรือเรำอำจพยำยำมวำงแผน

หลำยอย่ำงเพื่อจะท�ำธุรกิจอย่ำงหนึ่งต่อไป แต่ใน

อนำคตธุรกิจแบบนี้อำจอยู่ไม่ได้แล้ว”

ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

ในโลกดิจิทัล Message ผ่ำนไป

มำกขึ้นและเร็วขึ้น โดยที่บำงครั้งกำรรับ Fake 

News เห็นเป็นล้ำนคน แต่คนที่เห็นข้อควำมแก้

ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับองค์กรนั้นๆ อำจมีเพียง

แค่ไม่กีแ่สนคน ส่วนคนทีเ่หลอืยงัคงจ�ำ Fake News

นั้นต่อไป ซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่ในโลกยุคใหม่  

นอกจำกนี้ยังมีค�ำถำมส�ำคัญคือ จะท�ำอย่ำงไร

เพื่อสื่อสำรสิ่งที่เอสซีจีท�ำทุกวันนี้ไปถึงกลุ่มคน

รุ่นใหม่ ให้กลุ่มคนที่เสพสื่อออนไลน์ รู้ว่ำเอสซีจี

กับชีวิตเขำเกี่ยวพันกันอย่ำงไร”

มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล
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ประเด็นข้อเสนอแนะ

• การพัฒนาอย่างยั่งยืนควรให้ความส�าคัญ
กับการสร้างสุขภาวะที่ดี (Well-being) ซึ่งไม่ใช่
เพียงสุขภาวะของคนเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งวิธีคิดนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้เอสซีจีสร้างสรรค์
สนิค้า บรกิาร และรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิใหม่ๆ
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของโลกและประสบความ
ส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจได้พร้อมกัน

• ศึกษาแนวทาง Green Chemistry ที่ให้ความ
ส�าคัญต่อการใช้ทรัพยากรระดับโมเลกุล ตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการ โดยค�านึงถึงประโยชน์
ที่โลกจะได้รับ ความปลอดภัยต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจใน
ระยะยาว

• จัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลลูกค้า (Customer Lab) 
ท�าหน้าที่เก็บข้อมูลลูกค้ามาศึกษาและวิเคราะห์ 
มีระบบติดตามผลตอบรับ ความพึงพอใจ และ
ประสิทธิผลการใช้สินค้าของลูกค้า เพื่อน�ามา
ปรับปรุงการด�าเนินงาน รวมถึงออกแบบสินค้า
และบริการในอนาคตที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้มากที่สุด

• เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน
ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและขยายสู่วงกว้าง
มากยิ่งขึ้น เอสซีจีควรสร้างความร่วมมือกับ
ทุกอุตสาหกรรม แทนการเลือกด�าเนินงานเฉพาะ
ในห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจี ซึ่งจะท�าให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาการใช้ทรัพยากรและของเสีย โดยเอสซีจี
ควรท�าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจและ
สนับสนุนองค์กรอื่นๆ ให้น�าเศรษฐกิจหมุนเวียน
มาใช้อย่างจริงจัง

• ให้ความใส่ใจตั้งแต่การออกแบบการผลิต 
ปรับลดขั้นตอนเพื่อลดการสูญเสียจากการใช้วัสดุ 
ตลอดจนวิจัยพัฒนาเพื่อน�าวัสดุเหลือใช้ (Waste) 
กลับมาใช้ใหม่  ผลิตสินค้าที่มีขนาดหลากหลาย
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า เพื่อช่วยลด
ของเสียและความสูญเสียในการก่อสร้างหรือ
ใช้งาน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่เหลือทิ้งเป็นเศษขยะน้อยที่สุด

• ปรับเปลี่ยนสู่แนวทางเปิดกว้างหรือ Open 
Source ให้อิสระลูกค้าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ของเอสซีจีร่วมกับผลิตภัณฑ์ของรายอื่น  
รวมทั้งเปิดให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมเสนอ
แนวคิดและไอเดียต่อสินค้าและบริการของ
บริษัท 
 
• มุ่งเน้นพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (Original 
Business Model) ที่ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้า ช่วยแก้ปัญหา และท�าให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น 
โดยเริ่มต้นจากความเข้าใจปัญหาของลูกค้า
และสร้างโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมก่อนการ
ให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี หรือการตลาด
แบบ Online/Offline  เนื่องจากเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก แต่ควรท�าความเข้าใจกับ
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและท�าให้เอสซีจีเข้าไปอยู่ใน
ชีวิตของลูกค้า (Onlife) 

• ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
และพฤติกรรมของคนในสังคม อาจท�าให้การ
คาดการณ์และวางแผนระยะยาวไม่ใช่แนวทาง
ที่เหมาะสมอีกต่อไป เอสซีจีควรพิจารณาปรับแผน
กลยุทธ์และแนวทางด�าเนินธุรกิจให้ยืดหยุ่นขึ้น 
เพื่อให้รับมือได้ทันกับสถานการณ์และลดความ
เสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

• เด็กรุ่นใหม่มีแนวโน้มเลือกศึกษาในสาขาวิชา
ที่จบการศึกษาได้ง่าย เอสซีจีจึงควรเตรียมแผน
รองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน
บุคลากรในบางสาขาวิชาชีพที่ต้องการ

• ควรเพิ่มการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ที่มีบทบาท
ต่อความคิดความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน เพื่อเข้า
ถึงคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ค่อยรู้จักเอสซีจี โดยเน้นการ
สื่อสารที่สั้น กระชับ ฉับไว รวมถึงท�าความเข้าใจ
พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย 
ออกแบบเนื้อหาและรูปแบบที่ทันสมัยให้เหมาะกับ
ความสนใจของแต่ละกลุ่ม

การพัฒนาสินค้าและบริการ เศรษฐกิจหมุนเวียน ความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลง
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เอสซีจีประเมินและจัดล�ำดับประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมประเด็น
ที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกให้ควำมส�ำคัญ และพิจำรณำร่วมกับ

ปัจจัยควำมเสี่ยงและประเด็นควำมยั่งยืนของเอสซีจีตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 
โดยอ้ำงอิงตำมกรอบกำรรำยงำนควำมยั่งยืนสำกล Global Reporting 

Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards  ทั้งนี้ในปี 2561 
มีประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่มีควำมส�ำคัญ 8 เรื่อง

การ
จัดการน�้า

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

การสร้าง
ประสบการณ์

ของลูกค้า

ความ
ปลอดภัย

สิทธิ
มนุษยชน

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้า

และบริการ

การจัดการ
พลังงาน

การบริหาร
จัดการก๊าซเรือน

กระจก

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

สรุปประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดล�าดับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส�าคัญต่อเอสซีจีต�่า สูง

จริยธรรม
ในการด�าเนิน
ธุรกิจ

ความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูล

การพัฒนาชุมชน
และสังคม

การก�ากับดูแลกิจการ

การบริหาร
แรงงาน

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

การจัดการ
ของเสียอาชีว

อนามัย

การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ

การจัดการ
คุณภาพอากาศ

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การ
จัดการน�้า

การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้าการพัฒนา

ศักยภาพ
มนุษย์ 

ความ
ปลอดภัย

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อปุทานต้นน�า้

ความรับ
ผิดชอบ
ต่อสินค้า
และบริการ

การใช้วัตถุดิบ
และเชื้อเพลิงอย่างยั่งยืน

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

การจัดการ
พลังงาน

สิทธิมนุษยชน

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ต�่า
สูง
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การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

• สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม
ผู้บริโภค
• วิเคราะห์และติดตามประสบการณ์ของลูกค้า
ตั้งแต่การเข้าใจปัญหาและความต้องการ 
พฤติกรรมการเลือกซื้อและใช้สินค้าและบริการ 
รวมถึงการส�ารวจความพึงพอใจต่อสินค้า
และบริการ
• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการ
แก่คู่ค้า คู่ธุรกิจ และลูกค้าทุกกลุ่ม
• เชือ่มโยงประสบการณ์ของลกูค้าในโลกออนไลน์
และจุดให้บริการเพื่อสร้างความสะดวกสบายและ
พึงพอใจสูงสุด

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 100% ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า
จากการส�ารวจผ่านช่องทาง SCG Contact Center

ความปลอดภัย

• สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การท�างานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
• ส่งเสริมผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้น�า
ด้านความปลอดภัยที่ใส่ใจดูแลพนักงานและคู่
ธุรกิจอย่างใกล้ชิด
• ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
• พฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัเป็นเครือ่งมอืก�ากบัดแูล
การปฏิบัติงานที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 0.038 ราย/200,000 ชั่วโมง-คน อัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน

• 0.056 ราย/200,000 ชั่วโมง-คน อัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของคู่ธุรกิจ

• 0 ราย จ�านวนอบุตัเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติของพนกังาน

• 6 ราย จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของคู่ธุรกิจ

• 59% จ�านวนโรงงานในประเทศไทยที่ได้
มาตรฐาน SPAP ระดับ 4 Succeeding ขึ้นไป

สิทธิมนุษยชน

• ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากลว่าด้วยข้อตกลงแห่ง
สหประชาชาติ (UNGC) และปฏิญญา
ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน
ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
• ด�าเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยการก�าหนดประเด็น
ความเสี่ยง การระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ การ
วางแผนและจัดท�าแผนแก้ไข รวมถึงมาตรการ
บรรเทาเยียวยาความเสียหาย และการตรวจสอบ
ติดตามผล

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 22% สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมด

• 100% ของคู่ธุรกิจ (มีมูลค่าการจัดหา
มากกว่า 1 ล้านบาท) ผ่านการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล

• 299 คน ผู้พิการที่ได้รับการจ้างงาน
และเสริมอาชีพ

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

• น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้า
• ขยายการลงทนุในการวจิยัและพฒันานวตักรรม
โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ด้วยกระบวนการและเครื่อง
มือใหม่
• สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี และมุ่งสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
• ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมที่มีพนักงานเป็น
พลังสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่
• ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาขับ
เคลื่อนนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 4,674 ล้านบาท ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 

(1.0% ของรายได้จากการขาย)

• 562 ฉบับ จ�านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
สิ่งประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

• 11 ราย จ�านวนธุรกิจใหม่หรือสตาร์ทอัป
ที่เกิดจากพนักงานในองค์กร

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ สังคม สังคม

4726 51 62



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

18เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดการ
พลังงาน

• ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น
• น�าพลังงานเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต
กลับมาใช้เป็นประโยชน์
• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงาน
ทดแทน โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น
กลยุทธ์หลัก
• จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างยั่งยืนให้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ

การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

• ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีส และ
สอดคล้องกับการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส
• ลดผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
ควบคุมการปล่อยมลพิษให้ดีกว่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายก�าหนด
• เพิ่มขีดความสามารถการใช้พลังงานทดแทน 
• พัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
• ปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน

การจัดการน�้า

• ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านน�้าด้วยการ
บริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
• ประยุกต์ใช้การประเมินฟุตพริ้นท์น�้าเพื่อน�า
ข้อมูลมาวางแผนการบริหารจัดการการใช้น�้า
• ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มี
เทคโนโลยีใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า
• ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเทคโนโลยีสูงเพื่อน�าน�้า
กลับมาใช้งาน ทั้งใช้ภายในโรงงานและส่งมอบให้
ชุมชนภายนอก
• ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อรักษาแหล่งน�้าภายนอก 

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

• มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบโซลูชั่นที่
ครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการทีแ่ท้จรงิ
ของลกูค้า มคีวามปลอดภยัและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
• ดูแลตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การ
ออกแบบ การคดัเลอืกวตัถดุบิ การผลติ บรรจภุณัฑ์
การขนส่งสินค้า การใช้งาน และการก�าจัดทิ้ง 
• ใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ
• ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร ลดพลังงาน
และขยะของเสีย

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 202,371 ล้านบาท จากการขายสินค้า

และบริการ SCG eco value (42% ของรายได้
จากการขาย)

• 75 ผลิตภัณฑ์ ฉลาก SCG eco value

• 184,965 ล้านบาท จากการขายสินค้าและ

บริการมูลค่าเพิ่มสูง (39% ของรายได้จาก
การขาย)

• 7.3% สัดส่วนปริมาณวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่
เทียบกับวัตถุดิบทั้งหมด

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 24.54 ล้านตัน CO2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
Scope 1 และ Scope 2

• 7.4% สัดส่วนการลดก๊าซเรือนกระจกเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

• 466 ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ได้รับการ
รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 110.18 ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้น�้าจาก
ภายนอกรวมทั้งหมด

• 8.3% สัดส่วนการลดการใช้น�้าจากภายนอก
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557

• 9.3% สัดส่วนการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

ผลด�าเนินงานปี 2561
• 189.36 เพตะจูล การใช้พลังงานรวมทั้งหมด

• 7.8% สัดส่วนการลดการใช้พลังงานเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

• 11.4% สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

• 11 โครงการที่เข้าประกวดรางวัล Energy 
Award ภายในเอสซีจี

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

9239 92 103
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19เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�าด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการ

เปลี่ยนแปลง เปิดรับความร่วมมือและท้าทายตัวเอง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งลูกค้า พนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน และสังคม พร้อมกับ
ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานส�าคัญ
ของสังคมที่ยั่งยืน

1
ผู้น�าธุรกิจ

สู่การเปลี่ยนแปลง
ด้วยนวัตกรรม

เพื่อโลก
ที่อุดมสมบูรณ์

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

2
4

ร่วมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง

3

มุ่งมั่น
เพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคม

19เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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20เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งคมโลกก�ำลังเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จำกควำม

ก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี โดยเฉพำะเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคม

ออนไลน์ ท�ำให้รูปแบบกำรด�ำเนินกิจกรรมหลำยอย่ำงที่เคยปฏิบัติกันมำ

เป็นสิ่งล้ำสมัย มีกำรแข่งขันและควำมไม่แน่นอนสูง พร้อมกับเกิดควำมคำดหวัง

ใหม่ๆ ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ  เอสซีจีจึงตั้งเป้ำหมำยเป็นผู้น�ำด้ำนนวัตกรรมที่สำมำรถ

ปรับตัวอย่ำงว่องไวและทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้ำงมำตรฐำนใหม่ที่ส่งมอบ

คุณค่ำให้สังคมก้ำวต่อไปอย่ำงยั่งยืน

 บริษัท AddVentures 
 เน้นแสวงหาการลงทุนในนวัตกรรม
ใหม่ในตลาดโลก เพื่อมองหาเทคโนโลยี
ที่น่าสนใจ ทั้งการลงทุนโดยตรง
และลงทุนผ่านกองทุน ด้วยงบประมาณ 
3,000 ล้านบาท 

 หุ่นยนต์ซ่อมบ�ารุง CiBotTM

 หุ่นยนต์ตัวแรกของโลกส�าหรับ
ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงาน 
มีความละเอียดแม่นย�าสูง และเร็วกว่า
การตรวจด้วยคน ลดต้นทุนและการ
สูญเสีย พัฒนาขึ้นเองโดยธุรกิจเคมิคอลส์

 Innovative Ideas Challenge 
 กิจกรรมภายในเอสซีจีที่กระตุ้นให้พนักงาน
กล้าคิดกล้าท�า น�าเสนอไอเดียที่ช่วยตอบโจทย์ลูกค้า 
จากนั้นคัดเลือกไอเดียน่าสนใจมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่ท�าธุรกิจได้จริง

• Rudy โซลูชั่นอัจฉริยะ
 ช่วยร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
แนะน�าสินค้าที่น่าสนใจให้แก่
ลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้าง
จนจบงาน พัฒนาขึ้นเองโดยธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
ในรูปแบบ Internal Startup

ผู้น�าธุรกิจ
สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม

• ปรับเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Transformation) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งในกระบวนการท�างาน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการบริการลูกค้า 
• ประสานเครือข่ายความร่วมมือ คิดค้นและวิจัยการสร้าง
นวัตกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี SCG Open 
Innovation Center เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดและเชื่อม
ต่อการท�างานกับทุกภาคส่วน  ปี 2561 มีความร่วมมือ 598 
โครงการ (ในประเทศ 399 โครงการ และต่างประเทศ 199 
โครงการ)
• ลงทุนพัฒนาธุรกิจใหม่ ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และขยายการลงทุนไปในบริษัทสตาร์ทอัป
และบริษัทเทคโนโลยีระดับสูงที่มีอนาคตในตลาดโลก
• สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร จัดอบรมพนักงาน
เรื่องนวัตกรรมและการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนา
ให้เกิดเป็นธุรกิจ

1
สั

สิ่งที่เราท�า

การด�าเนินงานที่โดดเด่น

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
> นวัตกรรมและเทคโนโลยี
> การดูแลและพัฒนาพนักงาน
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ณภำพชีวิตของคนในสังคมเป็นสิ่งที่เอสซีจีห่วงใยมำเสมอ เรำจึงไม่เคย

หยุดคิดค้นและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์และคุณค่ำ เพื่อส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ บริกำร และระบบโซลูชั่นที่ตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริง

ของกลุ่มคนต่ำงๆ พร้อมกับค�ำนึงถึงกำรดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย  ควำม

ห่วงใยของเรำยังรวมถึงพนักงำนของเอสซีจีและคู่ธุรกิจ เรำจึงมุ่งมั่นก�ำกับดูแล

กำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มงวด และพัฒนำศักยภำพ

ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

• เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค วิเคราะห์จากมุมมอง
และความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย เพื่อส่งมอบ
สินค้า บริการ และระบบโซลูชั่นที่ให้คุณค่าเพิ่มขึ้นตลอดเส้นทาง
ของผู้บริโภค (Customer Journey)

• สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน วิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นมิตร
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง
ของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยง
ในการท�างานของพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างเข้มงวด โดยการสร้าง
พฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัย พร้อมกับตรวจประเมิน
ประสิทธิผลด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

• ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่า
เทียม ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงาน 
สตรี คนพิการ กลุ่มชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น แรงงานต่างชาติ 
ทั้งในเอสซีจีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2
คุ

 FEST
 บรรจุภัณฑ์อาหาร
เยื่อธรรมชาติที่มีความสะอาด
และปลอดภัยสูง ผลิตจากเยื่อไม้
บริสุทธิ์ ไม่ใช้สารฟอกขาว
และสารเรืองแสง ทนความร้อน
ได้ดีโดยไม่ละลายหรือรั่วซึม 
ไม่ก่อปัญหาขยะมลพิษ

 Active AIRflowTM System
 ระบบช่วยถ่ายเทอากาศและระบายความร้อน
ออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาแบบอัตโนมัติ ท�าให้
บ้านเย็น ไม่ร้อนอบอ้าว อยู่สบาย และประหยัด
พลังงานของเครื่องปรับอากาศ

 SMX TechnologyTM 
 นวัตกรรมที่ธุรกิจเคมิคอลส์คิดค้นขึ้นส�าหรับ
การผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนที่บางลง แต่ยังคง
ความแข็งแรงเท่าเดิม ช่วยลดการใช้ทรัพยากร 
เพิ่มอายุการใช้งาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• Life Saving Rules
 ก�าหนดกฎพิทักษ์ชีวิต 9 ข้อ
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท�างานของพนักงานและคู่ธุรกิจ
ให้มีความปลอดภัย มีมาตรการ
ลงโทษกรณีละเลย และมาตรการ
ส่งเสริมโดยจัดประกวดให้รางวัล

 FybroZeal
 ถุงบรรจุภัณฑ์กระดาษท�า
จากเยื่อธรรมชาติ แข็งแรงทนทาน
และให้คุณภาพงานพิมพ์สูง 
ปิดผนึกด้วยความร้อน
โดยไม่ต้องเคลือบฟิล์ม
พลาสติก สามารถรีไซเคิล 
และย่อยสลายเองตาม
ธรรมชาติ

การด�าเนินงานที่โดดเด่น

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
> ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

> สุขภาพและความปลอดภัย

> การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

> การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

สิ่งที่เราท�า
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รำเชื่อว่ำธุรกิจจะเติบโตอย่ำงยั่งยืนต้องพัฒนำชุมชนและสังคมให้เติบโต

ไปพร้อมๆ กัน  เรำเริ่มจำกกำรสร้ำงควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ

ทุกฝ่ำยอย่ำงเอำใจใส่ ตั้งแต่คู่ธุรกิจที่เป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริกำร และผู้จัดจ�ำหน่ำย 

ไปจนถึงชุมชน องค์กรเอกชน และสังคม เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน 

และร่วมมือกันจัดท�ำโครงกำรต้นแบบที่สร้ำงประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อสังคม 

ทั้งนี้เรำสร้ำงควำมไว้วำงใจที่มีต่อองค์กร ด้วยกำรท�ำงำนอย่ำงซื่อสัตย์ โปร่งใส 

และให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

ร่วมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง

เ การด�าเนินงานที่โดดเด่น

• สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ใช้ศักยภาพ 
ทรัพยากร และความรู้ความสามารถขององค์กร สร้างการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน ภาคเอกชน ภาคราชการ และชุมชน 
เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนสู่ชุมชนและสังคม

• สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของคู่ธุรกิจ คัดเลือกคู่
ธุรกิจที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และจัดท�า
แผนพัฒนาความสามารถของคู่ธุรกิจให้พร้อมเติบโตไปกับเอสซีจี 

• สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ถ่ายทอด
องค์ความรู้ การบริหารจัดการ และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในการจัดการและแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

• ต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จัดท�าโครงการ
ต้นแบบจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาส�าคัญของประเทศที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผล
เป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ

 บ้านปลารีไซเคิล ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการและกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด สร้างบ้านปลาจากท่อ PE100 
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล ท�าให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น 
และเกิดเครือข่ายอนุรักษ์ทะเล 37 กลุ่มประมง

 Brain-Based Learning ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างสนับสนุนวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน ให้โรงเรียนน�าไปสร้าง
สนามเด็กเล่นพัฒนาทักษะสมองตามรูปแบบองค์ความรู้ของ สสส.  
ช่วยให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองดีขึ้นถึง 84%

 Paper Band ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
มอบเส้นเทปเปลี่ยนม้วนกระดาษ
ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ ให้ชุมชน
บ้านท่าตะคร้อ จังหวัดกาญจนบุรี 
ผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรมจักสาน 
สร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้ชุมชน
ปีละกว่า 1 ล้านบาท

• Go Green Together ปี 2561 
เอสซีจีสนับสนุนให้คู่ธุรกิจได้รับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวง
อุตสาหกรรมระดับที่ 2 จ�านวน 833 ราย  
และบริษัทของเอสซีจีได้รับการรับรองระดับที่ 5 
จ�านวน 13 ราย

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
> การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
> การดูแลสังคมและชุมชน 3

สิ่งที่เราท�า
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ำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศก�ำลังเป็นปัญหำเร่งด่วนที่ทุกคนบนโลก

ต้องร่วมมือกันในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมควำมตกลงปำรีส 

เพื่อมิให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเกินกว่ำ 2 องศำเซลเซียส  ตลอดเวลำ

ที่ผ่ำนมำ เรำด�ำเนินกำรปรับปรุงและดูแลกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ

กำรผลิตสูงขึ้น จัดหำและเพิ่มแหล่งพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 

ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิผลคุ้มค่ำ พร้อมกับน�ำของเสียกลับมำใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตำมแนวทำงเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งบนบก แหล่งน�้ำ และอำกำศ

เพื่อโลก
ที่อุดมสมบูรณ์

• ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ภายในปี 2573 เอสซีจีตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 
2550 เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีส และสอดคล้องกับการ
ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส

• ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ก�าหนดให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจ 
เพื่อใช้ทรัพยากรของโลกที่มีจ�ากัดอย่างมีคุณค่าสูงสุดและส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

• นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ใช้พลังงานทดแทน การน�าทรัพยากรและพลังงานเหลือทิ้งในการ
ผลิตกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการควบคุมการปล่อย
มลพิษทั้งในแหล่งน�้าและอากาศ

• ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความสมดุล
ของระบบนิเวศในพื้นที่ที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินกิจกรรม และสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพเกิดความยั่งยืน

ก การด�าเนินงานที่โดดเด่น

 ถนนยางมะตอยผสมของเสียพลาสติก เอสซีจี
ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย คิดค้นนวัตกรรม
น�าพลาสติกใช้แล้วจากชุมชน เช่น ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ 
มาผสมน�้ายางมะตอย ท�าให้ถนนแข็งแรงเพิ่มขึ้น

• หญ้าทะเลเพื่อพะยูน เอสซีจีร่วมกับเครือข่ายกลุ่มพิทักษ์ 
ดุหยงในจังหวัดตรังและผู้เชี่ยวชาญ ส่งเสริมการปลูกหญ้าทะเล
จ�านวน 4,000 ต้นตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ของพะยูน สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ของไทย

 โรงปูนพลังงานแสงอาทิตย์ โรงงานปูนซีเมนต์
ทุกแห่งของเอสซีจีร่วมกันติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวมก�าลังการผลิตไฟฟ้า 51 เมกะวัตต์ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 41,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

 โรงไฟฟ้าจากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย  
บรษิทัเอสซจี ีเปเปอร์ เอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด น�าเศษวัสดุที่เหลือ
จากการผลิตกระดาษปีละกว่า 100,000 ตันมาผลิตไฟฟ้า

• โรงไฟฟ้าจากของเสียอุตสาหกรรมในมาบตาพุด 
เอสซีจีร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจาก
ของเสียอุตสาหกรรมประเภทอันตราย ปริมาณ 65,000 ตัน
ต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง

4
ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
> การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม 

> การบริหารจัดการน�้า 

> พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

> ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

สิ่งที่เราท�า

23เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ผลงาน
ที่ส�าคัญปี 2561

สัดส่วนการน�าน�้า
กลับมาใช้ใหม่

9.3 10.03 8.3

ปริมาณการใช้น�้าจากภายนอกที่ลดลง

ล้านลูกบาศก์เมตร

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน

0.038
0.056

พนักงาน

คู่ธุรกิจ

รายต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน

พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

17,024
คน

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

ร้อยละ
ร้อยละ

1.0

7.4

สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SCG eco value

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ของรายได้จากการขาย

ของรายได้จากการขาย

39

4,674

1.95

42

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์

9,698

466
การรับรองฉลากคาร์บอน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 

ล้านบาท ของรายได้จากการขาย

748
การแบ่งปันสู่สังคม

ล้านบาท

217 25
โครงการปันโอกาส วาดอนาคต

โครงการ ล้านบาท

จ�านวน
ฝายชะลอน�้า

ฝาย

84,266

3,465 0.72

16.08
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง

ล้านบาท

เพตะจูล
11.4

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ของรายได้จากการขาย

สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

7.8

คู่ธุรกิจที่ได้รับการ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการ
ก�ากับดูแล

ของเสียอันตราย/ไม่อันตราย
ที่น�าไปฝังกลบ

0.0/13.3

100
ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่า

การจัดหามากกว่า 1 ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ
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26เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 สังคมโลกก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ท�าให้รูปแบบการด�าเนิน
กิจกรรมหลายอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาเป็นสิ่งล้าสมัย 
มีการแข่งขันและความไม่แน่นอนสูง พร้อมกับเกิดความ
คาดหวังใหม่ ๆ  ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ เอสซีจีจึงตั้งเป้าหมาย
เป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมที่สามารถปรับตัวอย่างว่องไว
และทันต่อความเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่
ที่ส่งมอบคุณค่าให้สังคมก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

• เอสซีจีมุ่งมั่นสู่การเป็น
ผู้น�าด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี
ทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน

1   น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
 เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ การ
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการให้
 บริการลูกค้า

2   ขยายการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
 นวัตกรรมโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ด้วย
 กระบวนการและเครื่องมือใหม่

3   สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนา
 นวัตกรรมและเทคโนโลยี และมุ่งสร้าง
 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

4   ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมที่มีพนักงาน
 เป็นพลังสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่

5   ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมา
 ขับเคลื่อนนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่

เป้าหมาย กลยุทธ์

• จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม (SCG 
Innovation Committee) ที่มีบทบาท
ในการก�าหนดทิศทางด้านนวัตกรรม 
และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม
และการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก 
• จัดตั้ง SCG Open Innovation Center 
เป็นพื้นที่แสดงนวัตกรรมตัวอย่าง ห้องทดลอง  
พื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิด และเชื่อมต่อ
การท�างานกับองค์กรต่างๆ ทั้งศูนย์วิจัย 
มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
• พัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วย
แนวคิด Innovation Management System  

• 4,674 ล้านบาท ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 
(1.0% ของรายได้จากการขาย)

• 562 ฉบับ จ�านวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบที่สามารถ
บังคับใช้สิทธิได้

• 11 ราย จ�านวนธุรกิจใหม่หรือสตาร์ทอัป
ที่เกิดจากพนักงานในองค์กร

ผลด�าเนินงานปี 2561 การบริหารจัดการ

ผู้น�าธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม > นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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CiBotTM หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงาน
กลยุทธ์  2

• เอสซีจีคิดค้น CiBot™ เป็นหุ่นยนต์
ตรวจสอบท่อโลหะของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ตัวแรกของไทย 
• CiBot™ สามารถตรวจสอบค่าคาร์บอน
ที่แทรกซึมในเนื้อท่อ รวมทั้งความบวม
และความโก่งของท่อได้ในคราวเดียวกัน
• ท�างานรวดเร็วกว่าใช้คนถึง 7 เท่า

 ภารกิจส�าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการท�างาน
ของโรงงานอุตสาหกรรม คือการตรวจสอบเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ว่ามีสภาพที่ได้มาตรฐาน แต่เนื่องจาก
อุปกรณ์บางอย่างอาจอยู่ในจุดที่เข้าถึงยากหรือเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น เป็นที่อับอากาศหรืออยู่บนที่สูง 
โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  เอสซีจีจึง
พัฒนา CiBot™ (ไซบอท) นวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ท�าหน้าที่
ตรวจสอบสภาพของท่อโลหะในเตาปฏิกรณ์โรงงานผลิต
โอเลฟินส์ เนื่องจากท่อโลหะเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความร้อน
จากเตาปฏิกรณ์อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงอาจเกิดการโก่งบวม 
รั่วหรือแตกหัก จึงต้องหมั่นตรวจสอบอยู่สม�่าเสมอ
 การใช้หุ่นยนต์ CiBot™ ช่วยลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสามารถตรวจสอบค่าคาร์บอน
ที่แทรกซึมในเนื้อท่อ ความบวมและความโก่งของท่อได้
พร้อมกัน ช่วยให้การตรวจวัดสภาพและประเมินอายุการ
ใช้งานของท่อละเอียดแม่นย�าทุกจุด และรวดเร็วกว่าการใช้
คนถึง 7 เท่า

• หุ่นยนต์ CiBot™ ได้รับการผลิตขึ้นใช้งาน

แล้ว 10 ตัว
• ให้บริการแก่โรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่น

น�้ามันทั่วโลกกว่า 10 ราย

ผลด�าเนินงานปี 2561 

ภูมิใจเวลำเห็นปฏิกิริยำ

ของลูกค้ำต่ำงประเทศ

ที่ประหลำดใจว่ำเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตจำก

ประเทศไทย 100% เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของโลก

ที่ตรวจค่ำคำร์บอน ค่ำควำมโก่ง ค่ำควำมบวม 

และได้รับกำรจดสิทธิบัตรแล้วเรียบร้อย”

ไพศาล ปานด�า
Robotics Engineer 

บริษัทระยองวิศกรรมและซ่อมบ�ารุง จ�ากัด
ในธุรกิจเคมิคอลส์

Click 
Video

ผู้น�าธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม > นวัตกรรมและเทคโนโลยี

https://youtu.be/R8VH4TXnWIY
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เส้นทางการพัฒนานวัตกรรม
หุ่นยนต์ของธุรกิจเคมิคอลส์

2552

2556

2557

2558

2559

เริ่มต้นงานวิจัยพัฒนา
หุ่นยนต์ตัวแรก 

CiBot™ (Carburization 
Inspection Robot)

พัฒนาประสิทธิภาพการ

ท�างานของ CiBot™ 
และเริ่มต้นพัฒนา
หุ่นยนต์ตรวจวัดความ
หนาของถัง (Tank 
Inspection Robot)

พัฒนาหุ่นยนต์บิน
ส�ารวจ (Aerial Visual 
Inspection Robot)

พัฒนาหุ่นยนต์ตรวจวัด
ความหนาของถัง

พัฒนาประสิทธิภาพ
หุ่นยนต์ตรวจวัดความหนา

ของถัง และ CiBot™

รูป
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• ลงทุนผ่านกองทุนชั้นน�าที่ลงทุนในสตาร์ทอัป 

(Fund of Fund Investment) จ�านวน 2 ราย คือ 
Wavemaker และ Vertex Ventures 

• ลงทุนโดยตรงในสตาร์ทอัป 9 ราย เช่น Builk 
แพลตฟอร์มการบริหารธุรกิจก่อสร้าง, GetLinks 
แพลตฟอร์มการจัดหางานโดยคนไทยที่เน้นด้าน 
3D (Developers, Designers, Digital Marketers),
GIZTIX แพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์ของไทย 
ซึ่งสามารถน�านวัตกรรมระบบบริหารจัดการขนส่งมา
เสริมธุรกิจโลจิสติกส์ของเอสซีจีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เป็นต้น

• บริษัท AddVentures มีแผนการลงทุน
สนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัปทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมจาก
ภายนอกเข้ามาสู่เอสซีจี

 เอสซีจีปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยียุคปัจจุบัน โดยเปิดบริษัท AddVentures 
มุ่งสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสตาร์ทอัปทั่วโลก เพื่อให้
เอสซีจีสามารถค้นหานวัตกรรมที่น่าสนใจเข้ามาพัฒนาธุรกิจ
ขององค์กร และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 AddVentures เป็นบริษัทในรูปแบบ CVC (Corporate 
Venture Capital) เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2560 
โดยลงทุนผ่านกองทุน (Fund of Fund Investment) 
และลงทุนโดยตรง (Direct Investment) กับสตาร์ทอัป 
ทัง้ในประเทศไทย อาเซยีน และศนูย์กลางเทคโนโลยขีองโลก 
เช่น ซิลิคอนวัลเลย์ สหรัฐอเมริกา เทลอาวีฟ อิสราเอล และ
เสิ่นเจิ้น จีน โดยให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์
และสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี ได้แก่ ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง
 ขณะเดียวกันการลงทุนโดย AddVentures ช่วยเพิ่ม
โอกาสเติบโตให้แก่สตาร์ทอัป จากการสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เงินทุน ตลอดจนเครือข่ายคู่ค้า
และพันธมิตรของเอสซีจีที่มีอยู่ทั่วอาเซียน

ผลด�าเนินงานปี 2561 

AddVentures แสวงหานวัตกรรมใหม่ในตลาดโลก
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AddVentures 

พร้อมที่จะเป็น 

Platform ส�ำหรับกลุ่มสตำร์ทอัป

ทั่วโลกมำร่วมงำนกับ SCG ในหลำย

รูปแบบ เช่น เป็น User ส�ำหรับ

เทคโนโลยี กำรลงทุนโดยตรง หรือ

มำสร้ำงธุรกิจใหม่ร่วมกันในตลำด

ที่ SCG อยู่ กำรท�ำงำนกับสตำร์ทอัป

เหล่ำนี้จะช่วยเร่งกำรท�ำ Digital 

Transformation ของ SCG 

ให้สำมำรถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 

และเปิดโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ

มำกขึ้น”

ดุสิต ชัยรัตน์
Corporate Venture Capital Fund Manager
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• เอสซีจีมุ่งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
นวัตกรรมภายในองค์กร
• HATcH-WAlk-Fly โครงการสนับสนุนกลุ่ม
สตาร์ทอัปในองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงาน
เอสซีจีน�าเสนอความคิดและพัฒนาเป็น
รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ  โดยมีเอสซีจีและหน่วยงาน
ภายนอกช่วยให้ค�าปรึกษา

 ภายใต้แนวคิดเรื่องการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ด�าเนินธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว เอสซีจีไม่เพียงแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มสตาร์ท
อัปจากภายนอก แต่ยังมุ่งพัฒนาพนักงานขององค์กรโดย
เฉพาะคนรุ่นใหม่ให้กล้าคิด กล้าท�า และมีความคิดแบบ
ผู้ประกอบการ จึงเป็นที่มาของโครงการ Internal Startup 
ชื่อ HATCH-WALk-FLy ที่เปิดโอกาสให้พนักงานน�าเสนอ
โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่น่าสนใจ โดยเอสซีจีสนับสนุนทั้งความ
รู้และเงินทุนเพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่
 โครงการ HATCH-WALk-FLy ประกอบด้วย 3 ระยะ 
คือ
 ระยะฟักไข่ (HATCH) – ค้นหาความต้องการของลูกค้า
หรือประเด็นที่น่าสนใจ 
 ระยะเดนิ (WALk) – หาวธิตีอบโจทย์หรอืการแก้ปัญหา
 ระยะบนิ (FLy) – ขยายผลหรอืพฒันาให้กลายเป็นธรุกจิ
 ขณะนี้มีพนักงานเอสซีจีน�าเสนอโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัป 
ผ่านระยะ HATCH เข้าสู่ระยะ WALk แล้วหลายทีม

HATcH-WAlk-Fly บ่มความคิด ปั้นธุรกิจสตาร์ทอัป
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• โครงการสตาร์ทอัปของพนักงานที่อยู่ในช่วง HATCH จ�านวน 

35 ทีม และช่วง WALk จ�านวน 9 ทีม  

ผลด�าเนินงานปี 2561 
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โครงกำรนี้เริ่มต้นมำจำกทีมงำน

ของเรำได้ไปคลุกคลีกับเกษตรกร

แล้วพบว่ำ เกษตรกรมักมีปัญหำผลผลิตถูกกดรำคำ

จำกพ่อค้ำคนกลำง  เรำจึงเกิดไอเดียอยำกเข้ำมำ

ช่วยเหลือเกษตรกรให้ขำยผลผลิตถึงมือลูกค้ำ

โดยตรง  เรำเริ่มต้นจำกทุเรียน แล้วต่อยอดไป

ผลไม้อื่นๆ ท�ำให้คนซื้อได้ของสดใหม่ คนขำยได้

รำคำที่ดี  ในอนำคตเรำตั้งเป้ำเพิ่มรำยได้ต่อเดือน

และเพิ่มจ�ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมให้มำกขึ้น 

จ�ำหน่ำยผลผลิตหลำกหลำยยิ่งขึ้น เมื่อผู้บริโภค

เข้ำมำที่ MeZ เขำสำมำรถเลือกซื้อผลไม้นำนำชนิด

โดยไม่ต้องไปดูที่อื่น เรียกว่ำถ้ำนึกถึงผลไม้ให้นึกถึง

เรำ

 ธุรกิจที่ MeZ ท�ำ ไม่เก่ียวข้องกับเอสซีจีเลย 

เรำได้ท�ำงำนเต็มตัว แตกต่ำงจำกลักษณะงำนเดิมที่

มีหน้ำที่และแบบแผนกำรท�ำงำนชัดเจน  แต่งำนนี้

เรำต้องเรียนรู้และท�ำทุกอย่ำงด้วยตัวเรำเอง”

ภรณี บุศยพลากร
หนึ่งในทีมงานผู้สร้าง MeZ

MeZ แพลตฟอร์มตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

 MeZ เป็นหนึ่งในโครงการ HATCH-WALk-FLy ที่เริ่มด�าเนิน
การเป็นธุรกิจแล้ว ภายใต้แนวคิด Farm to Table Platform 
เพื่อให้เกษตรกรขายสินค้าตรงสู่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้า
คนกลาง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม 
และ Line Add ของ MeZ  นอกจากนี้ MeZ ยังช่วยสนับสนุน
เกษตรกรในเรื่องการตลาด การก�าหนดราคา การจัดการ
ออเดอร์ การท�าแพกเกจจิ้ง และระบบโลจิสติกส์ 
 จากการเริ่มต้นโครงการเมื่อกลางปี 2560 จนถึงขณะนี้
มีเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้แถบจังหวัดระยอง จันทบุรี ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี จ�านวนกว่า 20 รายเข้าร่วม มีสินค้าเกษตรจ�าพวก
ผลไม้จ�าหน่ายกว่า 10 รายการ เช่น ทุเรียน ส้มโอ ส้ม มะยงชิด 
ฯลฯ และมีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการสั่งซื้อสินค้าเกือบ 2,000 ราย
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• ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในองค์กร 
• กระตุ้นให้พนักงานกล้าคิด กล้าท�า และเน้น
การตอบโจทย์ลูกค้า (Customer Centricity) 
และการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่ม
ธุรกิจต่าง ๆ

 เอสซีจีจัดประกวด Innovation Award มาตั้งแต่ปี 
2548 โดยเน้นโครงการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าที่ออกสู่
ตลาดแล้ว กระทั่งปี 2561 จึงได้เปลี่ยนแนวคิดและชื่องาน
เป็น Innovative Ideas Challenge เพือ่กลบัมาสูจ่ดุเริม่ต้น
คือการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ผ่านการสร้างวัฒนธรรม
ที่กระตุ้นให้พนักงานกล้าคิด กล้าท�า สร้างความเข้าใจว่า
นวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ และ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งในหน่วยงานเดียวกัน 
ข้ามหน่วยงานหรือข้ามกลุ่มธุรกิจ
 การประกวดครั้งนี้มีพนักงานสนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 
150 ทีม (ทีมละ 2-3 คน)  คณะกรรมการคัดเลือกเหลือ 30 

Innovative Ideas Challenge 2018
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• จากผู้เข้าร่วม 30 ทีมในวัน Pitching Day มี 2 ทีม
ที่ได้รับรางวัล Best Pitch คือ ทีมไทยใหม่ 
และทีม COLD-DE PACkAGING 
• ส�าหรับโครงการที่แม้จะไม่ได้รับรางวัล พนักงาน
ก็ได้เรียนรู้และทดลองท�าให้ไอเดียเกิดขึ้นจริง 
สามารถน�าไปใช้ในหน่วยงานของตนเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

ผลด�าเนินงานปี 2561 

ทีมเพื่อเข้าร่วมเวิร์กช็อปในช่วง Incubation Program 
ซึ่งมีโค้ชที่มีประสบการณ์ มาช่วยขัดเกลาไอเดียและส่งเสริม
ให้ไอเดียนั้นเกิดขึ้นจริง  แต่ละทีมยังได้เรียนรู้หลักการ
เรื่อง Design Thinking ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าใจลูกค้า
และก�าหนดกลุม่ลกูค้า (Empathize and Define customers)
การสร้างสรรค์ไอเดีย (Ideation) รวมถึงการคิดโมเดล
ธุรกิจด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas
 หลังจากการเรียนและเวิร์กช็อปในแต่ละหัวข้อ ทุกทีม
ต้องน�าไอเดียไปทดสอบหรือหาลูกค้าในตลาดจริง เพื่อน�า
ข้อมูลกลับมาปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไอเดียให้ตอบโจทย์
ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 ช่วงสุดท้ายของการประกวด คือวัน Pitching Day 
ทุกทีมมีโอกาสน�าเสนอไอเดียที่พัฒนาขึ้นแล้วต่อคณะ
กรรมการ ซึ่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการน�าไอเดียนั้นไป
ต่อยอด
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ผลงาน : ปัจจุบันสินค้าที่ต้องควบคุม
อุณหภูมิ (เช่น ผักผลไม้) ต้องขนส่งผ่าน 
Cold Chain (ขนส่งสินค้าแช่เย็น/ควบคุม
อุณหภูมิ) ซึ่งไม่สามารถส่งผ่านช่องทางการ
ขนส่งพัสดุทั่วไป  บรรจุภัณฑ์ COLD-DE 
PACkAGING จึงออกแบบมาเพื่อให้ขนส่ง
พัสดุประเภทนี้ร่วมกับพัสดุทั่วไป ซึ่งช่วย
ประหยัดต้นทุนและลดเวลาคัดแยกพัสดุ  
COLD-DE PACkAGING มีคุณสมบัติหลัก
คือช่วยรักษาความเย็นให้คงที่ตลอดระยะเวลา
การขนส่งแบบเร่งด่วน และน�้าไม่รั่วซึม  
ที่ส�าคัญคือท�าจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและย่อยสลายง่าย  ปัจจุบันก�าลัง
อยู่ในขั้นตอน Implement และทดลองร่วมกับ
ลูกค้า เพื่อให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ามากที่สุด

ผลงาน : เนื่องจากวัสดุดั้งเดิมที่ใช้ท�า
ลวดลายพุทธศิลป์ประดับตกแต่งวัดมักหายาก 
มีราคาสูง เพราะผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
เช่น ปูนต�า เป็นต้น รวมทั้งต้องใช้ช่างฝีมือ
เฉพาะทาง ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนน้อย ไม่เพียง
พอต่อความต้องการ  ทีมไทยใหม่จึงเกิดไอเดีย
สร้างชิ้นงานส�าหรับตกแต่งวัดด้วยวัสดุสมัยใหม่ 
คือพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) ที่มีความคงทน
ถาวร ติดตั้งง่าย มีมาตรฐาน และควบคุม
งบประมาณการก่อสร้างได้ชัดเจน  ส่วนประดับ
ตกแต่งที่ทีมน�าเสนอมีสองอย่าง คือลวดลาย
ประตูหน้าต่างและหน้าบันของวัด ซึ่งสามารถ
ทดแทนการใช้ไม้และปูนปั้น  ชิ้นงานที่ท�าจาก 
PE จะช่วยลดทั้งค่าวัสดุและค่าแรงส�าหรับ
งานก่อสร้างวัดโดยรวมประมาณ 30%

กำรประกวด Innovation Ideas 

Challenge 2018 เป็นโครงกำร

ที่ดีมำก ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ของเอสซีจี  

ตลอดระยะเวลำที่เข้ำร่วมโครงกำรนี้

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับโมเดล

ธุรกิจ บรรยำกำศ เพื่อนร่วม

โครงกำรที่ล้วนมีประโยชน์ สำมำรถ

น�ำไปต่อยอดในกำรพัฒนำคิดค้น

นวัตกรรมอ่ืนๆ ต่อไป”

หรรษวรรธน ดาวจรัสแสงชัย

กำรประกวด Innovation Ideas 

Challenge ครั้งนี้ท�ำให้ทีมงำนมี

โอกำสทดลองท�ำสิ่งใหม่ๆ และ

มีควำมกล้ำตัดสินใจลงมือท�ำ ทั้งยัง

ได้เรียนรู้หลักทฤษฎี กระบวนกำร

สร้ำงชิ้นงำนใหม่สู่ตลำด มีควำม

เข้ำใจลูกค้ำมำกขึ้น รวมทั้งได้

ประสบกำรณ์ ไอเดียใหม่ๆ จำกผู้เข้ำ

ร่วมสัมมนำเพื่อต่อยอดงำนต่อไป”

ประทยา นิตย์โชติ

ทีม COLD-DE PACKAGING ทีมไทยใหม่
ประทยา นิตย์โชติ
ด�ารงค์วิทย์ มหิศยา

หน่วยงาน Special Project ฝ่าย B2B Business 
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด

เมธี พัฒนะอเนก R&D, ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
กะรัตเพชร คะนึงเพียร Account Executive-E-Commerce, TCG
หรรษวรรธน ดาวจรัสแสงชัย Product Development Specialist, TCG
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การดูแลและพัฒนาพนักงาน

 โลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างรุนแรง มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และความไม่แน่นอน ซบัซ้อน และคลมุเครอื (Volatility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity- VUCA)  ท�าให้พนักงานต้องพร้อมที่จะตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  เอสซีจีจึงสร้างความคล่องตัวในการเรียนรู้ให้พนักงาน
สามารถเรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลาและทันสถานการณ์ 
โดยการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมีระบบติดตามดูแลการพัฒนาของพนักงานเป็น
รายบุคคลอย่างใกล้ชิด

• พนักงานในประเทศไทย
ได้รับการประเมินสมรรถนะ
และการจัดท�าแผนการพัฒนา
รายบุคคล (IDP) บนระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) 
ครบทุกคน 100% ต่อเนื่อง
ทุกปี
• พนักงานทุกคนมีจ�านวนวัน
การเรียนรู้และพัฒนาผ่าน
กระบวนการ 70 : 20 : 10 
(รวมวนัฝึกอบรม) เฉลีย่ 13 วนั

1  สร้างการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค โดยยึดหลักการ
 พัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Competency)

2   สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการโค้ช โดยพนักงานรับผิดชอบ
 การเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน

3  เชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงานเข้ากับระบบบริหารจัดการ 
 Talent เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับความจ�าเป็น
 ของธุรกิจ

4  พัฒนาความสามารถของพนักงานให้ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ 
 และพัฒนาผู้น�าให้มีทัศนคติ ความรู้และความสามารถ และสามารถ
 พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญของเอสซีจี 

5  สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ 
 (Learning Management System, LMS) ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 เดียวกันทั้งภูมิภาค พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล

เป้าหมาย กลยุทธ์
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• จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การเรียนรู้ของพนักงาน ตั้งแต่ระดับเอสซีจี 
(Learning Council) ระดับธุรกิจ (BU Academy 
Committee) และแต่ละวิชาชีพ (Professional 
Academy Committee) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ
• ก�าหนดนโยบายการเรียนรู้ (Learning Policy) 
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีมาตรฐานเดียวกันในทุกที่ 
โดยเน้นการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10   
• ขยายการจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) 
บนระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ไปสู่พนักงาน
ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

การบริหารจัดการ

• 100% พนกังานในประเทศไทยได้รบัการประเมนิ
สมรรถนะและการจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคล 
(IDP) บนระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS)
• พนักงานทุกคนมีจ�านวนวันการเรียนรู้และพัฒนา
ผ่านกระบวนการ 70 : 20 : 10 (รวมวันฝึกอบรม) 

เฉลี่ย 13 วัน
• ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน

ทั้งภายในและภายนอก 1,524 ล้านบาท

ผลด�าเนินงานปี 2561 
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ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน
และจ�านวนวันฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน

ค่าใช้จ่าย วัน
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เรียนรู้ในโลกดิจิทัล
กลยุทธ์  5

• เอสซีจีน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนรู้
และพัฒนาของพนักงาน ตั้งแต่ระบบบริหาร
จัดการการเรียนรู้ (Learning Management 
System, LMS) ของพนักงานเป็นรายบุคคล 
ไปจนถงึการพฒันาหลกัสตูรการอบรมในรปูแบบ
ห้องเรียนดิจิทัลแทนการอบรมในห้องเรียนปกติ 
• ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักสูตรการ
อบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้พนักงาน
มีศักยภาพในการตอบโจทย์การด�าเนินธุรกิจ
ใหม่ๆ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลก�าลังเข้ามาเปลี่ยนแปลง
สังคมและการด�าเนินธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงนี้  เอสซีจีได้สนับสนุนการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริการจัดการการเรียนรู้และการพัฒนา
พนักงานในหลายๆ ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
สามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ 

• iPMS Platform แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นส�าหรับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อให้การบริหาร
งานพนักงานชัดเจน เป็นธรรม และมีการสื่อสารที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับพนักงานอย่างสม�่าเสมอ

• Employee Connect แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้พนักงานใช้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท�างาน 
ระเบียบ สวัสดิการ รวมถึงการขออนุมัติการลาและการท�างาน
ล่วงเวลา เป็นต้น

• ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมในห้องเรียน โดยน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาใช้ เริ่มจากการผสมผสานเข้ากับการอบรม
ห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และให้พนักงาน
สร้างความคุ้นเคยกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่และมีโอกาส
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น  จากโครงการ
น�าร่องที่เริ่มด�าเนินการเมื่อปี 2560  ในปี 2561 หลักสูตร
young Leader with ABC (Abridged Business Concept)
ที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องเข้าอบรม ได้ปรับเป็นหลักสูตรใน
รูปแบบดิจิทัลแล้ว 100% โดยหลังจากสอบผ่านหลักสูตรแล้ว 
พนักงานจะต้องเข้าเวิร์กช็อปจัดท�าโปรเจกต์เพื่อฝึกการประยุกต์
ใช้ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรดิจิทัลด้วย 

• น�าเทคโนโลยีดิจิทัลและ Micro Learning มาใช้ในหลักสูตร
ประเภททักษะและความรู้ทั่วไปเพื่อให้พนักงานมีความคล่องตัว
ในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทุกที่ทุกเวลา

• น�าระบบ Gamification ระบบ AR Technology มาใช้
ในกิจกรรมของบางหลักสูตร เช่น หลักสูตร Welcome to SCG 
Family เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้แก่
พนักงาน 

• ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับความรู้
ด้านเทคโนโลยทีีเ่ข้ามาเปลีย่นแปลงสงัคม เช่น A.I.  Blockchain 
IOT ฯลฯ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ 
ที่จ�าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน  
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น 
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ในธุรกิจใหม่ๆ

 ในอนาคตเอสซีจีมีแผนขยายเครือข่ายด้านการเรียนรู้ 
(Learning Networking) เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นองค์ความรู้
ที่สอดคล้องกับแนวทางธุรกิจใหม่และประโยชน์ร่วมกันของ
เครือข่าย

มีพนักงานประมาณ 1,000 คนเข้าระบบ
การเรียนรู้แบบดิจิทัล และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 

4.50 (คะแนนเต็ม 5) 

ผลด�าเนินงานปี 2561 

ผู้น�าธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม >  การดูแลและพัฒนาพนักงาน
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ผู้บริหารก้าวทันโลก
กลยุทธ์  4

• ปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาพนักงานระดับ
ผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และแนวทางการด�าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ 
และการเปลี่ยนจากธุรกิจที่เน้นด้านผลิตภัณฑ์
เป็นการให้บริการและโซลูชัน

 การเปลี่ยนแปลงในองค์กรใดๆ จะไม่ประสบความ
ส�าเร็จเลยหากผู้บริหารขององค์กรเองไม่สามารถเป็นผู้น�า
ในการเปลี่ยนแปลง หรือขาดความรู้และความเข้าใจ
ในสถานการณ์และทิศทางธุรกิจใหม่ๆ เอสซีจีจึงให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรพัฒนาพนักงานระดับผู้บริหารหลาย
หลักสูตร และได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ในปี 2561 ได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
หลักสูตร Management Development Program (MDP)  
Management Acceleration Program (MAP) และ 
Business Excellence through Service Transformation 
(BEST) ซึ่งเอสซีจีร่วมออกแบบหลักสูตรกับสถาบันชั้นน�า
ของโลกคือ DukeCE  โดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น Design Thinking,
Agile Process, Business Model Canvas  มุ่งเน้น
การสร้างกระบวนการคิดเพื่อเข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่าง
ลึกซึ้ง และน�ามุมมองที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ความคิด
ใหม่ๆ ทดสอบและปรับปรุงเพื่อให้ได้แนวทางธุรกิจใหม่ 
การเปลี่ยนจากธุรกิจที่เน้นด้านผลิตภัณฑ์เป็นการให้บริการ
และโซลูชัน หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเห็นภาพรวม
ของธุรกิจและประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

• หลักสูตร BEST มีผู้บริหารจ�านวน 35 คนเข้า
อบรมระยะเวลา 12 วันใน 6 เดือน
• หลักสูตร MAP จัดให้ผู้บริหารเดินทางไปเรียนรู้
ในต่างประเทศระยะเวลา 7 วันและถอดบทเรียนจาก

ประสบการณ์จัดท�าเป็นรายงาน จ�านวน 40 คน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
ของเอสซีจี

ผลด�าเนินงานปี 2561 

ผู้น�าธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม >  การดูแลและพัฒนาพนักงาน
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38เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์  4

• เอสซีจีส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วม
กับบริษัท Aon บริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
• ผลการส�ารวจทีค่รอบคลมุ 67% ของพนกังาน
ทั้งหมด พบว่า 67% ของพนักงานที่ตอบสนอง
การส�ารวจ มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับ
ปานกลางถึงสูง  

 เอสซีจีถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เป็นผู้
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในทุกธุรกิจและทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินการ  การ
ดูแลพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร และการสร้าง
องค์กรให้ทุกคนอยากร่วมท�างานด้วยจึงเป็นประเด็นส�าคัญ  
เอสซีจีจึงได้ส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมา
อย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่งในปี 2559 ได้ร่วมด�าเนินการ
กับบริษัท Aon บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญการ
ศึกษาด้านความผูกพันต่อองค์กรและนายจ้างดีเด่น วาง
เป้าหมายน�าเสียงสะท้อนจากพนักงานมาปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรให้มีมาตรฐานการดูแลพนักงานเทียบเท่าบริษัทชั้นน�า
ในระดับสากล และวางแผนส�ารวจทุก 2 ปี เพื่อให้เวลากับ
การน�าผลมาปฏิบัติอย่างจริงจังก่อนการส�ารวจครั้งถัดไป  
 ในปี 2561 เป็นการส�ารวจครั้งที่ 2 นับจากปี 2559 
โดยครอบคลมุพนกังานทัง้ในประเทศไทยและประเทศทีเ่อสซจีี
เข้าไปด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม  มีค�าถามในสองส่วนหลักๆ คือ 
ความผูกพันของพนักงาน และปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
หรือความพึงพอใจของพนักงาน เช่น ความภูมิใจในองค์กร 
โอกาสในหน้าที่การงาน คุณภาพของชีวิตการท�างาน ฯลฯ

ผู้น�าธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม >  การดูแลและพัฒนาพนักงาน

• ผลส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานใน
ปี 2561 พบว่ามีพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร 

67% ของจ�านวนพนักงานทั้งหมดที่ตอบค�าถาม 

ซึ่งสูงกว่าผลการส�ารวจครั้งก่อน (ปี 2559) 1.5% 
และการส�ารวจด�าเนินการครอบคลุมจ�านวนพนักงาน 

67% ของพนกังานทัง้หมด (34,822 คน จาก 51,922 

คน) ซึ่งสูงกว่าครั้งก่อนที่ 25% 
• จากผลส�ารวจพบว่ามีประเด็นที่เอสซีจีต้องพิจารณา
และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้าน Talent 
& Staffing, Collaboration และ Career Opportunities

ผลด�าเนินงานปี 2561 

22,584 คนจาก 33,875 คน มีความผูกพันต่อองค์กร

ความผูกพันต่อองค์กร
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39เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

 เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้พฤติกรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยนไป จึงต้องมีการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ให้ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม  เอสซีจีเน้นการส่งมอบ
โซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรและให้ลูกค้า
ได้รับประโยชน์หรือคุณค่าเพิ่ม โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ความห่วงใยในประเด็นสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ  อาศัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มสูง มีความปลอดภัย พร้อมกับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อลดพลังงาน ขยะของเสีย และทรัพยากร

• รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่
ได้รับฉลาก SCG eco value เป็น 
2 ใน 3 ของรายได้จากการขายรวมภายใน
ปี 2573
• รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็น 50% ของรายได้
จากการขายรวม
• ภายในปี 2562 บริษัทในทุกกลุ่ม
ธุรกิจ ด�าเนินการตรวจประเมินด้านความ
ปลอดภัยของสินค้าครบทุกบริษัท

เป้าหมาย กลยุทธ์

1  พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
 ความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน
 และเชื่อถือได้

2  พัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
 ที่ตรงใจลูกค้า

3  สร้างนวัตกรรมที่มีมาตรฐานที่ลูกค้า
 ทุกกลุ่มเข้าถึงได้

4  สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยกระดับคุณภาพชีวิต > ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 39เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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40เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากทรัพยากร ลดพลังงานและขยะของเสีย
• ปี 2561 ธุรกิจเคมิคอลส์ก�าหนดแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ฯลฯ ทั้งด้าน
บวกและด้านลบ ตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่
การออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต 
บรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า การตลาด 
การใช้งาน รวมทั้งการก�าจัดเมื่อหมดอายุ
• ปี 2561 ธุรกิจเคมิคอลส์จัดตั้งคณะท�างานด้าน
การจัดการสารที่เป็นอันตราย ก�าหนดกลยุทธ์ในการ
ลดสารอันตรายจากผลิตภัณฑ์ ลดการใช้และ
หาสารทดแทนสารที่เป็นอันตราย ด้วยการวิจัยและ
พัฒนาทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี รวมถึงน�าแนว
ปฏิบัติที่ดีมาใช้ 

การบริหารจัดการ

• 202,371 ล้านบาท จากการขายสินค้าและบริการ 

SCG eco value (42% ของรายได้จากการขาย)

• 184,965 ล้านบาท จากการขายสินค้าและบริการ

มูลค่าเพิ่มสูง (39% ของรายได้จากการขาย)

• 75 ผลิตภัณฑ์ ฉลาก SCG eco value

ผลด�าเนินงานปี 2561 
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รายได้จากการขายสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

สินค้าและบริการที่ได้รับรอง
ฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่ได้การรับรองจาก SCG eco value 

ฉลาก SCG
eco value

ฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

ฉลากลด
คาร์บอน
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426
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40
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• บ้านที่อับทึบจะท�าให้ช่วงเย็นอุณหภูมิใน
ตัวบ้านอบอ้าว ท�าให้ต้องใช้พลังงานในการ
ปรับอากาศสูง การระบายอากาศที่ดีจึงเป็น
ปัจจัยส�าคัญ และสามารถจัดการได้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
• เอสซีจีคิดค้นนวัตกรรม Active AirflowTM 
System, Well Air และ SCG Roof Ventilation 
Solution ช่วยสร้างคุณภาพอากาศที่ดี 
เร่งระบายอากาศและความร้อนออกจาก
ตัวบ้านได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดพลังงานไฟฟ้า
ในการปรับอากาศ

 “ร้อน” ค�าฮิตติดปากคนเมือง ด้วยภาวะอากาศของ
ประเทศไทยที่ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงวิถีชีวิตคนเมือง
ส่วนใหญ่ที่ต้องออกไปท�างานนอกบ้าน บ้านที่ถูกปิดไว้
ตลอดทั้งวันจะเกิดการสะสมความร้อน ร่วมกับอากาศ
ที่ไม่ถ่ายเทจึงสร้างความร้อนและอบอ้าว  
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคิดค้นนวัตกรรม
หลากหลายเพื่อบ้านเย็นอยู่สบาย ด้วยหลักการ “ร้อนช้า 
เย็นเร็ว” เน้นการระบายอากาศออกจากบ้านและโถงหลังคา 
รวมทั้งลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน

โซลูชั่นบ้านเย็นอยู่สบาย
Total Home Ventilation 
Solution 
กลยุทธ์  1

• ผนังและฉนวนกันความร้อน การลดความร้อนใน
บ้านให้มีประสิทธิภาพยังขึ้นอยู่กับวัสดุก่อสร้างอาคารที่ช่วย
ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน  เอสซีจีจึงออกแบบ
ผนังอิฐมวลเบา (Q-CON) และฉนวนใยแก้วกันความร้อน
บนฝ้าเพดาน (Low Thermal Bridge Ceiling System; 
Stay Cool) ที่ช่วยลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศได้ 
20% ฉนวนใยแก้วมีคุณภาพสูง ด้วยอายุการใช้งานยาวนาน
กว่า 10 ปี โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย เพราะผลิตจาก
แก้วรีไซเคิล 100% ได้รับฉลากเขียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และฉลาก SCG eco value

Click 
Video

Click 
Video

• Well Air  นอกจากเรื่องความร้อนแล้ว อีกสิ่งส�าคัญ
ส�าหรับบ้านเย็นอยู่สบายก็คือการดูแลคุณภาพอากาศ  
Well Air เป็นนวัตกรรมส�าหรับการควบคุมคุณภาพอากาศ
ภายในห้อง ด้วยการหมุนเวียนอากาศเสียออกสู่ภายนอกเพื่อ
เจือจางมลภาวะต่างๆ เช่น สารระเหยอินทรีย์ ความชื้นสัมพัทธ์ 
และคาร์บอนไดออกไซด์ ท�าให้ห้องมีคุณภาพที่ดีเหมาะแก่การ
อยู่อาศัยตลอดทุกช่วงเวลา

เสียงจากผู้ใช้งานจริง 
Active AirflowTM System

ชมนวัตกรรม
Active AirflowTM System

• Active AirflowTM System  เป็นโซลูชั่นช่วย
เร่งกลไกระบายอากาศและความร้อนออกจากตัวบ้านอย่าง
รวดเร็วตามหลักการพาความร้อนตามธรรมชาติ โดยให้อากาศ
จากภายนอกไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้านชั้นล่างผ่าน “ช่องเติมอากาศ
ติดผนัง” (Intake Air Grille) และพาความร้อนในตัวบ้านขึ้น
สู่บนโถงใต้หลังคาด้วย “ชุดระบายอากาศฝ้าเพดาน” (Ceiling 
Ventilator) จากนั้นระบายความร้อนสู่นอกตัวบ้านผ่าน 
“ชุดกระเบื้องระบายความร้อนในโถงหลังคา” (Solar Roof Tile 
Ventilator) ซึ่งสามารถเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผง
โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาเป็นแหล่งพลังงานของระบบได้ 
ระบบนี้ไม่เพียงแค่ลดความอบอ้าว แต่ยังช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้ถึง 16-20%

• SCG Roof Ventilation Solution เป็นนวัตกรรม
ระบายความร้อนใต้โถงหลังคาด้วยลมธรรมชาติภายใต้ความ
เร็วลมต�่า ตามหลักอากาศพลศาสตร์ จึงไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 
ท�าให้บ้านร้อนช้าในตอนเช้าและเย็นเร็วขึ้นในช่วงเย็น 
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Solar Roof
Tile Ventilator

Low Thermal 
Bridge Ceiling

Ceiling Ventilator

ALC Block Wall
(Q-CON)

Fresh Air
Intake Grille

Smart Mobile
Application

ลดอุณหภูมิ
โถงหลังคา

10 - 15%

2 - 5%

ลดพลังงานในการ
ปรับอากาศ

16 - 20%

20%
ลดพลังงานในการ

ปรับอากาศ

Solar Panel
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Concept
บ้านเย็นอยู่สบาย
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• นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง โดยออกแบบ
และผลิตส่วนประกอบตามรูปแบบของอาคาร
และการใช้งาน (Application)  เมื่อผลิตเสร็จ
จากโรงงานจึงน�าชิ้นส่วนมาประกอบและติดตั้ง
ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ลดจ�านวนแรงงานก่อสร้าง ลดฝุ่น
และขยะของเสียจากการก่อสร้างหน้างาน จึง
ช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
• เอสซีจีมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้าง
ส�าเร็จรูปในหลายผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบอัตโนมัติ
ที่ได้มาตรฐานคุณภาพและมีความแม่นย�าสูง 

 “ไม่มีแรงงาน” “ล่าช้ากว่าก�าหนด” “งานไม่ได้
มาตรฐาน” เป็นปัญหาของงานก่อสร้างทั่วไปที่ทุกอย่างขึ้น
อยู่กับการจัดการที่หน้างาน ด้วยแนวคิดการออกแบบให้
ตรงตามความต้องการก่อน แล้วจึงจัดท�าชิ้นงานส�าเร็จรูป
จากโรงงาน ซึ่งสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพ และ
น�ามาประกอบติดตั้งในพื้นที่ ท�าให้สามารถเสร็จงานได้
อย่างรวดเร็ว ใช้แรงงานน้อย  ได้งานตรงตามแบบและ
คุณภาพที่ต้องการ  ที่ส�าคัญคือลดฝุ่น ลดขยะและของเหลือ
จากการก่อสร้างหน้างาน  เอสซีจีจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมการก่อสร้างส�าเร็จรูป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ลดขยะ และพลังงานในการด�าเนินงาน 

นวัตกรรมการก่อสร้างส�าเร็จรูป
Prefabrication Construction Solution
กลยุทธ์  1   3

• SCG HEIM  บ้านเอสซีจี ไฮม์เป็นบ้านที่โครงสร้าง
และชิ้นส่วนกว่า 80% สร้างส�าเร็จมาจากโรงงานด้วยระบบ 
Modular ที่มีมาตรฐานสูงโดยใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติผลิต
ชิ้นส่วน จากนั้นจึงน�าโมดูลส่วนต่างๆ ของบ้านขนส่งมายก
ประกอบเข้าด้วยกันที่หน้างาน ใช้เวลาสร้างบ้านเสร็จในระยะ
เวลาสั้น ลดขยะของเสียจากการก่อสร้างหน้างาน
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• ระบบโครงสร้างหลังคาส�าเร็จรูป (Roof Truss 
System) ผลิตชิ้นส่วนโครงหลังคาจากโรงงานตามแบบหลังคา
ของเจ้าของบ้าน หรือสถาปนิก และจากการวัดพื้นที่จริง
หน้างาน ออกแบบค�านวณขนาดและความยาวของชิ้นส่วนตาม
หลักวิศวกรรม จากนั้นน�าไปประกอบที่พื้นที่ก่อสร้าง โดยใช้ตะปู
เกลียว (สกรู) ยึดติด ไม่มีการเชื่อมเหล็ก การติดตั้งจึงท�าได้
รวดเร็วและแม่นย�า

• ระบบผนังคอนกรีตส�าเร็จรูป (PRECAST Concrete 
System) ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ลดความผิดพลาด
จากแรงงานคนและความบกพร่องของอุปกรณ์หล่อ ท�าให้ชิ้น
ส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูปมีคุณภาพสม�่าเสมอ ถูกต้อง แม่นย�า 
พร้อมติดตั้งในสถานที่จริง เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานบริเวณ
หน้างานยังสะอาดตา เนื่องจากช่วยลดของเสียจากเศษวัสดุ
ก่อสร้างลงน้อยกว่า 5% ลดมลภาวะทางเสียงและฝุ่นที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมและชุมชนข้างเคียง รวมทั้ง
ลดต้นทุน เพราะร่นระยะเวลาการก่อสร้าง ประหยัดค่าแรง

• ห้องน�้าส�าเร็จรูป (SCG Modular 
Bathroom) ออกแบบตามขนาดพื้นที่และ
ความต้องการของลูกค้า จากนั้นผลิตเสร็จ
จากโรงงานเพื่อควบคุมคุณภาพ และให้งาน
ติดตั้งที่หน้างานง่ายและน้อยที่สุด นอกจาก
นี้ยังใช้ระบบท่อน�้าดี PEX ที่มีข้อต่อน้อย 
ลดการรั่วซึม ไม่มีสารตะกั่ว ลดการปนเปื้อน
โลหะหนักเข้าสู่ร่างกายและสิ่งแวดล้อม 

• นวัตกรรมการก่อสร้างส�าเร็จรูปได้รับความนิยม
อย่างมากจากลูกค้าผู้ประกอบการสร้างอาคาร
ที่พักเชิงพาณิชย์ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
และการควบคุมคุณภาพของงานที่ได้มาตรฐาน
สม�่าเสมอ 

ผลด�าเนินงานปี 2561 
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• ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยเลือกใช้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถน�ากลับมา
รีไซเคิลได้ หรือบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อ
ธรรมชาติที่ย่อยสลายตามธรรมชาติ

 ด้วยความรับผิดชอบต่อโลกที่เราอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะ
ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากหรือไม่สามารถ
น�ากลับมารีไซเคิลได้  ธุรกิจแพคเกจจิ้งจึงให้ความส�าคัญ
ต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ต่างๆ

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์  1   3

• บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติ แบรนด์ 
“เฟสท์” (Fest) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งอาหารร้อน
และเย็น ผลิตด้วยเยื่อจากป่าปลูกที่เอสซีจีส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกเพิ่มรายได้ มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวก
ต่อการใช้งาน น�าเข้าไมโครเวฟได้ และย่อยสลายตาม
ธรรมชาติ 

• หลอดกระดาษ แบรนด์ “เฟสท์” (Fest) ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ ใช้งานได้นานถึง 4 ชั่วโมง น�ามารีไซเคิลได้ 
และย่อยสลายตามธรรมชาติ• บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก R-1 ผลิตจากการใช้

วัสดุชนิดเดียวกันประกบหลายชั้น (Multilayer Laminated 
: Mono Material) ท�าให้รีไซเคิลได้ น�าไปใช้ในการผลิต
บรรจุภัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

• ถุงบรรจุภัณฑ์กระดาษท�าจากเยื่อธรรมชาติ 
(FybroZeal) แข็งแรงทนทานและให้คุณภาพงานพิมพ์สูง
สามารถปิดผนึกด้วยความร้อนโดยไม่ต้องเคลือบฟิล์ม
พลาสติก สามารถน�ากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้

Click 
Video

ยกระดับคุณภาพชีวิต > ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

https://youtu.be/yA-9IbHvFbg
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• SCG™ HDPE H112PC เม็ดพลาสติก
พอลิเอทิลีนคอมพาวนด์สีด�าส�าหรับผลิต
ท่อแรงดัน ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการ
จดสิทธิบัตร ซึ่งมีความแข็งแรงระดับ PE112 
ตามมาตรฐาน ISO 12162 เป็นรายแรก
ของโลก
• มีความแข็งแรงเหนือกว่า PE 100 ในท้องตลาด
ทั่วไป มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเฉพาะ
ในโครงการที่มีข้อจ�ากัดในการติดตั้ง
และซ่อมแซม

	 เนื่องจากมีความต้องการใช้ท่อแรงดันในอุตสาหกรรม
ต่าง	ๆ	เพิ่มมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นท่อส่งน�้า	ท่อส่งก๊าซ	
หรือท่อเหมือง		ธุรกิจเคมิคอลส์จึงคิดค้นนวัตกรรมเม็ด
พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง	(HDPE)	
ที่มีประสิทธิภาพสูงในชื่อ	SCG™	HDPE	H112PC	ส�าหรับ
การผลิตท่อแรงดันสูงโดยเฉพาะ	มีความแข็งแรงระดับ	
PE112	ซึง่จากการทดสอบมาตรฐานจากสถาบนัชัน้น�าระดบั
สากล	(Exova)	พบว่าท่อ	PE112	มีคุณสมบัติทนแรงดัน
มากกว่าท่อ	PE100	ที่ใช้ในท้องตลาดทั่วไปถึง	10%	
ด้วยคุณสมบัตินี้ท�าให้ผู้ผลิตท่อสามารถลดความหนาของ
ท่อลงได้	10%	เมื่อเทียบแรงดันในระดับเดียวกัน	ช่วยเพิ่ม
ปริมาตรการขนส่งน�้า	ลดการใช้วัตถุดิบ	รวมทั้งลดเวลาใน
การเชื่อมและติดตั้งท่อด้วย
	 นอกจากนี้	ท่อ	PE112	ยังมีคุณสมบัติทนการสึกกร่อน
มากกว่าท่อ	PE100	ถึง	50%	ส่งผลให้มีอายุการใช้งาน

PE112 ท่อส่งน�้ามาตรฐานระดับโลก 
กลยุทธ์  1   2

ยาวนานกว่า	ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ	โดยเฉพาะ
ในงานอุตสาหกรรมเหมืองที่เน้นอายุการใช้งานของท่อเป็น
ปัจจัยส�าคัญ
	 นวัตกรรมเม็ดพลาสติก	SCG™	HDPE	H112PC	ได้
รับความไว้วางใจให้ใช้ผลิตท่อส�าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่	
และท่อน�้าแรงดันสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ	นับเป็น
อีกหนึ่งนวัตกรรมของธุรกิจเคมิคอลส์ที่สร้างความยั่งยืนให้
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมท่อโดยเฉพาะ

•	ปี	2559	วัสดุ	SCG™	HDPE	H112PC	
ได้รับคัดเลือกให้ใช้ใน	“โครงการก่อสร้างระบบ
ท่อส่งน�้าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย”	
ด�าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค	ซึ่งได้
ว่าจ้างบริษัทวิค	แอนด์	ฮุคลันด์	จ�ากัด	(มหาชน)	
เป็นผู้ออกแบบและก�ากับดูแลงานวางท่อ		มีระยะ
ทางการวางท่อ	HDPE	ลอดใต้ทะเลประมาณ		
20	กิโลเมตร	จากอ�าเภอขนอม	จังหวัด
นครศรีธรรมราข	ถึงอ�าเภอเกาะสมุย	จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	ถือเป็นโครงการวางท่อส่งน�้าประปา
ลอดใต้ทะเลขนาดใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย	
และเปิดใช้บริการในปี	2562

ผลด�าเนินงานปี 2561 

Click 
Video

ยกระดับคุณภาพชีวิต  >  ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
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การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

 เอสซีจีมุ่งเน้นสู่องค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
อย่างแท้จริง โดยเราท�าความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าที่มีหลากหลายอย่างลึกซึ้ง และพัฒนา
ความสามารถในการตอบสนองอย่างครบถ้วน
และเหมาะสม  น�าเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคม
ออนไลน์มาเป็นเครื่องมือด�าเนินกิจกรรมที่ให้
ความสะดวกและรวดเร็ว เน้นสร้างความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอดเส้นทางของลูกค้า
ที่มีกับเอสซีจี เพื่อน�ามาสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน  

• เอสซีจีเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภค
นึกถึงก่อนทุกครั้งที่ต้องการ
สินค้าและบริการในกลุ่มเดียว
กับที่เอสซีจีด�าเนินธุรกิจอยู่
• เพิ่มรายได้การขายสินค้า 
บริการ และโซลูชั่น จากความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับ
ลูกค้า

เป้าหมาย กลยุทธ์

• วิเคราะห์และติดตามประสบการณ์ของลูกค้า 
ตั้งแต่การเข้าใจปัญหาและความต้องการ พฤติกรรม
การเลือกซื้อและใช้สินค้าและบริการ รวมถึงการ
ส�ารวจความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ 
• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการแก่คู่ค้า 
คู่ธุรกิจ และลูกค้าทุกกลุ่ม 
• เชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าในโลกออนไลน์และ
จุดให้บริการเพื่อสร้างความสะดวกสบายและพึงพอใจ
สูงสุด
• ส่งมอบนวัตกรรมของสินค้า บริการ และโซลูชั่น 
ที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

1  สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
 กลุ่มธุรกิจเพื่อลูกค้ากลุ่มผู้
 บริโภค (B2B2C)

2  สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
 กลุ่มผู้บริโภค (B2C)

• 100% ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจาก
การส�ารวจผ่านช่องทาง SCG Contact Center

ผลด�าเนินงานปี 2561 การบริหารจัดการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต > การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
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Customer Journey
1

ป�ญหาจากการใช�งานหลังคา 
และหาช�างที่ไว�ใจได�ยาก 

ป�ญหาการซ�อม ปรับปรุง 
ต�อเติมบ�านที่หาช�าง
หร�อผู�รับเหมายาก

3

   ประเมินความ
   พึงพอใจของลูกคา  
   ในทุกประสบการณ
   ใชทุกชองทาง 
   โทรศัพท ออนไลน 
   แบบสอบถาม
   ปรับปรุงการ
   ดำเนินงาน เพื่อเพิ�ม    
   ความพึงพอใจ
   ของลูกคา

นวัตกรรมหลังคา 
และการสร�าง Roof Experience 
   ใหคำปรึกษาเรื่องงานหลังคาครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ    
   และบริการติดตั้ง โดยผูเชี่ยวชาญจากเอสซีจี
   ระบบหลังคากันรอน ระบบหลังคากันรั�ว ระบบ
  ยึดหลังคา และระบบหลังคาระบายอากาศ เอสซีจี
   ใหคำปรึกษา ออกแบบ ปรับปรุงหลังคาจนถึงติดตั้ง
   Mobility Roof Assistant แอปพลิเคชันแนะนำการ    
   เลือกใชผลิตภัณฑหลังคา ประเมินราคาเบื้องตน 
   ผานออนไลน โดยคำนวณพื้นที่หลังคาจาก     

   Google Earth

เอสซีจีใหความสำคัญกับลูกคาตลอดเสนทางที่ลูกคามีประสบการณกับเอสซีจี 

พัฒนา CBM Digital Platform 
เชื่อมโยงออนไลน�และออฟ ไลน�ทุกขั้นตอน
การใช�ช�องทางออนไลน�หาข�อมูล ทำธุรกรรม และชำระเง�น
   SCG Online Store เวบไซตสำหรับคนหาสินคา ชาง สั�งซื้อ 
   พรอมบริการชางติดตั้ง   
   Home Buddy แอปพลิเคชันชวยการสราง ซอม 
 ตอเติมบานอยางครบวงจร 
   Chatbot เทคโนโลยีปญญาประดิษฐชวยตอบปญหา
 ลูกคาในชองทางไลน  
   SCG Wallet แอปพลิเคชันชำระเงินอิเล็กทรอนิกส 
 สำหรับรานในเครือเอสซีจี

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
กับการพัฒนา Customer Journey

2

    คิดจากมุมมองและความตองการ
 ของลูกคาเปนหลัก
    เขาใจความตองการของลูกคาอยางลึกซึ้ง 
 ทั้งในวันน�้และอนาคต
    เขาใจถึงความตองการที่หลากหลาย
 ของลูกคาแตละคน

เขาใจความตองการของลูกคา

การสรางประสบการณของลูกคา
   สรางการมีสวนรวมกับลูกคาในการพัฒนาสินคาและบริการ
   สงมอบโซลูชั�นการแกปญหาใหลูกคาไดประโยชนและคุณคาเพิ�มขึ้น 
   สงมอบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจรเพื่อความสะดวกสบายของลูกคา

สำรวจความ
พ�งพอใจของ
ลูกคา

ยกระดับคุณภาพชีวิต > การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
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• ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 
วิจัยและพัฒนาวัสดุสังเคราะห์และพลาสติก
ชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ได้สินค้า
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
• ธุรกิจแพคเกจจิ้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่
ร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ท�าให้ได้บรรจุภัณฑ์
ที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ลูกค้าของเอสซีจีไม่ได้มีเพียงลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค 
แต่ยังมีลูกค้ากลุ่มธุรกิจซึ่งเราให้ความส�าคัญกับการร่วมกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ
โดยสร้างความร่วมมือและความไว้วางใจกับลูกค้ากลุ่ม
ธุรกิจ ร่วมเรียนรู้ปัญหาของผู้บริโภค ร่วมวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทดสอบ ปรับปรุง ทดลองตลาด และติดตามผล 
ด้วยการท�างานแบบสื่อสารสองทางที่เกิดการแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันองค์ความรู้ด้วยกันตลอดเวลา

Co-Creation ร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
กลยุทธ์  1
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 SCG™ HDPE เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
คอมพาวนด์ชนิดกันการลามไฟส�าหรับหุ้มสาย
เคเบิลใยแก้วน�าแสง ผลงานจากการท�าวิจัย
ร่วมกันระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ กับบริษัท 
ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อลดการลุกลาม
ของอุบัติเหตุไฟไหม้บนสายสื่อสาร เพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชน และป้องกันปัญหา
สัญญาณล่มเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

Click 
Video

ผลด�าเนินงานปี 2561 

https://youtu.be/ZMy2MENT4MU
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The Challenge – 
Packaging Design 
Contest 2018

 ธุรกิจแพคเกจจิ้งจัดโครงการ “The Challenge – Packaging 
Design Contest 2018” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีเวที
แสดงศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเรียนรู้หลักคิดการท�างาน
ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centricity) โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการชั้นน�า ได้แก่ บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัทเบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัทมาลีกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทอุตสาหกรรมทวีวงษ์ จ�ากัด ในการตัดสินการประกวด 
โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะน�าไปพัฒนาเพื่อใช้งานจริงในตลาดต่อไป
 ปี 2561 มีเยาวชนเข้าร่วม 271 คนจาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 12 ชิ้นที่จะได้รับการน�าไปพัฒนาโดย
นักออกแบบในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เพื่อต่อยอดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาด

• SCG™ PP P639AT เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนส�าหรับผลิตกันชน
รถยนต์แบบ non painted เป็นนวัตกรรมที่ธุรกิจเคมิคอลส์คิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ร่วมกับผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดคอมพาวนด์ประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อลดขั้นตอนการพ่นสีของบริษัทรถยนต์ แต่ยังคงความสวยงาม

• Best Performance Award 2018 จากบริษัทแอลจี 
อีเลคทรอนิคส์ (อินเดีย) จ�ากัด และ Best Cooperation 
Award 2018 จากบริษัทแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ซึ่งมอบให้แก่คู่ค้าในเรื่องคุณภาพสินค้า และการ
ให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการในการด�าเนินธุรกิจ
ของลูกค้าได้ดีที่สุด  ด้วยกระบวนการท�างานที่ใกล้ชิด
กับลูกค้า ท�าให้ทั้ง 2 บริษัทซึ่งมีเป้าหมายในการท�าธุรกิจ
ร่วมกัน สามารถวางแผนการผลิต การจัดเก็บและส่งมอบ
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Click 
Video
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 FybroZeal ธุรกิจแพคเกจจิ้งร่วมกับโครงการพัฒนา
ดอยตุงในการพัฒนาและออกแบบถุงบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ผลิตจากเยื่อธรรมชาติส�าหรับสินค้าชนิดพรีเมียม โดยธุรกิจ
แพคเกจจิ้งเข้าไปรับฟังความต้องการของลูกค้าและร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การเลือกวัสดุ ออกแบบการใช้งานบรรจุภัณฑ์
ที่ค�านึงถึงประเภทของสินค้า ความสะดวกสบายและ
ความสวยงาม รวมถึงการผลิตและส่งมอบสินค้า  บรรจุภัณฑ์
กระดาษ FybroZeal มีความแข็งแรง มีคุณภาพงานพิมพ์สูง 
สามารถปิดผนึกด้วยความร้อนโดยไม่ต้องเคลือบฟิล์มพลาสติก 
รีไซเคิลและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ตอบโจทย์ความ
ต้องการลูกค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 กล่องขนมไหว้พระจันทร์ ธุรกิจแพคเกจจิ้งร่วมกับบริษัท 
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) ในการออกแบบ
และผลิตบรรจุภัณฑ์ส�าหรับขนมไหว้พระจันทร์เซตพรีเมียม 
ลิมิเต็ด อิดิชั่น โดยธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ร่วมพัฒนากราฟิก
และโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการ
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ปกป้องสินค้าได้ดีทั้งด้านความแข็งแรง
และถนอมผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้นาน ใช้งานสะดวกและสวย
สะดุดตา เพิ่มมูลค่าให้สินค้า รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
น�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้  บรรจุภัณฑ์ส�าหรับขนมไหว้พระจันทร์
มีลักษณะคล้ายปิ่นโตกระดาษที่ใช้กระดาษรีไซเคิล ซึ่งสามารถ
น�ากลับมาใช้ซ�้าเป็นภาชนะใส่ของ รวมทั้งรีไซเคิลเป็นกระดาษ
ใหม่ได้เช่นกัน

https://youtu.be/1L9mpwM-IAE
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สุขภาพและความปลอดภัย

 เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการท�างาน 
ทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ โดยควบคุมความเสี่ยงในการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework) เป็นแนวปฏิบัติ 
ร่วมกับการใช้เครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความ
ปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program; 
SPAP) และกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) เพื่อสร้าง
พฤติกรรมและวัฒนธรรมการท�างานที่มีความปลอดภัยทั้งองค์กร 
(Total Safety Culture) ทั้งในและต่างประเทศที่เอสซีจีเข้าไป
ด�าเนินธุรกิจรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย
ลดการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

• จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตเท่ากับศูนย์ในทุกปี
• ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานในปี 2561 
และปี 2562 เท่ากับ 0.023 
และ 0.016 ตามล�าดับ และ
เป็นศูนย์ภายในปี 2565
• ลดอัตราการเจ็บป่วยและ
โรคจากการท�างานต่อเนื่อง
ทุกปี

1  สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 การท�างานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย

2  ส่งเสริมผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้น�า
 ด้านความปลอดภัยที่ใส่ใจดูแลพนักงาน
 และคู่ธุรกิจอย่างใกล้ชิด

3  ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในประเทศ
 และต่างประเทศ

4  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือก�ากับดูแล
 การปฏิบัติงานที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อลด
 ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย กลยุทธ์

• ก�าหนดกฎพิทักษ์ชีวิตให้พนักงานและคู่ธุรกิจปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง อันอาจมีผลให้
สูญเสียชีวิต
• ก�ากับให้มีการใช้เครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความ
ปลอดภัยตามข้อก�าหนดของเอสซีจี (SPAP) อย่างต่อเนื่อง 
• จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้น�าแสดงความ
เป็นผู้น�าด้านความปลอดภัย พร้อมกับติดตามและวัดผลระดับ
ความเป็นผู้น�าเพื่อน�ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการ

• 0.038 ราย/200,000 ชั่วโมง-คน อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน

• 0.056 ราย/200,000 ชั่วโมง-คน อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานของคู่ธุรกิจ

• 0 ราย จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน

• 6 ราย จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของคู่ธุรกิจ

• 59% จ�านวนโรงงานในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน SPAP 
ระดับ 4 Succeeding ขึ้นไป

ผลด�าเนินงานปี 2561 

ยกระดับคุณภาพชีวิต > สุขภาพและความปลอดภัย 51เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในปี 2561 
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 
32.7 ต่อประชากร 100,000 คน ท�าให้ไทยครองต�าแหน่ง
ประเทศที่มีอัตราการตายบนท้องถนนสูงที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้...ต�าแหน่งแชมป์ที่ไม่มีใครต้องการ

ระบบจัดการขนส่งปลอดภัย 
ด้วยเทคโนโลยีและหัวใจ

 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะท�าให้อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็น
ศูนย์ เอสซีจีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และวางระบบบริหาร
จัดการขนส่งในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งเอสซีจี โลจิสติกส์ และคู่ธุรกิจ ที่ท�างาน
ร่วมกับเอสซีจี จะดูแลการคมนาคมขนส่งสินค้าอย่าง
ปลอดภัยสูงสุด  และด้วยความตระหนักว่า “พนักงาน
ขับรถ” คือกลไกส�าคัญอย่างยิ่งของความปลอดภัย ซึ่ง
ไม่เพียงการมีทักษะการขับรถ แต่ยังต้องมีความเข้าใจเรื่อง
ระบบการขนส่ง การดูแลสินค้า การดูแลยานพาหนะ 
โดยเฉพาะมีหัวใจของการให้บริการและห่วงใยรับผิดชอบ
ต่อชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนและสังคมโดยรวม เอสซีจีจึง
ยกระดับพนักงานขับรถให้เป็นพนักงานขับรถคุณภาพสูง
เรียกว่า Smart Driver หรือ “สุภาพบุรุษนักขับ”
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การพัฒนาคู่ธุรกิจขนส่ง

 คู่ธุรกิจขนส่งนับเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญต่อการขนส่ง
สินค้าของเอสซีจี โดยในปี 2561 เอสซจีมีคีูธ่รุกจิขนส่ง
ถึง 340 ราย เอสซีจีจึงมีแผนพัฒนาคู่ธุรกิจให้ปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัยสูงสุด โดยคู่ธุรกิจขนส่งทุกรายต้องผ่าน
การลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี
และได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปี
อย่างละเอียด ทัง้ด้านการก�ากบัการปฏบิตังิานทัว่ไป 
เช่น การคัดเลือกพนักงานขับรถ การวางแผนงาน 
การบริการลูกค้า เป็นต้น และการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัย เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ การจัดการ
สภาพยานพาหนะ การบริหารเส้นทางการขนส่ง เป็นต้น 
 เอสซีจีแบ่งกลุ่มคู่ธุรกิจขนส่งเป็น 4 ระดับ คือ 
Partnership, Certified, Approval และ Spot Hire
ตามเกณฑ์คะแนนการประเมินผลประจ�าปี และมูลค่าการ
จ้างงาน โดยแบ่งเป็นคู่ธุรกิจรถใหญ่ (10-18 ล้อ) และ
รถเล็ก (4-6 ล้อ) ซึ่งกลุ่มหลังมีบทบาทด้านการขนส่ง
ให้เอสซีจีมากขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจแบบ B2C  
 ทั้งนี้ Partnership เป็นกลุ่มที่เอสซีจีให้ความส�าคัญ
สูงสุด รองลงมาคือ Certified และ Approval โดยใน
แต่ละปีเอสซีจีจะจัดท�าแผนพัฒนาร่วมกับคู่ธุรกิจ 
Certified ที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับเป็น Partnership

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์

 เอสซีจีจัดตั้ง “โรงเรียนทักษะพพิฒัน์” (Skills 
Development School) เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
(Non-Formal Education School) ประเภทวิชาชีพ
ในปี 2554  มีเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนา
ทักษะและฝีมือแรงงานด้านการขนส่งให้มีคุณลักษณะเป็น
มืออาชีพ สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศและประเทศคู่ค้าต่างชาติ

Driver Centric Safety Management System 
เป็นระบบการจัดการที่มุ่งเน้น “พนักงานขับรถ” โดยการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงานส�าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขับรถจะสามารถปฏิบัติงานขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย
ตลอดเส้นทาง

ก่อนการขนส่งสินค้า ระหว่างการขนส่งสินค้า หลังการขนส่งสินค้า

เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพ 
และศูนย์ควบคุม
การปฏิบัติงาน

• ก�าหนดมาตรฐานพนักงานขับรถ 
เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ
• ก�าหนดกฎระเบียบ เช่น
กฎพิทักษ์ชีวิต 
• จัดท�ามาตรฐานเส้นทางขนส่ง 
จุดพัก จุดเสี่ยง
• จัดท�ามาตรฐานรถขนส่ง เช่น 
อุปกรณ์ประจ�ารถ การโหลดสินค้า

• ติดตามพฤติกรรมขับรถเสี่ยง
ด้วยระบบ GPS ทุกคัน
• สุ่มตรวจพฤติกรรมขับรถเสี่ยง
ด้วยข้อมูลกล้องหน้ารถยนต์
• สุ่มตรวจระหว่างขนส่ง เช่น
แอลกอฮอล์ สารเสพติด
• หากเกิดอุบัติเหตุต้องสอบสวน
และหาแนวทางป้องกันการเกิดซ�้า

• สรุปการพบพฤติกรรม
เสี่ยงและแก้ไข
• Safety Audit
• สรุปผลงานกิจกรรม
ที่ด�าเนินการ
• สื่อสาร/รับข้อเสนอแนะ
จากพนักงานขับรถ

คู่ธุรกิจขนส่ง/
ทีมปฏิบัติการ

• ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ 
เช่น แอลกอฮอล์ สารเสพติด
• ตรวจสอบชั่วโมงปฏิบัติงาน
และการพักผ่อนก่อนรับงาน
• แจ้งแผนที่เส้นทางขนส่ง จุดพัก
และจุดเสี่ยงแก่พนักงานขับรถ
• ตรวจเช็กสภาพรถทุกเดือน
และตามระยะใช้งาน
• ตรวจวัดสารเสพติดของพนักงาน
ขับรถทุก 3 เดือน

• ติดตามพฤติกรรมขับรถเสี่ยงด้วย
ระบบ GPS ผ่านเว็บไซต์
• ติดตามพฤติกรรมขับรถเสี่ยงด้วย
ข้อมูลกล้องหน้ารถยนต์

• ประเมินผลงาน
ของพนักงานขับรถ
• จัดท�าแผนงานซ่อมบ�ารุง
• สื่อสาร/รับข้อเสนอแนะ
จากพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

• ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัย
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ 
• ตรวจสอบรถประจ�าวันก่อน
เดินทาง
• จัดเตรียมอุปกรณ์ประจ�ารถ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

• เคารพกฎจราจร ควบคุมความเร็ว
ตามระเบียบที่ก�าหนด
• ขับรถตามแผนเส้นทางขนส่ง
และกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
• หากพบสภาพการณ์ไม่ปลอดภัย
ต้องรายงานหัวหน้างานหรือตัวแทน
• ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตามคู่มือ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

• ปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยของโรงงาน/
ลูกค้าปลายทาง
• บริการลูกค้าด้วย
ความเต็มใจ

ยกระดับคุณภาพชีวิต > สุขภาพและความปลอดภัย
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 ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนมี 2 ประเภท คือ 
Road Traffic ส�าหรับรถบรรทุก รถยนต์ รถกระบะ และ
มอเตอร์ไซค์  และ Warehouse ส�าหรับคลังสินค้า และ
รถยกฟอร์กลิฟต์  โดยโรงเรียนมีผู้ฝึกสอนและสนามฝึก
ขับรถมาตรฐานให้บริการแก่ผู้สนใจอาชีพขับรถบรรทุก
สินค้า รวมทั้งพนักงานของบริษัทคู่ค้าด้านรับเหมาขนส่ง
ต้องผ่านการอบรมจากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ก่อนจึงจะได้รับ
พิจารณาร่วมงานด้านธุรกิจขนส่งกับเอสซีจี
 ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2561 มผีูผ่้านการอบรมจาก
โรงเรยีนทกัษะพิพัฒน์ไปแล้วกว่า 87,947 คน

Logistics Command Center 
ด้วยระบบ GPS

 เอสซจี ีโลจสิตกิส์ น�าเทคโนโลยมีาใช้ในศูนย์ควบคุม
และติดตามพฤตกิรรมพนกังานขบัรถ (Logistics
Command Center) ด้วยระบบ GPS โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล
ตลอด 24 ชั่วโมง และท�าหน้าที่เป็น Safety Monitoring 
Center ผ่านระบบการแจ้งเตือนพนักงานขับรถ (Alert) 
ซึ่งมี 5 ประเภท ดังนี้ 1. แจ้งเตือนความเร็วเกินก�าหนด
ในเส้นทางปกติ 2. แจ้งเตือนเข้าเขตพื้นที่ห้ามเข้า เช่น 
ห้ามจอดไหล่ทาง จุดรับซื้อปูน เป็นต้น 3. แจ้งเตือน
ความเร็วในเส้นทางเขตชุมชนหรือตามสีแ่ยกต่างๆ
4. แจ้งเตอืนขบัรถต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง และ 
5. แจ้งเตอืนปฏบิตังิานตดิต่อกนั 10 ชัว่โมงโดยไม่หยดุพกั
การขบัรถ ซึง่เป็นปัจจยัของการหลับในและน�าไปสู่อุบัติเหตุ 
 นอกจากนี้ยังมีระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า 
Auto Alarm ผ่านระบบไมค์และล�าโพงในห้องโดยสาร 
เพื่อป้องปรามและยับยั้งการกระท�าทีเ่สีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตุ

Smart Driver 

 เพือ่ตอบโจทย์การลดอบุตัเิหตขุนส่งให้เป็นศนูย์ เอสซจีี
ได้พัฒนาแนวคิด Smart Driver หรือ “สุภาพบุรุษนักขับ” 
ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 และได้พัฒนาศักยภาพและฝึกอบรม
พนักงานขับรถที่ปฏิบัติงานกับเอสซีจีให้มีคุณสมบัติของ 
“สุภาพบุรุษนักขับ” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 4S 
คอื Smart Heart, Smart Look & Act, Smart Technology, 
Smart Attitude & Image  
 เอสซีจีมีมาตรการกระตุ้นและส่งเสริม “สุภาพบุรุษ
นักขับ” โดยการสร้างความภูมิใจในภาพลักษณ์ของสุภาพ
บุรุษนักขับ และการดูแลครอบครัวพนักงานขับรถในด้านต่างๆ 
เช่น ทุนการศึกษาส�าหรับบุตร เพื่อเพิ่มจ�านวนพนักงานขับรถ
คุณภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มสุภาพ

บุรุษนักขับให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
 พนักงานขับรถที่จะได้เป็นสุภาพบุรุษนักขับต้องผ่าน
เกณฑ์การขับรถปลอดภัย เช่น ไม่มีอุบัติเหตุที่เป็นฝ่ายผิด 
ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า ไม่มีรายงานแจ้งเตือนการขับรถ
ผิดข้อก�าหนดจาก Logistics Command Center
 จากปี 2558 ที่เอสซีจีมีสมาชิกสุภาพบุรุษนักขับ
เพียง 45 คน ถึงปี 2561 ได้เพิ่มจ�านวนสุภาพบุรุษนักขับ
ทั่วประเทศขึ้นเป็นกว่า 2,300 คน คิดเป็นราว 44% ของ
พนักงานขับรถทั้งหมด  
 ผลลัพธ์จากการยกระดับพนักงานขับรถ ท�าให้สถิติ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุขนส่งบนท้องถนนของสุภาพบุรุษ
นักขับมีตัวเลขลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดยปี 2561 
มีสถิติเท่ากับ 0.11 ครั้ง/ล้านกิโลเมตร เทียบกับพนักงาน
ขับรถโดยรวม 0.24 ครั้ง/ล้านกิโลเมตร

• สวมเครื่องแบบที่ก�าหนด สะอาด
เรียบร้อย บุคลิกน่าไว้วางใจ 
• มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ควบคุมอารมณ์ 
• ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอบเขตงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
• เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบของ
สถานที่ที่รับส่งสินค้าอย่างเคร่งครัด

Smart Look & Act 
“บุคลิกดี งานเก่ง” 

• รักการบริการ ใส่ใจ เห็นใจลูกค้า 
เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทาง 
• รู้จักวิธีเข้าพบลูกค้า ผู้ร่วมงาน 
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน

• รู้จักใช้เทคโนโลยีช่วย
สนับสนุนการท�างาน  
• ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
เก็บข้อมูลและการแก้ไขปัญหา

Smart 
Driver 

Smart Heart  
“หล่อที่หัวใจ”  

Smart Technology 
“ก้าวทันสมัยโลก”

• ภูมิใจในอาชีพ และภูมิใจ
ในการเป็นพนักงานขับรถ
ของเอสซีจี โลจิสติกส์
• ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ในภาพลักษณ์องค์กร 
• มีความรู้และแก้ไขปัญหาของรถได้ 
• ยึดมั่นกฎระเบียบความปลอดภัย
ที่มีต่อตนเองและคนรอบข้าง

Smart Attitude 
& Image  
“คิดดี มองไกล” 
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ยกระดับผู้น�าเพื่อความปลอดภัย
กลยุทธ์  2

 อุบัติเหตุจากการท�างานส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความ
ประมาท การพาตัวเองเข้าไปในจุดเสี่ยง และการขาด
ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งไม่เพียง
เป็นอันตรายแก่ตนเอง ยังอาจส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน
และการด�าเนินธุรกิจ  อุบัติเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันหรือ
ลดระดับความรุนแรงลงโดยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
เข้าไปสังเกตการท�างาน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ 
เมื่อพบสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยก็สามารถสั่งการให้
ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  ส่วนพฤติกรรมการท�างาน
ที่ไม่ปลอดภัยหรือการกระท�าที่มีความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน
ก็จะได้รับการแก้ไขและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ซึ่งแสดงถึง
ภาวะผู้น�าที่เห็นความส�าคัญของการท�างานที่ปลอดภัย 
และการดูแลพนักงานด้วยความห่วงใยกันและกัน (Caring)

 เอสซีจีจึงให้ความส�าคัญกับหัวหน้างานไปจนถึง
ผู้บริหารที่จะต้องเป็นผู้น�าในการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานในหน่วยงาน โดยมีแนวปฏิบัติ
ที่หัวหน้างานควรปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ คือ Leader 
Standard Work ที่ครอบคลุมทั้งการให้ค�าแนะน�า 
(Coaching) การเดินส�ารวจงาน (Leadership Line Walk) 
การติดตามผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยด้วย 
Visual Board (Visualization) การสังเกตการท�างาน
เพื่อความปลอดภัย (Safety Observation Program)

• เอสซีจีให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้บริหาร
หรือหัวหน้างานในการแสดงพฤติกรรมที่เป็น
ตัวอย่างด้านความปลอดภัย และเป็นผู้น�า
ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้
เกิดขึ้นในองค์กร โดยใช้มาตรการต่าง ๆ  ในการ
ยกระดับความเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัย
• อุบัติเหตุสามารถป้องกันและลดพฤติกรรม
ความไม่ปลอดภัยลงได้โดยหัวหน้างานเข้าไป
สังเกตการท�างานของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ
เมื่อพบการกระท�าที่เสี่ยงระหว่างปฏิบัติงาน
ให้หัวหน้างานใช้วิธีการเหมาะสมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน

เวลำผมเข้ำท�ำ Leadership 

Line Walk นั้น พนักงำนจะ

ไม่คิดว่ำผมไปจับผิด แต่เป็นพื้นที่ให้ทุกคน

แสดงควำมรู้สึก ควำมคิดเห็นได้ทุกเรื่อง ท�ำให้

เกิดควำมไว้เนื้อเชื่อใจกันมำกขึ้น  ผมท�ำเรื่องนี้

มำตลอดเกือบ 3 ปี สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่ำง

เห็นได้ชัดเจน คือสภำพแวดล้อมและ

บรรยำกำศกำรท�ำงำนมีควำมปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ทุกคนช่วยกัน มีทีมเวิร์กที่เข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่

ควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีควำมสุข”

วิจัย หอมศักดิ์มงคล
ผู้จัดการส่วนผลิต 1 

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด โรงงานบ้านโป่ง 

• Safety Observation Program เป็นการสังเกต
การปฏิบัติงานที่มีการวางแผนและเตรียมการอย่างเป็น
ระบบ มีการสังเกตพฤติกรรมและการบันทึกผลและรายงาน
การสังเกต เพื่อวางแผนการปรับปรุงแก้ไขและวัดผล
การด�าเนินการปรับปรุงการแก้ไข โดยหัวหน้างานจะได้
รับการฝึกอบรมวิธีการสังเกตการท�างานซึ่งเน้นให้
หัวหน้างานแสดงความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติงานเมื่อพบ
การกระท�าที่ไม่ปลอดภัย และแสดงความชื่นชมเมื่อเห็น
การกระท�าที่ดีด้านความปลอดภัยตามหลัก “เมื่อท�าผิด
ต้องตักเตือนด้วยความห่วงใย เมื่อท�าดีต้องชื่นชม” 
สร้างบรรยากาศที่ผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานสามารถ
พูดคุยกันอย่างสนิทใจ ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงความ
ห่วงใยของหัวหน้างานและตระหนักด้วยตนเองถึงความ
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เสี่ยงในพฤติกรรมต่างๆ  โดยมีข้อก�าหนดให้หัวหน้างาน
ต้องท�า Safety Observation Program อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร

• Leadership Line Walk เป็นการเดินดูงานของ
ผู้บริหารเพื่อสังเกตการท�างาน พูดคุย ให้ค�าแนะน�าและ
รับฟังความคิดเห็นกับพนักงานอย่างเป็นกันเอง ไม่เพียง
ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังสร้างความไว้วางใจ 
ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน 

• Safety Leadership Program เป็นโครงการ
ประเมินระดับความเป็นผู้น�าด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงานระดับจัดการทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานด้านการผลิต ขนส่งสินค้า ส�านักงาน เช่น บัญชี 
จัดซื้อ การบุคคล เป็นต้น โดยประเมินผลใน 3 มิติ คือ 
1) ระดับความมุ่งมั่นในการท�างานให้ปลอดภัย 2) ระดับ
ผลงานด้านความปลอดภัยที่คาดหวัง 3) ระดับการมี
ส่วนร่วมและให้ความส�าคัญในการท�างานอย่างปลอดภัย
และเมื่อได้ข้อมลูจากผลการประเมนิ โครงการฯ จะวางแผน
ด�าเนนิการเพื่อพัฒนาผู้บริหารต่อไปโดยแบ่งเป็น 2
กระบวนการคือ 

จำกประสบกำรณ์กำรท�ำ 

Leadership Line Walk พบว่ำ

พนักงำนได้ขวัญและก�ำลังใจในกำรท�ำงำน  ปัญหำ

ที่หน้ำงำนได้ถูกน�ำเสนอและแก้ไขอย่ำงรวดเร็ว และ

ถูกต้อง พนักงำนได้เรียนรู้ผ่ำนค�ำแนะน�ำของ

หัวหน้ำงำนเกิดสัมพันธภำพที่ดี ท�ำให้กำรท�ำงำน

ต่ำงๆ รำบรื่น รวดเร็ว และปลอดภัย ขณะที่

หัวหน้ำงำนก็ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

กำรท�ำงำนกับพนักงำนด้วย”

 มงคล เฮงโรจนโสภณ
 Vice President-Olefins Business and Operations

ธุรกิจเคมิคอลส์

Line Walk สม�่ำเสมอ 

เข้ำใจสภำพกำรณ์ แก้ไข

ป้องกันทันท่วงที ส่งผ่ำนควำมห่วงใยที่มี

จำกพี่สู่น้อง”

ปริญญา ทีฆวิวรรธน์ 
ผู้จัดการส่วนผลิตขอนแก่น 

บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ากัด

 1. Diagnosis Phase เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและ
ต้นตอของปัญหาโดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารในเชงิลกึแบบ
ตวัต่อตัว และ/หรือ จาก Feedback ของพนักงาน
ในหน่วยงาน และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ผู้บริหารเกิดความรู้ ความตระหนัก และปฏิบัติ 
(know/Believe/Feel/Act) จนสามารถแสดงค�ามั่นสัญญา
และความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร 
 2. Area Transformation Phase เพื่อผลักดันให้เกิด
การท�างานทีป่ลอดภยัในทกุหน่วยงาน ทัว่ทัง้องค์กร  ผูบ้รหิาร
ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างด้วย Leader 
Standard Work ที่มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสร้าง
การมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อให้แต่ละคนพัฒนาตนเอง
จนสามารถท�างานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงวิธีการ
สื่อสาร การจัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ การระวังภัย
และป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

• ในปี 2561 โครงการ Safety Leadership 
Program ประเมินพนักงานระดับจัดการจ�านวน 

1,790 คน (จากทั้งหมด 1,866 คน)  ผลประเมิน
ตนเองพบว่ามีระดับภาวะความเป็นผู้น�าด้าน
ความปลอดภัยอยู่ในระดับที่เอสซีจีต้องการ 

(Acceptable Level) ประมาณ 32% 
โดยผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน มีระดับ
ความแข็งแกร่งและประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไข
แตกต่างกัน ทั้งนี้กลุ่มงานส�านักงานแสดงความ
เป็นผู้น�าน้อยกว่ากลุ่มผู้บริหารโรงงาน

ผลด�าเนินงานปี 2561 
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การส่งเสริมกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)
กลยุทธ์  3

 เอสซีจีก�าหนดกฎพิทักษ์ชีวิต 9 ข้อ เพื่อเน้นย�้า
จิตส�านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภัย ในการท�างานของพนักงานและคู่ธุรกิจ 
ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของทุกบริษัททั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งหากมีการละเลยกฎพิทักษ์ชีวิตจะมีมาตรการลงโทษ
อย่างเข้มงวดตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ จึงได้ด�าเนินการ
สื่อสาร รณรงค์ด้วยสื่อต่างๆ ผ่าน อีเมล บอร์ด โปสเตอร์ 
และการจัดงานกิจกรรมเป็นประจ�า รวมทั้งมีหน่วยงาน
ตรวจตราและก�ากับการปฏิบัติหน้างานอย่างเคร่งครัด 
เมื่อพบการกระท�าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎก็จะถูกลงโทษ 
 นอกจากนี้ในส่วนของส�านักงานใหญ่ บางซื่อ ยังได้
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ พัฒนาแบบส�ารวจความ
เข้าใจและทัศนคติต่อกฎพิทักษ์ชีวิต เพื่อน�าข้อมูลกลับมา
ปรับปรุงและพัฒนา โดยมีแผนขยายผลเชิงลึกในปี 2562

• จากการประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิตในปี 2560 
เอสซีจีได้ด�าเนินกิจกรรมสื่อสารและรณรงค์ 
เพื่อลดอุบัติเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
• ส�านักงานใหญ่บางซื่อจัดท�าแบบสอบถาม
ส�ารวจความเข้าใจและทัศนคติต่อกฎพิทักษ์
ชีวิต เพื่อน�าข้อมูลกลับมาปรับปรุงและพัฒนา

• ในปี 2561 พบการละเมิดกฎพิทักษ์ชีวิตและพิจารณา

การลงโทษทั้งสิ้น 710 ราย เป็นพนักงาน 18 ราย และ

คู่ธุรกิจ 692 ราย โดยประมาณ 81% เป็นการฝ่าฝืน
เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่หรือท�างาน (ระดับ
แอลกอฮอล์ที่เอสซีจีควบคุมคือ 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)

ผลด�าเนินงานปี 2561 

• แม้ว่าการละเมิดจะพบจ�านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 
แต่ส่วนหนึ่งมาจากการตรวจสอบและควบคุมที่เข้มงวดขึ้น
รวมทั้งในปี 2561 ไม่มีอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการดื่ม
แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในเอสซีจี

ยกระดับคุณภาพชีวิต > สุขภาพและความปลอดภัย



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

59เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อินโดนีเซีย

 ปี 2561 เอสซีจีจัดการแข่งขัน SCG Indonesia LSRs 
Better Practice Awards 2018 เป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความ
ตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงานค้นหาและปรับปรุง
งานเพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่การท�างานของตนเอง โดยแต่ละ
บริษัทได้ประกวดผลงานในระดับบริษัท และเสนอชื่อเข้าร่วม
ประกวดในระดับ SCG ถึง 13 โครงการ  โครงการที่ได้รับ
รางวัล 3 รางวัล คือ 
 รางวัลที่ 1 โครงการ Eliminate High Elevation Work 
of Cleaning PHE by Hot Water Bubbling Method จาก 
PT. Chandra Asri Petrochemicals, Tbk ช่วยลดความเสี่ยง
จากการท�างานบนที่สูงในการท�าความสะอาดเครื่องจักรด้วย
แรงงานคน ด้วยการสร้างอุปกรณ์ท�าความสะอาดท�างานแทน
 รางวัลที่ 2 โครงการ Screaming Hook จาก PT. kIA 
Plant karawang โดยการติดตั้งอุปกรณ์และสัญญาณเสียง
เตือนอันตรายเมื่อมีการปลดตะขอ Full-Body Harness 
ออกจาก Life Line ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าตรวจสอบ
การท�างานได้เร็วขึ้น
 รางวัลที่ 3 โครงการ Elimination Risk of Work at 
Height by Mobile Borders จาก PT. kIA Plant Cileungsi 
จัดท�าแพลตฟอร์มการท�างานบนที่สูงซึ่งเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
ช่วยลดความเสี่ยงจากการท�างานบนที่สูง
 ทั้ง 3 โครงการสามารถน�าไปขยายผลเพื่อช่วยลดความ
เสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานได้เป็น
อย่างดี

กัมพูชา

 เอสซีจีจัดการแข่งขัน SCG Cambodia Life Saver Contest 
2018 เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอขนาดสั้น เพื่อปลูก
ฝังจิตส�านึกเรื่องความปลอดภัยตามกฎพิทักษ์ชีวิตในเวลาท�างาน
และนอกเวลาท�างาน มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 52 คน มีผลงาน
ส่งเข้าประกวด 19 ผลงาน และได้รับรางวัลจ�านวน 7 รางวัล 
 รางวลั Champ of The Champ เรือ่ง “Wear you Seat Belt”
จากทีมคุณเมฆ พกาย บริษัทกัมปอต ซีเมนต์ จ�ากัด น�าเสนอ
เรื่องราวสะท้อนความส�าคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งช่วยลดความ
รุนแรงกรณีเกิดอุบัติเหตุ สร้างพฤติกรรมให้พนักงานทุกคนมีความ
ตระหนักถึงความปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถ 
ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร

โครงกำร Screaming 

Hook แม้จะเป็นกำร

ปรับปรุงเล็กๆ แต่ผมเชื่อว่ำจะมีส่วนช่วยให้

พนักงำนท�ำงำนด้วยควำมระมัดระวังมำกขึ้น 

และช่วยให้หัวหน้ำงำนสำมำรถตรวจสอบกำร

ท�ำงำนบนที่สูงได้ง่ำยขึ้น ผมภูมิใจที่ได้ช่วยให้

ทุกคนท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย ลดกำรละเมิด

กฎพิทักษ์ชีวิตของโรงงำน นี่คือเป้ำหมำย

ส�ำคัญ เพรำะเรำห่วงใยควำมปลอดภัย

ของทุกคน”

นานัง อือวานซื่อ
หัวหน้างานฝ่ายซ่อมบ�ารุงและวิศวกรรม 

PT. kIA Plant karawang

สำเหตุที่ผมเลือกท�ำคลิปเรื่อง

เข็มขัดนิรภัย เพรำะว่ำประเทศนี้

คนส่วนมำกไม่ค่อยใช้เข็มขัด

นิรภัย และเคยเกิดเหตุกำรณ์

ส�ำคัญที่สุดในชีวิตของผม คือ

เพื่อนที่นั่งรถไปด้วยกันแล้วไม่ได้คำด พอรถชนเขำ

กระเด็นออกจำกรถเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ  ผมจึงหวังให้

คลิปนี้เป็นประโยชน์ในกำรช่วยเตือนเพื่อนพนักงำนและ

คนกัมพูชำตระหนักถึงกำรใช้เข็มขัดนิรภัย เพรำะช่วย

ให้เรำรอดชีวิตได้”

เมฆ พกาย
พนักงานควบคุมคุณภาพ

บริษัทกัมปอต ซีเมนต์ จ�ากัด กัมพูชา

การส่งเสริมกฎพิทักษ์ชีวิตในต่างประเทศ 
(Life Saving Rules at Regional)
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SAFEsave นวัตกรรม
เพื่อความปลอดภัย
กลยุทธ์  4

 ธุรกิจแพคเกจจิ้งให้ความส�าคัญกับเรื่องความปลอดภัย
เป็นอันดับแรก จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบจัดการข้อมูล
ความปลอดภัยส่วนกลางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
เชื่อมโยงการดูแลเรื่องความปลอดภัยของพนักงานผ่านการ
วิเคราะห์ขั้นสูงซึ่งใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence; AI) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine 
Learning; ML)
 ระบบ SAFEsave มอีงค์ประกอบ 4 ส่วนหรอื 4S ได้แก่ 
Safety, Security, SPAP และ Softside เน้นการให้ความ

• ธุรกิจแพคเกจจิ้งพัฒนานวัตกรรมระบบ
ความปลอดภัย SAFEsave ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูงและการจัดเก็บฐานข้อมูล
ส่วนกลาง แทนการบันทึกข้อมูลในกระดาษ 
สามารถแจ้งเตือนอันตรายได้แบบ Real time 
เพื่อควบคุมความเสี่ยงและให้พนักงานทุกคน
ได้รับความปลอดภัยในการท�างาน
• ระบบ SAFEsave มีองค์ประกอบ 4 ส่วน 
หรือ 4S ได้แก่ Safety, Security, SPAP 
และ Softside ปัจจุบันพัฒนา SAFEsave 
ส�าเร็จแล้ว 6 โมดูล และมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินการด้าน
ความปลอดภัย ถูกต้อง แม่นย�า และรวดเร็ว 

ช่วยเหลือด้านการดูแลความปลอดภัย การป้องกัน 
การสังเกต และการคาดการณ์ความปลอดภัย 
ตัวอย่างการท�างานของ SAFEsave เช่น

• Site Information : รายงานข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยในพื้นที่โครงการผ่านทาง Mobile Application
ได้ตามเวลาจริง เพื่อเฝ้าระวัง และสุ่มตรวจสอบ เช่น 
จ�านวนคนปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่เป็นความเสี่ยง เป็นต้น

• Site Audit : บันทึกการตรวจสอบความปลอดภัย
ตามก�าหนดการผ่าน Mobile Application บันทึกข้อมูล
สิ่งที่ต้องแก้ไข รูปภาพ ผู้รับผิดชอบ และก�าหนดแล้วเสร็จ  
สามารถแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบตามเวลางานที่ครบก�าหนด 
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• Tools Inspection : การตรวจสอบอุปกรณ์/
เครื่องมือด้วย QR Code ส�าหรับเครื่องมือแต่ละชิ้น
ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

• Near Miss : ระบบการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ผ่าน 
Mobile Application บันทึกข้อมูลและแจ้งไปยังเจ้าของ
พื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาและหามาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงาน

• Restricted Area : การติดตั้งและควบคุมกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตหวงห้ามหรือพื้นที่ต้องการ
เฝ้าระวัง ประมวลผลภาพเพื่อวิเคราะห์หากมีบุคคลเข้า
ในพื้นที่ สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือ
ของผู้รับผิดชอบพื้นที่นั้นได้ทันที

• Fire Extinguishers Inspection : การตรวจสอบ
อุปกรณ์ถังดับเพลิงด้วย QR Code เพื่อง่ายต่อการติดตาม
สถานะความพร้อมของการใช้งานและเข้าถึงข้อมูลได้แบบ 
Real time 

• Work Permit : ลดการใช้กระดาษ โดยการบันทึก
ข้อมูลและอนุมัติการท�างานใน Mobile Application 
ซึ่งจะเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง ช่วยให้ติดตาม
งานสะดวกและรวดเร็ว

• ปัจจุบันพัฒนาส่วน SAFEsave ส�าเร็จแล้ว 6 โมดูล
ได้แก่ Site Information, Site Audit, Tools 
Inspection, Restricted Area, Near Miss 
และ Fire Extinguishers Inspection

• เริ่มทดลองใช้ทั้ง 6 โมดูลในโรงงานน�าร่องที่โรงงาน
วังศาลา โรงงานบ้านโป่ง และที่ฝ่ายวิศวกรรม ธุรกิจ
แพคเกจจิ้งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปโรงงานอื่น
ของธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ผลด�าเนินงานปี 2561 
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การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

 การด�าเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เช่น 
พนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ กลุ่มชนพื้นเมือง 
ชุมชนท้องถิ่น แรงงานของคู่ธุรกิจ แรงงานต่างชาติ 
ทั้งในกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจีโดยตรง 
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และกิจการ
ร่วมทุนที่เอสซีจีไม่ได้บริหารจัดการ

• เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิ
มนุษยชน สนับสนุนและส่งเสริม
ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ทั้งทางตรง
ผ่านการด�าเนินงานโดยเอสซีจี
และทางอ้อมผ่านคู่ธุรกิจ
และกิจการร่วมทุน ให้ตระหนัก 
คุม้ครอง และเคารพต่อสทิธมินษุยชน
ในการด�าเนินธุรกิจ โดยประเด็น
ที่เป็นความเสี่ยงได้รับการวางแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา (Mitigation 
and Preventive Plan) รวมถึงได้รับ
การจัดการบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Remediation Actions) 
ครบถ้วน 100%

เป้าหมาย กลยุทธ์

1  ปฏิบัติตาม “นโยบายสิทธิ
 มนุษยชนของเอสซีจี” และ
 กฎหมายของแต่ละประเทศ 
 หรือสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศ
 มีพันธกรณี

2  ด�าเนินกระบวนการจัดการ
 ด้านสิทธิมนุษยชน (Human 
 Rights Due Diligence 
 Process) อย่างต่อเนื่อง
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• ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนโดยอ้างอิง
กับมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ 
• ด�าเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ก�าหนด
ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (2) การระบุ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (3) การวางแผนและจัดท�า
แผนแก้ไข รวมถึงมาตรการเพื่อบรรเทาเยียวยา
ความเสียหาย และ (4) การตรวจสอบติดตามผล

การบริหารจัดการ

• สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมดเท่ากับ 

22.8% โดยพนักงานจัดการที่เป็นหญิงคิดเป็น 

25.2%
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพและรายได้  

โดยการจ้างเป็นพนักงานประจ�า 41 คน และส่งเสริม
ให้ประกอบอาชีพอิสระในท้องที่ของคนพิการจ�านวน 

299 คน

ผลด�าเนินงานปี 2561 

ระบุประเด็น
ความเสี่ยง
ด้านสิทธิ
มนุษยชน

ระบุกลุ่ม
ผู้ได้รับ

ผลกระทบ

ป้องกันหรือจัดท�า
แผนแก้ไข รวมถึง
ก�าหนดมาตรการ

เพื่อบรรเทาเยียวยา
ความเสียหาย

ติดตามผล

กระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

62เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ขอบเขต ประเด็นความเสี่ยง
เรื่องมนุษยชนที่ส�าคัญ

ผลกระทบ
อาจเกิดขึ้น
ต่อ

การด�าเนินการตามแนวทาง
การป้องกันและแก้ไข

การตรวจสอบ
ติดตามผล

สิทธิแรงงาน
การได้รับค่าจ้างไม่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่าตามกฎหมายประเทศไทย
ที่ประกาศใช้ปี 2561

บริษัทย่อย

• ตรวจสอบสถานะการจ่ายค่าจ้าง
• การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างตามกฎหมาย
• การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างแก่พนักงาน
อื่น ตามผลงาน/ค่างาน เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมภายใน

บริษัทย่อยทั้งหมด
ในประเทศไทยด�าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมาย

ความปลอดภัยในการท�างาน 
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
และเสียชีวิต

บริษัทย่อย

• สื่อสารให้ความรู้ สร้างจิตส�านึก
และวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ผ่าน
ระบบการจัดการการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หรือ Safety Framework 
ของเอสซีจี 
• สื่อสาร รณรงค์ และตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามและการฝ่าฝืนกฎพิทักษ์ชีวิต
อย่างต่อเนื่อง
• ยกระดับมาตรฐาน และจัดการประเมิน
ประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety 
Performance Assessment Program; SPAP)
ตามข้อก�าหนดของเอสซีจี 

59% 
ของบริษัทย่อยผ่านการประเมิน 
SPAP ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

13 จ�านวนบริษัทย่อย 
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

สิทธิแรงงาน
การได้รับค่าจ้างไม่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่าตามกฎหมายประเทศไทย
ที่ประกาศใช้ปี 2561

บริษัทร่วมทุน

• แสดงเจตจ�านงของเอสซีจีในการร่วมธุรกิจ
กับองค์กรที่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
• ร่วมก�าหนดนโยบายด้านการจ้างงานและ
สิทธิแรงงาน รวมถึงก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากเอสซีจี
• ให้ความรู้ ส่งเสริมการด�าเนินงานตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
• จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูล 
หรือชี้เบาะแส การปฏิบัติงานที่ผิดปกติ ผ่านระบบ 
SCG Whistleblower

บริษัทร่วมทุนทั้งหมด
ในประเทศไทยด�าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมาย

การด�าเนินงานในประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญของเอสซีจี

ยกระดับคุณภาพชีวิต > การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การด�าเนินงาน
ที่เอสซีจีมีสิทธิ
บริหารจัดการ

การด�าเนินงาน
ของกิจการร่วมทุน
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ขอบเขต ประเด็นความเสี่ยง
เรื่องมนุษยชนที่ส�าคัญ

ผลกระทบ
อาจเกดิขึน้
ต่อ

การด�าเนินการตาม
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

การตรวจสอบ
ติดตามผล

สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน
การไม่เลือกปฏิบัติ การคุ้มครองแรงงาน 
การไม่บังคับใช้แรงงาน ค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ และระยะเวลาการท�างาน

คู่ธุรกิจ
ของเอสซีจี

• คัดเลือกคู่ธุรกิจโดยค�านึงถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจที่ครอบคลุมสิทธิแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน
• ประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการ
ก�ากับดูแล (ESG) ที่ครอบคลุมเกณฑ์ด้านสิทธิแรงงาน
และสิทธิมนุษยชนของคู่ธุรกิจ

83% ของคู่ธุรกิจ 
ลงนามในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

100% 
ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่า
การจัดหามากกว่า 1 ล้าน
บาทผ่านการประเมิน ESG

ความปลอดภัยในการท�างาน
และการขนส่ง 
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
และเสียชีวิตจากการท�างานและการขนส่ง

คู่ธุรกิจ
ของเอสซีจี

• ชี้แจงให้เจ้าของบริษัทคู่ธุรกิจเข้าใจในกฎความปลอดภัย
ต่างๆ ที่บริษัทบังคับใช้ พร้อมลงนามยอมรับที่จะปฏิบัติ
ตามกฎพิทักษ์ชีวิต 
• ชี้แจงและท�าความเข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยต่างๆ ก่อนเริ่มการประมูลงาน และระบุ
ลงในสัญญาการจ้างงานอย่างชัดเจน 
• ตรวจสอบและควบคุมคู่ธุรกิจ ตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่โรงงาน 
และก่อนเริ่มท�างาน พร้อมชี้แจงและทบทวนความเสี่ยง
ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
• ตั้งคณะกรรมการ Transport Safety ขึ้นมาเพื่อก�าหนด
มาตรฐานการขนส่งอย่างปลอดภัย และควบคุมคู่ธุรกิจขนส่ง 
ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการท�างานที่ก�าหนด
• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจขนส่งปฏิบัติตามกฎหมาย และติดตาม 
ตรวจสอบการท�างานของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านระบบ GPS และ In-Cap Camera
• ส่งเสริมคู่ธุรกิจให้พัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาเป็น Business Partnership

100% ของคู่ธุรกิจได้รับ
การตรวจสอบตามมาตรฐาน

31 บริษัทคู่ธุรกิจ 
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

6 บริษัทคู่ธุรกิจ 
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

การด�าเนินงาน
ของคู่ธุรกิจ

ยกระดับคุณภาพชีวิต > การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
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การสร้างคณุค่าทีย่ัง่ยนืสูคู่ธ่รุกจิ

	 คู่ธุรกิจเป็นส่วนส�าคัญต่อความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
ของเอสซีจี	ซึ่งประกอบด้วยคู่ธุรกิจที่เป็นผู้ผลิต	ผู้ให้บริการ	
และผู้จัดจ�าหน่าย	จึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่อาจส่งผลให้เกิดการชะงักงัน
ในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี	ตั้งแต่เรื่องของจริยธรรม	
การปฏิบัติตามกฎหมาย	ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
อุบัติเหตุและความปลอดภัย		เอสซีจีจึงคัดเลือกคู่ธุรกิจ
อย่างรอบคอบและสร้างโอกาสของความร่วมมือเพื่อ
ยกระดับศักยภาพของคู่ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

• คู่ธุรกิจ 90% ของมูลค่าการจัดหาแสดง
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทาง
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีภายในปี 2563
• คู่ธุรกิจ 95% ของมูลค่าการจัดหาผ่าน
ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแล (ESG) ทุกปี
• 100% คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตผ่าน
การรับรองความปลอดภัยตั้งแต่ปี 2555 
ต่อเนื่องไปทุกปี

เป้าหมาย กลยุทธ์

1  คัดเลือกและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ
 ที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ
 อย่างยั่งยืน

2  ประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่ม
 คู่ธุรกิจเพื่อก�าหนดกลยุทธ์และ
 วางแผนพัฒนาคู่ธุรกิจให้สอดคล้อง
 กับความเสี่ยง

3  พัฒนาและยกระดับศักยภาพคู่ธุรกิจ
 สู่ความยั่งยืน

4  สร้างความตระหนัก ความรู้ความ
 สามารถของพนักงานในการจัดหา
 และจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง  >  การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ 652561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

66เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• จัดการตรวจประเมินความเสี่ยงและให้การรับรอง
คู่ธุรกิจทุกรายเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใช้กรอบ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลุมด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) ร่วมกับ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
• จัดกลุ่มคู่ธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคู่ธุรกิจทั่วไป
ล�าดับที่ 1 กลุ่มคู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ กลุ่มคู่ธุรกิจที่มีความ
เสี่ยงด้านความยั่งยืน และกลุ่มคู่ธุรกิจทางอ้อมรายส�าคัญ
• จัดท�าแผนพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการด�าเนิน
งานของคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
• จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงานในกลุ่มวิชาชีพจัดหา พัสดุ และโลจิสติกส์ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล วิธีปฏิบัติ ร่วมกับองค์กรจัดซื้อ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การบริหารจัดการ

คู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ (Critical Supplier) หมายถึง 
คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการที่มีความส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น มียอดซื้อสูง 
เป็นส่วนประกอบส�าคัญของสินค้า หรือไม่อาจหาวัสดุ/ผู้ขาย
รายอื่นมาทดแทนได้ 

คู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 
(High Potential Sustainability (ESG) Risk Supplier) 
หมายถึง คู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ�าหน่วยสินค้าและบริการที่มี
แนวโน้มสูงว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบจากการ
ด�าเนินการที่ไม่เหมาะสมในเชิงสังคม (เช่น สิทธิมนุษยชน 
การดูแลพนักงานและแรงงาน) สิ่งแวดล้อม (เช่น การจัดการ
ของเสีย) และการก�ากับดูแล (เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย)

กลุมคูธุรกิจทั่วไปลำดับที่ 1 : Tier 1 Suppliers
กลุมคูธุรกิจที่มีความเสี่ยงดานความยั่งยืน : High Potential 
Sustainability (ESG) Risk Suppliers
กลุมคูธุรกิจที่มีนัยสำคัญ : Critical Suppliers
กลุมคูธุรกิจทางออมรายสำคัญ : Critical Non - tier 1 Suppliers

supply
Critical Non-Tier I 

Supplier

High ESG
Risk

Critical

Tier I Supplier

แผนผังกลุมคูธุรกิจ 4 กลุม

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
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67เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการจากคู่ธุรกิจ ปี 2561

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้า
และบริการแบ่งตามประเภท ปี 2561

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาของคู่ธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ปี 2561

72%

28%
173 ราย

66 ราย

คู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ

คู่ธุรกิจทั่วไป

เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ
71%

29%

99%

High ESG Risk Suppliers 1%

สินค้าและบริการทั่วไป

หมายเหตุ ไม่รวมบริษัทของเอสซีจีในต่างประเทศ

มูลค่าการจัดหาและผลิตภัณฑ์
ในรายการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2557 2558 2559 2560 2561

จ�านวน ล้านบาท

มูลค่า
การจัดหา

คู่ธุรกิจ

ผลติภณัฑ์

8,172

209

72

189

75

197

75

194

80

200

84

9,838 9,936
10,909

9,698

87%
สัดส่วนมูลค่าการจัดหาสินค้าและบริการ
จากธุรกิจในท้องถิ่นเทียบกับสินค้าและบริการทั่วไปทั้งหมด

Low ESG Risk Suppliers

คู่ธุรกิจที่ด�าเนินการในปี 2561 ทั้งหมด 8,430 ราย 

• 5,546 ราย คู่ธุรกิจที่แสดงความมุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

เอสซีจีคิดเป็นสัดส่วน 83% ของมูลค่าการจัดหา

• คู่ธุรกิจ 100% ของมูลค่าการจัดหา ผ่านการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) 

• 486 ราย คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย 

คิดเป็น 91% ของคู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตทั้งหมด

• 136 ราย คู่ธุรกิจขนส่งที่ผ่านการรับรองเป็นคู่ธุรกิจขนส่งประจ�าคิดเป็น 100% 
ของคู่ธุรกิจขนส่งหลักทั้งหมด

ผลด�าเนินงานปี 2561 

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
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68เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การก�ากับดูแลและการส่งเสริมคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์  1   2

กลยุทธ์ การด�าเนินงาน การวัดผล 2559 2560 2561 เป้าหมาย

เศรษฐกิจ
ประเด็นด้านความ
ยั่งยืนหรือสิ่ง
แวดล้อม สังคม และ
การก�ากับดูแล

• คัดเลือกและตรวจประเมิน
คู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

• ประเมินผู้ขายในด้านคุณภาพ 
(Quality) ราคา (Cost) และก�าหนด
ส่งมอบ (Delivery) (QCD Supplier 
Evaluation) 

• คู่ธุรกิจที่ขึ้นทะเบียน 
(AVL - Approved Vendor 
List) ได้รับการประเมิน
ผู้ขาย (QCD Supplier 
Evaluation)  

100% 100% 100% 100% คู่ธุรกิจที่ขึ้น
ทะเบียน (AVL) 
ได้รับการประเมิน
ผู้ขาย (QCD 
Supplier Evaluation)   

• ประเมินความเสี่ยงและ
จัดกลุ่มคู่ธุรกิจเพื่อก�าหนด
กลยุทธ์และวางแผนพัฒนา
คู่ธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยง

• จัดท�ากระบวนการประเมินและจัดกลุ่ม
คู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ

• ประเมินและจัดกลุ่ม
คู่ธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ 
(Critical Supplier) 

100% 
ของมลูค่า
การจัดหา

100% 
ของมลูค่า
การจัดหา

100% 
ของมลูค่า
การจัดหา

• ประเมินความเสี่ยงและ
จัดกลุ่มคู่ธุรกิจเพื่อก�าหนด
กลยุทธ์และวางแผนพัฒนา
คู่ธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยง

 • ด�าเนินการประเมินความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืนและจัดกลุ่มคู่ธุรกิจ
ตั้งแต่ปี 2556

• ประเมินความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืน (ESG Risk)

89% 
ของมลูค่า
การจัดหา

 98% 
ของมลูค่า
การจัดหา

100% 
ของมลูค่า
การจัดหา

 คู่ธุรกิจ 95% 
ของมูลค่าการจัดหา 
ผ่านประเมนิ ESG ทกุปี

สิ่งแวดล้อม • พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน

• ส่งเสริมและตรวจประเมินคู่ธุรกิจ 
เพื่อขึ้นทะเบียนคู่ธุรกิจในทะเบียนรายการ
จัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Procurement List)

• จัดซื้อสินค้าและบริการตามรายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% 

 • มูลค่าการจัดหาและ
ผลิตภัณฑ์ในรายการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 9,936 
ล้านบาท 

10,909 
ล้านบาท

9,698  
ล้านบาท

-

75
ผลิตภัณฑ์

80
ผลิตภัณฑ์

84
ผลิตภัณฑ์

• ผลักดันและส่งเสริมให้คู่ธุรกิจเข้าร่วม
ประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry)

• คู่ธุรกิจได้อุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 2 ขึ้นไป 
(Green Industry Level 2) 

- 777 ราย 883 ราย -

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
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69เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ การด�าเนินงาน การวัดผล 2559 2560 2561 เป้าหมาย

สังคม • พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน 

• สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการท�างานให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภัย

• ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของคู่ธุรกิจ

• ให้คู่ธุรกิจรับทราบและลงนามปฏิบัติตาม
กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) 
ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน

 • คู่ธุรกิจในกระบวนการ
ผลิตผ่านการรับรองความ
ปลอดภัย 

 100% 89% 91% 100% 
คู่ธุรกิจในกระบวนการ
ผลิตผ่านการรับรอง
ความปลอดภัย ตั้งแต่
ปี 2555 ต่อเนื่องไป
ทุกปี     

• คู่ธุรกิจขนส่งประจ�า
ผ่านการรับรอง

 100%  100%  100% 100% คู่ธุรกิจขนส่ง
ประจ�าผ่านการรับรอง

     • อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานของคู่ธุรกิจ 

0.045 
ราย/
200,000 
ชั่วโมง-
คน 

0.022 
ราย/
200,000 
ชั่วโมง-
คน 

0.056 
ราย/
200,000 
ชั่วโมง-
คน 

 ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งานในปี 2561 และ
ปี 2562 เท่ากับ 0.023 
และ 0.016 ตามล�าดับ
และเป็นศูนย์ภายใน
ปี 2565

การก�ากับดูแล • คัดเลือกและตรวจประเมิน
คู่ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

• จัดท�า “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 

เอสซีจี” ในปี 2556

• ก�ากับดูแลให้คู่ธุรกิจรายใหม่
และคู่ธุรกิจหลักแสดงความมุ่งมั่น
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2557

 • คู่ธุรกิจแสดงความมุ่งมั่น
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

-   48% 
ของ
มูลค่า
การจัดหา

 83% 
ของ
มูลค่า
การจัดหา

คู่ธุรกิจ 90% 
ของมูลค่าการจัดหา
แสดงความมุ่งมั่น
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
คู่ธุรกิจของเอสซีจี
ภายในปี 2563  

สังคม

การก�ากับดูแล

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง  >  การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
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70เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Go Green Together 
กลยุทธ์  3  

• เอสซีจีเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และตั้งเป้าหมาย
ให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
ที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว พร้อมกับยกระดับ
คู่ธุรกิจให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว
• ปี 2561 คู่ธุรกิจของเอสซีจีได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 : ปฏิบัติการ
สีเขียวรวม 883 ราย

 เอสซีจีด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและยึดมั่นในการ
ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
จึงได้เข้าร่วม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ของกระทรวง
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นมาตรฐานชี้วัดของภาคอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจสีเขียว
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) 
มีมูลค่าสูงขึ้น
 ทุกธุรกิจของเอสซีจีจึงมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว พร้อมกับ
ส่งเสริมคู่ธุรกิจซึ่งเปรียบเสมือนต้นน�้าของเอสซีจี คือ 
ผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจ�าหน่าย ให้ได้รับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว

โดยใช้ประสบการณ์ด้านธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่เอสซีจีท�าส�าเร็จแล้วไปช่วยยกระดับคู่ธุรกิจผ่านการจัดท�า
โครงการต่างๆ เช่น โครงการ Greening Supply Chain 
สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ
พัฒนาคู่ธุรกิจให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด เป็นต้น
 เอสซีจีจัดกลุ่มคู่ธุรกิจตามระดับความเสี่ยงและโอกาส
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกับคู่ธุรกิจก�าหนด
เป้าหมายแผนการด�าเนินการ การปฏิบัติการตามแผน 
การประเมินและติดตามผล เพื่อให้การด�าเนินการประสบ
ความส�าเร็จอย่างเห็นผลชัดเจน

• เอสซีจีสนับสนุนให้คู่ธุรกิจได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว 

ในปี 2561 รวม 883 ราย แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

 - ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 108 ราย

 - ธุรกิจเคมิคอลส์ 70 ราย

 - ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 705 ราย
• ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทของเอสซีจีได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียวรวม 

12 บริษัท แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

 - ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 8 ราย

 - ธรกิจเคมิคอลส์ 2 ราย

 - ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 2 ราย

ผลด�าเนินงานปี 2561 

แต่ก่อนกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำอำจยังไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญ

เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งทำงเอสซีจีเข้ำมำ

ช่วยแนะน�ำ เรำก็ได้ไอเดียเรื่องกำรท�ำบ่อล้ำงล้อก่อนรถวิ่งออกไปบนท้องถนน

จะได้ไม่มีฝุ่น อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องพื้นที่สีเขียวก็ได้รับค�ำแนะน�ำจำกเอสซีจี

เรื่องกำรท�ำ Green Belt เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นจำกในโรงงำน  เรำก็ปลูกต้นไม้

บริเวณด้ำนหน้ำโรงงำนเพิ่มขึ้นจนเขียวขจีเลยทีเดียว ซึ่งผลตอบรับจำก

ชำวบ้ำนรอบพื้นที่ดีมำก ได้รับกำรชื่นชมเพรำะมีพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพิ่มขึ้น”

ยงชัย  หุ่นวงกตวิเชียร
ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัทอีสเทอร์น เพิล จ�ากัด

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
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ฝึกอบรม ยกระดับความปลอดภัย
กลยุทธ์  3  

• เอสซีจีจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
การด�าเนินงานอย่างปลอดภัยของคู่ธุรกิจ 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
และสูญเสียชีวิตของพนักงานคู่ธุรกิจ

 ประเด็นด้านความปลอดภัยของคู่ธุรกิจยังเป็น
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ และเป็นเป้าหมายส�าคัญในกลยุทธ์
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี โดยเอสซีจีเน้นการ
ฝึกอบรมและการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
โดยเฉพาะจิตส�านึกด้านความปลอดภัยให้แก่คู่ธุรกิจ 
เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
 การฝึกอบรมและสื่อสารด้านความปลอดภัย
จัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ เช่น 
 • การฝึกอบรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเฉพาะงาน เช่น 
งานเชื่อม งานนั่งร้าน เป็นต้น
 • การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัย 
 • การจัดกิจกรรมมอบรางวัลด้านความปลอดภัยแก่
คู่ธุรกิจ เพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้คู่ธุรกิจ
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
 • การพัฒนาคู่ธุรกิจขนส่งยกระดับพนักงานขับรถ
ให้เป็นพนักงานขับรถคุณภาพสูงเรียกว่า Smart Driver 
หรือ “สุภาพบุรุษนักขับ”

ผลด�าเนินงานปี 2561 

• คู่ธุรกิจของธุรกิจแพคเกจจิ้งจ�านวน 124 คนจาก 

8 บริษัทเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยส�าหรับ

ผู้ขนส่ง และจ�านวน 169 คนจาก 4 กลุ่มงานหลัก
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

• คู่ธุรกิจของธุรกิจเคมิคอลส์จ�านวน 300 คนจาก 43 บริษัท 
เข้าร่วมงานสัมมนา MTT CSM Forum 2018 มีคู่ธุรกิจที่ได้

รับรางวัลด้านความปลอดภัยจ�านวน 24 ราย

• ธุรกิจเคมิคอลส์จัดงาน “Safety Day 2018” เมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสื่อสารนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความปลอดภัยแก่คู่ธุรกิจ ด้วยแนวคิด Passion 
for Zero Incident with Safety Standard  กิจกรรม
ในงาน เช่น งานสัมมนาเชิงวิชาการ การออกบูทมาตรฐาน
ความปลอดภัย กิจกรรมเกม ฯลฯ รวมทั้งงานมอบเกียรติ
บัตรเพื่อแทนค�าขอบคุณในการท�างานให้แก่คู่ธุรกิจที่ท�างาน
โดยไม่มีอุบัติเหตุในรอบปี 2561  มีพนักงานและคู่ธุรกิจ

กว่า 750 คนเข้าร่วมงาน

• ในปีที่ผ่านมาจ�านวนสุภาพบุรุษนักขับทั่วประเทศของ

เอสซีจีโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2,300 คน คิดเป็นราว 

44% ของพนักงานขับรถทั้งหมด ซึ่งจากการด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ท�าให้สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุขนส่งบนท้องถนน
ของสุภาพบุรุษนักขับมีตัวเลขลดลง โดยปี 2561 มีสถิติเท่ากับ 

0.11 ครั้ง/ล้านกิโลเมตร เทียบกับพนักงานขับรถโดยรวม 
0.24 ครั้ง/ล้านกิโลเมตร

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
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การดูแลสังคมและชุมชน

 เอสซีจีเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืน
ได้จะต้องพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโต
ไปพร้อม ๆ  กัน อีกทั้งต้องได้รับการยอมรับ 
ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากชุมชน
และสังคมในการด�าเนินธุรกิจ  รวมถึงสร้าง
การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมิภาค 

• ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ลดความเหลื่อมล�้าของ
สังคมในมิติต่างๆ เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันให้ชุมชนสามารถ
รับมือกับภัยพิบัติที่อาจ
เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย กลยุทธ์

1  เสริมสร้างขีดความสามารถ
 ของชุมชนเพื่อน�าไปสู่ความ 
 มั่นคงทางอาชีพ พัฒนา
 ศักยภาพและความ
 เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  
 และขยายผลจากชุมชนต้นแบบ
 สู่ชุมชนเครือข่าย

2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 ของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง 
 ทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์
 คุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การดูแลสังคมและชุมชน 72เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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• จัดตั้ง “คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
เอสซีจี ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด�าเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม  
• “มูลนิธิเอสซีจี” ด�าเนินภารกิจหลักด้านพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนเก่งและคนดี  
• “หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์” ด�าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนโดยรอบสถานประกอบ
การของเอสซีจี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการ

• ก�าหนดประเภทของโครงการเพื่อสังคมเป็น 4 ประเภท

1
ต้นแบบการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน

3
เสริมสร้างศักยภาพ

และยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง

2
เสริมสร้างศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตโดยการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน

4
การช่วยเหลือ

สังคม

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การดูแลสังคมและชุมชน
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รักษ์น�้า 
จากภูผา สู่มหานที

 เพราะน�้ามีความส�าคัญต่อทุกสรรพชีวิต มนุษย์ใช้น�้า
ทั้งเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร  เอสซีจีจึงน้อมน�า
พระราชด�าริ “การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน”
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางการดูแลจัดการน�้าให้
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า สู่ปลายน�้า 
ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน 
ให้เข้าใจการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ตนเองอย่าง
แท้จริง ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี  โดยการสร้างฝายชะลอน�้า
ในพื้นที่ป่าต้นน�้า คืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ แก้ปัญหา
น�้าแล้งน�้าท่วมอย่างเห็นผลจริง และส่งต่อน�้าไปสู่
สระพวงเชิงเขา หรือกระจายน�้าในพื้นที่ราบผ่านระบบ
แก้มลิง เพื่อให้เกษตรกรน�าน�้าไปใช้ท�าการเกษตรอย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเล ด้วยการสร้างบ้านปลาเพิ่มที่อยู่
อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 
คืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทย ต่อยอดเป็นโครงการ 
“รักษ์น�้า จากภูผา สู่มหานที”

ฝายชะลอน�้าและสระพวง 
การพลิกฟื้นพื้นที่ต้นน�้า

 เริ่มจากพื้นที่ต้นน�้า เอสซีจีได้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
ฟื้นฟูแหล่งต้นน�า้ด้วยการสร้างฝายชะลอน�า้ตามแนว
พระราชด�าริในหลายจังหวัดทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2550 
ท�าให้ชุมชนที่เคยประสบปัญหาเรื่องความแห้งแล้งมีน�้า
กลับคืนมา และต่อยอดสู่การน�าน�้าจากฝายชะลอน�้าไป
กักเก็บไว้ที่สระพวง ประกอบด้วยสระขนาดใหญ่เป็น 
“สระแม่” ที่ส่งน�้าต่อให้สระลูกและสระหลาน สระขนาดเล็ก
ลดหลั่นกันไป เพื่อกระจายการเกบ็น�า้ไว้ใช้ท�าการเกษตรได้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 ชุมชนบ้านสาแพะ อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง 
ได้สร้างสระพวงที่เชิงเขา 7 สระ กักเก็บน�้าจากฝายชะลอ
น�้าได้ 30,400 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 
500 ไร่ ชุมชนสามารถเพาะปลูกพันธุ์พืชที่ใช้น�า้น้อย เช่น 
ฟักทอง บวบ ถัว่ฝักยาว มะระขี้นก ได้มากถึง 7 ครั้งต่อปี 
สร้างรายได้รวมของชุมชนมากถึง 18 ล้านบาท
 ชุมชนเขายายดา อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
พ้นวิกฤตภัยแล้งด้วยฝายชะลอน�้าที่ช่วยให้ชุมชนพลิกฟื้น
สวนผลไม้ให้มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ให้ชุมชน
เพิ่มขึ้น น�ามาสู่การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ “สถานีรักษ์น�้าเขา
ยายดา” ที่ใช้ฝายชะลอน�้าเป็นเครื่องมือให้มีน�้าท�าการ
เกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น�ารายได้มาสู่ชุมชนอีกด้วย

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การดูแลสังคมและชุมชน 74เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ฝาย

ฝายชะลอน้ำ

84,266
ตนน้ำ

พ�้นที่ไดรับประโยชน 16,750 ไร  

ปร�มาณน้ำที่กักเก็บ 9,011,661 ลูกบาศกเมตร

8   แหงแกมลิง

กลางน้ำ

บานปลาซีเมนต       ์                     หลัง
: พ�้นที่ 2.4 ตร.กม. : 2 ชุมชน 

: สิ�งมีชีว�ต 50 ชนิด : ปลา 35 ชนิด

300
ชวงแมน้ำใกลปากน้ำ
ปลายน้ำ

ปลายน้ำ

ชวงใตทะเลใกลฝง

: พ�้นที่ 40 ตร.กม. : 37 กลุมประมง

: สิ�งมีชีว�ต 172 ชนิด

I,640บานปลา ทอ PE100                             หลัง 

7
พ�้นที่ไดรับประโยชน 500 ไร  

ปร�มาณน้ำที่กักเก็บ 30,400 ลูกบาศกเมตร

สระสระพวง

แก้มลิง แหล่งน�้า
เพื่อการเกษตรที่กลางน�้า

 ส�าหรับพื้นที่กลางน�้า เอสซีจีได้จัดสร้างแก้มลิง
เป็นแหล่งกักเก็บน�้าให้แก่พื้นที่เกษตรหลายแห่ง เช่น 
ชุมชนบ้านโนนเขวา อ�าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เอสซีจีร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ด�าเนินการขุดลอกคูคลอง เชื่อมทางน�้าจากแม่น�้าชีสู่
หนองน�้าในพื้นที่เกษตรของชุมชนตามระบบ “แก้มลิง” 
กลายเป็นแหล่งกักเก็บน�้าส�ารองเพื่อการเกษตร 
ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน�้าท่วมให้แก่พื้นที่เกษตร
กว่า 250 ไร่ ทั้งยังใช้เป็นแหล่งเลี้ยงปลาเพิ่มรายได้แก่
ชุมชนอย่างน้อยปีละ 30,000 บาท

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การดูแลสังคมและชุมชน

บ้านปลา สร้างความอุดมสมบูรณ์
ที่ปลายน�้า

 โครงการบ้านปลาเริม่ด�าเนนิการมาตั้งแต่ปี 2555 
ที่จังหวัดระยอง โดยธุรกิจเคมิคอลส์รับทราบปัญหา
ของชุมชนประมงพื้นบ้านของจังหวัดระยอง ซึ่งประสบ
ปัญหาปริมาณปลาและสัตว์ทะเลต่างๆ ลดน้อยลง
อย่างมาก จึงคิดค้นพัฒนาบ้านปลาท�าจากท่อ PE100 
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ก้าวต่อไป

 เอสซีจียังคงมุ่งมั่นสานต่อโครงการ “รักษ์น�้า จากภูผา
สู่มหานที” ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาได้ร่วมกับ
ชุมชนและจิตอาสาสร้างฝายชะลอน�้าไปแล้วกว่า 84,000 
ฝาย ขุดสระพวงเชิงเขาส่งต่อน�้าเพื่อท�าการเกษตรไปแล้ว 
7 สระ และจัดท�าระบบแก้มลิงในพื้นที่กลางน�้าไปแล้ว 
8 พื้นที่ รวมถึงวางบ้านปลาไปแล้ว 1,940 หลัง 
 ด้วยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจส�าคัญ
ของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เป็นกุญแจส�าคัญในการ
สร้างต้นน�้าที่ดี สู่ปลายน�้าอันอุดมสมบูรณ์ ก่อเกิดเป็นความ
สมดุลที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชาวชุมชนให้ดีขึ้น
 เอสซีจีจึงยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการดีๆ ร่วมกับ
ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดและต่อยอด
แนวความคดิในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตอินัเป็นต้นทนุ
ส�าคัญของทุกชีวิตให้คงอยู่สืบไป

 ผลการส�ารวจในเดือนธันวาคม ปี 2560 พบว่าบริเวณ
ชายฝั่งทะเลที่มีการวางบ้านปลามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสิง่มชีวีติถงึ 172 ชนดิ มทีัง้สตัว์เศรษฐกจิ 
เช่น ปลาข้างเหลอืง ปลาเก๋า ปลากะพง ปหูนิ หอยแมลงภู่ 
ฯลฯ และปลาสวยงาม เช่น ปลาหูช้าง ปลากระเบน 
ปลาโฉมงาม ฯลฯ รวมทัง้ปะการงั กลัปังหา แพลงก์ตอนพชื 
แพลงก์ตอนสัตว์

ต่อยอดบ้านปลาสู่ชุมชนภาคใต้ 

 ปี 2560 เอสซีจีขยายโครงการบ้านปลาไปสู่ภาคใต้ 
ที่ชุมชนชาวประมงบ้านมดตะนอย อ�าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ซึ่งในช่วงฤดูมรสุม ทะเลจะมคีลืน่ลมรนุแรง 
เป็นอนัตรายต่อเรือประมงขนาดเล็ก ชาวบ้านจึงแก้ปัญหา
โดยเลี่ยงไปออกเรือหาปลาในคลองลัดเจ้าไหม ซึ่งเป็น
บริเวณปากคลองที่เชื่อมกับทะเล มีป่าชายเลนช่วยกัน
คลื่นลมได้ดี แต่ก็ส่งผลให้เกิดการแออัดในการท�าประมง 
ทั้งท�าให้สัตว์น�้าร่อยหรอ ไม่มีโอกาสเติบโต 
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้เข้ามาร่วม
สนับสนุนและสานต่อแนวคิดของคนในชุมชนที่เห็นพ้อง
กันว่าควรมีบ้านปลาเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าขนาด
เล็ก โดยคิดค้นและพัฒนาบ้านปลาผลิตจากปูนซีเมนต์
ทนน�้าทะเล ซึ่งมีความทึบมากกว่าปูนซีเมนต์ปกติ 
ทนต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์และซัลเฟตได้ดี 
ทั้งไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบเป็นรูปทรงกลม
คล้ายท่อคอนกรีต มีรูกลวงโดยรอบให้ปลาว่ายผ่านหรือ
หลบหนีการไล่ล่า รวมทั้งให้ปะการังเกาะอาศัยได้ มีอายุ
การใช้งานนาน 20 ปี ผลการส�ารวจในปี 2561 พบว่า
บริเวณบ้านปลามสีิง่มชีวีติและสตัว์เศรษฐกจิมากกว่า 
50 ชนิด เป็นปลา 35 ชนิด ปลาเศรษฐกิจที่พบมากที่สุด 
ได้แก่ ปลากะพงแดงข้างปาน และปลาสลิดทะเลชวา 
ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากที่สุด

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การดูแลสังคมและชุมชน

น�าไปวางไว้ใต้ทะเลจนส่งผลให้สตัว์น�า้เริม่กลบัมาชกุชมุ 
ชาวประมงจับปลาและสัตว์น�้าได้มากขึ้น
 นวัตกรรมบ้านปลาโดยธุรกิจเคมิคอลส์ ผลิตจากท่อ 
PE100 มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงดันสูงและการกัดกร่อน 
ทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานสากลว่าเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีหรือสารปนเปื้อนอันตรายออก
สู่น�้าทะเล น�ามาประกอบเป็นบ้านปลาจ�าลองทรง
สามเหลี่ยมพีระมิด เมื่อน�าไปวางใต้ทะเลก็จะกลายเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน รวมทั้งปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
เข้ามาอาศัย
 นับจากปี 2555 บ้านปลาหลังแรกถูกวางที่ปากคลอง
แกลง จังหวัดระยอง ผ่านมาถึงปี 2561 โครงการ
บ้านปลาได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน
ทั้งหมด 37 กลุ่มประมงในจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี 
และตราด มกีารวางบ้านปลารวมกว่า 1,640 หลงั ครอบคลุม
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกว่า 40 ตารางกิโลเมตร 
มจีติอาสากว่า 11,500 คนเข้ามาช่วยเหลือ และเครือข่าย
ประมงพื้นบ้านยังช่วยกันดูแลพื้นที่ให้ปลอดการจับปลา 
เพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน ท�าให้ทรัพยากร
ทางทะเลฟื้นคืนความสมบูรณ์ ปลาและสัตว์น�้าเพิ่มจ�านวน
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อชุมชน
กลยุทธ์  1   2

• เอสซีจีน�าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมา
เป็นหลักคิดในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
โดยน�าวัสดุเหลือใช้มาหมุนเวียนเป็นทรัพยากร
ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน

Brain-Based Learning Playground 
พัฒนาสมองเด็ก
> โครงการประเภท 1

 Brain-Based Learning เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง เปิดโอกาสให้เด็ก
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะการกระตุ้น
การพัฒนาสมองด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายอย่าง
เหมาะสม ซึ่งนอกจากส่งผลต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมองกับระบบอวัยวะต่างๆ ยังช่วยสร้างความ
มั่นใจและความรู้จักตนเอง ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี
ของเด็ก
 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด [โรงงาน
คอนกรีตผสมเสร็จอุบลราชธานี 2 (อุบล-วาริน)] จึงได้
น�ารูปแบบแนวคิด Brain-Based Learning ของส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาจัดสร้าง
สนามเด็กเล่น CPAC Brain-Based Learning ตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยร่วมมือกับคู่ธุรกิจ ชุมชน และ
โรงเรียน น�าวัสดุเหลือใช้ เช่น ยางรถยนต์เก่า ก้อนปูน
ทดสอบแล้ว ท่อปลอกปูน ทราย หิน หอวิทยุเก่าของชุมชน 

ฯลฯ มาจัดสร้างสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนบ้านค�าเจริญ 
มี 11 ฐาน เช่น ฐานก�าแพงล้อรถ ฐานมนุษย์แมงมุม 
ฐานหลุมอากาศ ฐานต้นไม้หรรษา ฯลฯ  
 ผลการจัดให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ได้ท�ากิจกรรมในสนามเด็กเล่นวันละ 1 ชั่วโมง
ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน  พบว่าการประเมินผลการพัฒนา
ทักษะสมองเด็กโดยครูผู้สอนซึ่งมีคะแนนเพียง 26% ก่อน
เริ่มโครงการ ได้เพิ่มขึ้นเป็น 84% หลังจากการท�าโครงการ  
รวมทั้งเด็กนักเรียนมีผลการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าเดิม
 บริษัทฯ จัดท�าคู่มือการท�า CSR CPAC Brain-Based 
Learning เพื่อเป็นแนวทางขยายโครงการไปสู่ 16 โรงเรียน
ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร
> โครงการประเภท 2

 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด ซึ่งมีโรงงาน
กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ จึงจัดท�าโครงการ 
“ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” ขึ้นตั้งแต่
ปี 2554 โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน น�าคอนกรีต
ส่วนเกินจากการจัดส่งให้ลูกค้ามาหล่อเป็น “แผ่นพื้น
คอนกรีต” และน�ามาปูเป็น “ลานเพลินซีแพค” ทั้งใน
ลักษณะลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น หรือทางเดินเท้า 
ให้ชุมชน วัด และโรงเรียนโดยรอบโรงงาน ใช้เป็นพื้นที่
สาธารณะที่ชุมชนท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างมีประโยชน์ 
มีความสุขและยั่งยืน
 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายมอบลานเพลินซีแพคให้ครบ 
1 ล้านตารางเมตรภายในปี 2563 โดยตั้งแต่ปี 2554 
ถึงปี 2561 มียอดลานเพลินซีแพคส่งมอบแล้ว 628,500 
ตารางเมตร รวมกว่า 1,257 แห่ง จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
37,710 คน คิดเป็นมูลค่า 282 ล้านบาท
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เสริมสร้างการศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์
กลยุทธ์  2

• มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นว่าสังคมคุณภาพต้อง
ประกอบด้วยคนเก่งและดี จึงมุ่งมั่นเสริมสร้าง
ศักยภาพของคน โดยเน้นที่เด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญของการพัฒนาชาติ
ในอนาคต รวมถงึปลกูจติส�านกึความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา

ครูเราเจ๋ง เก่ง อยากอวด
> โครงการประเภท 1

 อนาคตของเด็กจะเป็นอย่างไร ครูคือผู้มีส่วนส�าคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพวกเขาให้งอกงาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  
มูลนิธิเอสซีจีซึ่งด�าเนินโครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้าง
ชาต”ิ มาตัง้แต่ปี 2556 จงึมุง่เน้นการส่งเสรมิพฒันาครอูาชวีะ 
โดยในปี 2561 ได้จัดกิจกรรม “ครูเราเจ๋ง เก่ง อยากอวด” 
เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 
ร่วมน�าเสนอเรื่องราวของครูอาชีวะที่อยู่ในความประทับใจ 
เพื่อคัดเลือกเป็นครูอาชีวะต้นแบบ ซึ่งจะได้รับโอกาสเข้า
รับการอบรมและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 
10 คน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบกับการให้
คะแนนจากสาธารณะ 
 ครูอาชีวะต้นแบบคือครูที่มีความประพฤติตนดี 
มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มก�าลังความ
สามารถ  มีความรู้ ทักษะในสายวิชาชีพ สามารถถ่ายทอด
ความรู้และเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
พร้อมพัฒนาตนเองให้น�าความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้  

 “คุณครูเบญจวรรณ บุ้งทอง หรือครูป้อม ชอบให้
พวกเราไปร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ ไปสอนเพื่อนๆ ในสถาน
พินิจฯ เรือนจ�า หรือแม้แต่กลุ่มผู้ต้องหายาเสพติด...ทุกครั้ง
ที่ไป หนูได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้พลิกบทบาท
จากนักเรียนที่ต้องเรียนตามค�าบอกค�าสอนอย่างเดียว มาท�า
หน้าที่ครูวิทยากรถ่ายทอดให้คนอื่นอย่างมีความสุข ท�าให้หนู
รู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่แค่กรอบสี่เหลี่ยมของห้องเรียน   
 “ภาพต่างๆ เหล่านี้คอยตอกย�้าให้หนูรักและเทิดทูนครู
ผู้ไม่เหมือนใคร ครูผู้นั่งเฝ้านักเรียนตัดเย็บชุดจนดึกดื่น 
คอยหาข้าวน�้าให้กินโดยที่ท่านไม่ได้อะไร แต่ท่านเพียงหวัง
ว่าจะส่งพวกเราถึงฝั่งฝัน  ท่านเคยบอกหนูว่า แม้จะได้
รับรางวัลเชิดชูจากหน่วยงานทั่วประเทศมากมายเท่าใด 
ท่านไม่เคยดีใจเท่ากับการที่ได้เห็นพวกเราท�าในสิ่งที่รัก 
และรักในสิ่งที่ท�า ท�าออกมาให้ดีที่สุด”

ครูอาชีวะต้นแบบ : 
เบญจวรรณ บุ้งทอง

สอนวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
เสนอโดย เจษฎา สิบนอก ชั้น ปวช. 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การดูแลสังคมและชุมชน



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

79เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ห้องสมุดสัญจร 
หนอนหนังสือรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 7 
> โครงการประเภท 2

 นับตั้งแต่ปี 2549 มูลนิธิเอสซีจีได้ริเริ่มโครงการ
ปันโอกาส วาดอนาคต เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เพื่อน
พนักงานเอสซีจีได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่สังคม ผ่านการน�าเสนอโครงการที่มีกระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ  
จนถึงปี 2561 มีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้ด�าเนินการ
จ�านวน 217 โครงการ จากที่มีการน�าเสนอเข้ามาทั้งหมด 
406 โครงการ และมีพนักงานเอสซีจีกว่า 3,000 คน 
ร่วมมือกับชุมชนสร้างสรรค์โครงการให้แก่สังคม
 ส�าหรับ “โครงการห้องสมุดสัญจร หนอนหนังสือ
รักษ์สิ่งแวดล้อม” นับเป็นหนึ่งในโครงการปันโอกาส 
วาดอนาคต ที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว 
โดยความร่วมมือกับเครือข่ายสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
ล�าปาง ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี จังหวัดล�าปาง ซึ่งมี
เป้าหมายปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กและเยาวชน โดยการ
จัดห้องสมุดสัญจรเดือนละครั้งหมุนเวียนไปตามโรงเรียน
ต่างๆ 20 โรงในจังหวัดล�าปาง  ธีระยุทธ วงค์บุญเรือง 
พนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด ซึ่งมีความ
สนใจส่วนตัวในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
ปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าหรือเผาไร่เผาขยะ 

 “ครูอัฐชวนพวกผมสร้างนวัตกรรมเครื่องช่วยผูก
ไม้กวาดดอกอ้อกึ่งอัตโนมัติ เพื่อการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ ท�าให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้มากขึ้นกว่า 
2 เท่า ลดการบาดเจ็บเรื้อรังของคนท�าไม้กวาด สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุและคนพิการ...ครูยังสอนพวกเราอีกว่า
จะต้องตอบแทนสังคม ด้วยวิธีการหักก�าไร 5% จากการ
ขายเครื่องช่วยผูกไม้กวาดมาซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนแล้วน�าไป
มอบให้กับน้องๆ ชาวมอแกน และหาเงินทุนสนับสนุน
เพื่อสร้างนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อชุมชนและสังคม จนเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ เช่น เสาน�้าเกลือผู้ป่วยระยะพักฟื้น 
3 in 1 ทุ่นเตือนอุทกภัยผ่านระบบ SMS ฯลฯ 
 “ครูอัฐให้ก�าลังใจพวกเราเมื่อเหนื่อยและท้อแท้ สอนวิธี
การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ และน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ท�ากิจกรรมให้กับกลุ่มนักเรียน
ที่ปรึกษา”

 ผลการจัดกิจกรรมมีนักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ
ส่งเรื่องราวของครูอาชีวะต้นแบบรวม 437 เรื่อง 
มีครูอาชีวะต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก 10 คนจากวิทยาลัย
ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการเข้าอบรมพัฒนากระบวนการ
คิดแบบ Constructionism และสร้างแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนานักเรียนอาชีวะที่มีคุณภาพ รวมทั้งเดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงานการเรียนการสอนระบบ kOSEN 
ที่ National Institute of Technology, Tokyo College 
ซึ่งเป็นต้นแบบการเรียนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง สามารถ
น�ามาประยุกต์กับระบบการเรียนอาชีวศึกษาของไทย
 นอกจากกิจกรรมนี้ มูลนิธิเอสซีจียังร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จัดท�างานวิจัยเรื่อง “ต้นแบบครูอาชีวะในยุคประเทศไทย 
4.0” เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูอาชีวศึกษา พร้อม
เสนอแนวทางหลักสูตรในการพัฒนาครูเพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 

ครูอาชีวะต้นแบบ : 
อัฐพล ผลพฤกษา  

สอนวิชาโครงงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
เสนอโดย สมเกียรติ แซ่ตั้ง ชั้น ปวช. 3 
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
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ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้พิทักษ์ป่า
> โครงการประเภท 4

 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยง
ต่ออันตรายถึงชีวิตจากการเผชิญหน้ากับผู้ลักลอบตัดไม้
และล่าสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อันตรายจากการใช้ชีวิต
ในป่า รวมทั้งรายได้และสวัสดิการซึ่งไม่เทียบเท่ากับ
ข้าราชการ มูลนิธิเอสซีจีตระหนักดีว่าการปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นงานที่ส�าคัญอย่างยิ่งของประเทศ 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ  การสร้าง
ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
หลักประกันและความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง
 ตั้งแต่ปี 2558 มูลนิธิเอสซีจีได้เริ่มมอบทุนการศึกษา
แก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา
และเสริมสร้างก�าลังใจแก่ครอบครัวผู้พิทักษ์ป่าจ�านวน 
6 ทุน และได้ขยายทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อให้ทั่วถึง
และครอบคลุมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆ  
โดยการท�างานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช อย่างใกล้ชิด
 ในปี 2561 มูลนิธิฯ ให้ทุนการศึกษาเพิ่มอีก 160 ทุน 
รวมทั้งสิ้น 366 ทุน ทั้งนี้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้พิทักษ์ป่า
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Sharing the Dream 
Scholarship โดยมูลนิธิเอสซีจี

จึงร่วมกับกลุ่มเพื่อนในโรงงานล�าปาง น�าเสนอกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกับห้องสมุดสัญจรของศูนย์การ
เรียนรู้ปัทมะเสวี จนเกิดเป็นโครงการห้องสมุดสัญจร 
หนอนหนังสือรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 การจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมประจ�าเดือนตามโรงเรียน 
ส่งเสริมการอ่านและให้ความรู้อย่างสนุกสนานในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมในรูปแบบเกมและสื่อความรู้ต่างๆ  
และกิจกรรมประจ�าปีในรูปแบบค่ายสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโรงเรียน
ละ 3 คน รวมทั้งหมด 60 คน มีเนื้อหาหลักของการปลูกฝัง
จิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมของค่ายในแต่ละปีแตกต่างกันไป
เช่น การคัดแยกและลดขยะ สภาวะโลกร้อน การท�าฝาย
รักษาความชุ่มชื้น ฯลฯ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะมีส่วนช่วย
ลดการเผาป่าที่ท�าให้เกิดปัญหาหมอกควันในที่สุด  
 โครงการห้องสมดุสญัจร หนอนหนงัสอืรกัษ์สิง่แวดล้อม 
นับว่าประสบความส�าเร็จและได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการปันโอกาส วาดอนาคต ด้วยความส�าคัญของ
การสร้างคนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจิตส�านึกเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ได้เห็นเด็กๆ มีความสุข  เราก็มีแรงขับเคลื่อน
ในการท�าโครงการต่อไป  เชื่อว่าเราทุกคนมี
โอกาสและความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่น
เสมอ อยู่ที่จะมองเห็นโอกาสนั้นไหม  ส่วนความ
ส�าเร็จของโครงการไม่ได้มาจากทีมงานเท่านั้น 
แต่ยังมีคนอีกมากมายที่อยู่รอบข้าง  ในการ
ท�างานแม้จะมีอุปสรรค แต่ก็ท�าให้เราเข้าใจโลก
มากขึ้น  ผมเชื่อว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่อง
ที่ดี ควรท�าต่อไปเรื่อยๆ”

ธีระยุทธ วงค์บุญเรือง  
HRBP Assistant Manager 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด
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มูลนิธิเอสซีจีเริ�มโครงการน�้มาตั้งแตป 2524 สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ�ง
เด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสซึ�งอาศัยอยูในทองถิ�นทุรกันดารในเขตภูมิภาคตาง ๆ ทั�วประเทศ  
เปนทุนการศึกษาแบบใหเปลา ไมมีภาระผูกพันตองใชคืน และมอบทุนตอเน��องจนถึงระดับปริญญาตรี  

โครงการในประเทศไทยดำเนินการโดยมูลนิธิเอสซีจี
ป 2524 เริ�มโครงการ Sharing the Dream Scholarship 
ป 2549 เริ�มสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกบุตรผูบำเพ็ญประโยชน
เพื่อสาธารณะทั�วประเทศ 
ป 2558 เริ�มสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุตรของผูพิทักษปา

จำนวนทุนการศึกษาและงบประมาณที่ดำเนินการอยูในปปจจุบัน

Sharing the Dream Scholarship

ไทย 

หมายเหตุ       :  500 ทุน

อินโดน�เซีย 2,310 ทุน รวมมูลคา 15.22 ลานบาท

ลาว 1,489 ทุน 
รวมมูลคา 
10.08 ลานบาท

อาเซียน
โครงการในอาเซียนดำเนินการโดยเอสซีจี
ป 2550 เริ�มสนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศอาเซียน 
ที่ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นไดขยายไปยังประเทศตาง ๆ ที่เอสซีจี 
ดำเนินธุรกิจ ไดแก เวียดนาม อินโดน�เซีย เมียนมา กัมพูชา ลาว 
และฟลิปปนส โดยเปนทุนการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา

ป 2561 ขยายทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียน 
ผูที่เคยไดรับทุน Sharing the Dream และกำลังเรียนปริญญาตรี 
ในสาขาที่สำคัญตอการพัฒนาประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวของกับเอสซีจี

เมียนมา 1,609 ทุน รวมมูลคา 10.66 ลานบาท

เวียดนาม 4,108 ทุน 
รวมมูลคา 27.1 ลานบาท

ฟลิปปนส 2,140 ทุน 
รวมมูลคา 16.25 ลานบาท

80,000 ทุน 800 ลานบาท

4,000 ทุน 74 ลานบาท

จำนวนทุนการศึกษาและงบประมาณทั้งหมดตั้งแตเริ�มโครงการ

กัมพูชา 1,110 ทุน รวมมูลคา 8.73 ลานบาท
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ส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัย
กลยุทธ์  1   2

• สุขภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องพื้นฐาน
และส�าคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในสังคม เอสซีจีจึงสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้เชี่ยวชาญ ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ  
เพื่อช่วยกันป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

The Lifesaver for Community 
> โครงการประเภท 2

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนสูงติดอันดับโลก โดยส่วนใหญ่
เกิดจากความประมาทและการละเลยการปฏิบัติตาม
กฎจราจร ท�าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจ�านวน
มากอย่างน่าเสียดาย  ธุรกิจเคมิคอลส์ซึ่งด�าเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงจัดท�าโครงการมาตรการองค์กร
ในการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
ระยอง หรือ The Lifesaver for Community เพื่อส่งเสริม
ชุมชนปลอดภัย ด้วยหลักพิทักษ์ชีวิต 7 ข้อซึ่งเป็นพฤติกรรม
ที่มักถูกละเลย ได้แก่ ดื่มไม่ขับ สวมหมวกกันน็อก 
คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายก�าหนด 
ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่ขับรถย้อนศร และพกใบขับขี่ 
 โครงการนี้เริ่มด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2560 ที่ชุมชน
เนินพยอม โดยความร่วมมือกับจังหวัดระยอง เทศบาล
เมืองมาบตาพุด และชุมชนเนินพยอม มีการจัดการประชุม

ร่วมกัน การฝึกอบรมการขับขี่ การติดตั้งป้ายและจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส�านึก รวมทั้งด�าเนินการแก้ไข
จุดเสี่ยง เช่น การตัดกิ่งไม้ที่บดบังทิศทาง การติดกระจก
เพื่อเปิดมุมอับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน ทั้งต�ารวจในพื้นที่และทีมอาสาสมัครจาก
หมู่บ้าน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกเดือน โดยเฉพาะ
การรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 ผลจากการด�าเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 1 ปี 
ท�าให้ในปลายปี 2561 มีผู้สวมหมวกกันน็อกเพิ่มขึ้นจาก 
10% เป็น 70% และคาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้นจาก 10% 
เป็น 81% 
 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังชุมชน
โดยรอบ  
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Sharing a Brighter Vision 
> โครงการประเภท 3

 โรคต้อกระจก (Cataract) เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อม 
ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยอาจจะมองไม่เห็น
ในที่สุด  แต่การรักษาโรคต้อกระจกมีข้อจ�ากัดเพราะต้อง
ใช้เครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
โรงพยาบาลในตัวเมือง ท�าให้ผู้ป่วยต้องรอรับการรักษาเป็น
เวลานานและเสี่ยงต่อสุขภาพที่ย�่าแย่ลง  เอสซีจีจึงร่วมกับ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และ Mawlamyine 
Cement Limited (MCL) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
แห่งแรกของเอสซีจีในเมืองเมาะล�าไย รัฐมอญ ประเทศ
เมียนมา จัดท�าโครงการผ่าตัดต้อกระจกตา (Sharing 
a Brighter Vision) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในรัฐมอญ 
โดยน�าคณะจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์
เครื่องมือการรักษาที่ทันสมัยเดินทางไปให้บริการรักษา
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รักษา
คืนการมองเห็นผู้ป่วยแล้ว 867 ราย มีโรงพยาบาล 
Mawlamyine General Hospital เป็นศูนย์กลางใน
การผ่าตัด
 ส�าหรับปี 2561 โครงการขยายความร่วมมือไปยัง
รัฐกะเหรี่ยง ในช่วงระยะเวลา 4 วันของโครงการได้ผ่าตัด
รักษาให้ผู้ป่วยจากรัฐกะเหรี่ยง 97 ราย และจากรัฐมอญ 
148 ราย รวม 245 ราย รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือ
จากพนักงานของ SCG, MCL และอาสาสมัครนักเรียนทุน 

Sharing the Dream เป็นก�าลังส�าคัญช่วยอ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัดให้เรียบร้อย
 นอกจากการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยแล้ว ตั้งแต่ปี 2559 
โครงการยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแล
รักษาดวงตา โรคตาต้อ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สังคมออนไลน์
และรายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหา
ดวงตาให้ประชาชนชาวเมียนมา

HANDS FOR HEROES 
รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า 
> โครงการประเภท 4

 นอกจากการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้พิทักษ์ป่า
แล้ว มูลนิธิเอสซีจียังจัดท�าโครงการความร่วมมือเพื่อ
ผู้พิทักษ์ป่า “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา 
เพื่อคนเฝ้าป่า” ขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ เผยแพร่
เรื่องราวการท�างานของผู้พิทักษ์ป่าที่เสียสละท�างานหนัก
และเสี่ยงอันตราย เพื่อปกป้องผืนป่าแทนคนไทยทุกคน 
ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายพันธมิตร เชิญชวนและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี 2561 ได้แก่ 

กิจกรรม Paint for Heroes, Run for Heroes 
เดิน-วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า, Song for Heroes
เวทีนี้เพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดยน�ารายได้ทั้งหมดจากการจัด
กิจกรรม ไม่หักค่าใช้จ่าย จัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวน
ที่จ�าเป็น ได้แก่ ชุดเครื่องแบบลายพรางและเป้เดินป่า 
มอบแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารวม 3,635 ชุด มูลค่ารวม 
3.7 ล้านบาท
 ทั้งทุนการศึกษาแก่บุตรผู้พิทักษ์ป่าและโครงการความ
ร่วมมือเพื่อผู้พิทักษ์ป่าเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไม่ต้อง “ห่วงหน้า
พะวงหลัง”
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ต้นแบบการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์  1   2

• เอสซีจีมุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาชุมชนให้
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมชุมชน
รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์
คณุภาพได้มาตรฐาน มช่ีองทางการจดัจ�าหน่าย
แพร่หลาย สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  
ทั้งภาคราชการ และหน่วยงานที่มีองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ครอบครัววิสาหกิจชุมชน เอสซีจี
> โครงการประเภท 1

 วิสาหกิจชุมชนเป็นรูปแบบกิจการที่ด�าเนินการโดย
ชุมชน ซึ่งต้องประกอบด้วยคณะบุคคลไม่น้อยกว่า 7 คน
ที่ตั้งใจประกอบอาชีพผลิตสินค้าหรือบริการร่วมกัน โดย
ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ซึ่งนับเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่สนับสนุนให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มให้สามารถพึ่งพา
ตนเองและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน
 อย่างไรกต็ามการจดัตัง้วสิาหกจิชมุชนโดยชมุชนบางแห่ง
พบกับอุปสรรคและปัญหาหลายประการ เอสซีจีจึงเห็น
ความส�าคัญของการเข้าไปช่วยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน
เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ธุรกิจเคมิคอลส์จึงได้ร่วมมือกับ
ภาครัฐในโครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตั้งแต่
ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปี 2561 โดยเริ่มต้นจากการประเมิน
ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ 
เพื่อวางแผนการรวมกลุ่ม การจดทะเบียนวิสาหกิจ 

 จากการด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 เอสซีจี
ได้เข้าร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง 
รวม 10 แห่ง 26 ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรวม 
14.4 ล้านบาท
 นอกจากนี้เอสซีจีได้จัดหลักสูตรวิสาหกิจและคุณธรรม
ชุมชน อบรมเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การตลาด การจัดจ�าหน่าย และการ
สร้างแบรนด์ เพื่อให้ชุมชนมีสินค้าที่โดดเด่นและมีอัตลักษณ์
ประจ�าท้องถิ่น เป็นอาชีพที่สร้างรายได้และพัฒนาชุมชน
ให้ก้าวสู่ความสุขสมดุลที่ยั่งยืน
 ปี 2561 การอบรมหลักสูตรวิสาหกิจและคุณธรรม
ชุมชน จังหวัดล�าปาง พัฒนาให้เกิด 15 ผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพในการต่อยอดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชน  
และในปี 2562 จะขยายผลการจัดอบรมหลักสูตรนี้ไปยัง
ชุมชนรอบโรงงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สระบุรี 
และกาญจนบุรี

การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงได้รับการรับรอง
มาตรฐานสินค้า สามารถวางจ�าหน่ายสินค้าได้ทั่วประเทศ 
มียอดจ�าหน่ายที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง ขยายเป็นเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน พร้อมสร้างความร่วมมือกับภาคราชการ 
 ตัวอย่างโครงการที่ประสบความส�าเร็จ เช่น โครงการ
คิดค้นสูตรลูกอมรสมะขาม โครงการยืดอายุน�้าพริก
ครัวบ้านเพชร โครงการขนมเปี๊ยะแช่แข็งสูตรแกงระยอง 
โครงการผ้าย้อมใบมังคุด-คราม เป็นต้น 

ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็ง > การดูแลสังคมและชุมชน
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การจัดการวัตถุดิบ
และของเสียอุตสาหกรรม

 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เป็นปัจจัย
ที่ท�าให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการเข้าถึงและได้มา
ของวัตถุดิบที่น�ามาใช้และความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะ
ขาดแคลนในอนาคต ประกอบกับปริมาณของเสีย
ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เอสซีจีจึงวางแนวทางจัดการ
วัตถุดิบและของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ตั้งแต่การออกแบบ การลดการใช้วัสดุ เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตรวมทั้งใช้นวัตกรรมเพื่อหมุนเวียนของเสีย
กลับมาใช้ใหม่และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
อย่างไม่รู้จบ

• ตั้งแต่ปี 2555 การน�าของเสีย
จากกระบวนการผลิตไปกลบฝัง
เป็นศูนย์
• ภายในปี 2568 ลดปริมาณ
ของเสียที่ต้องก�าจัดให้ได้ 60% 
ของปริมาณของเสียที่ก�าจัดต่อตัน
การผลิตในปี 2557
• น�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย กลยุทธ์

• เอสซีจีมีนโยบายให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์
หลักขององค์กร และตั้งใจขับเคลื่อนขยายผลให้เกิด
ขึ้นจริง โดยทุกหน่วยงานในองค์กรพยายามมองหา
โอกาสจากการใช้ของเสียอย่างจริงจัง  สร้างความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน
นวัตกรรม และกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นรากฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
• เอสซีจีใช้ 3 กลยุทธ์ในการผลักดันเศรษฐกิจ
หมุนเวียน คือ 
1. การลดการใช้วัสดุและออกแบบสินค้าให้มีอายุ
ยาวนานขึ้น  
2. เพิ่มประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนทดแทน  
3. การใช้ซ�้าและการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

1  ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�าเนิด

2  ด�าเนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
 (Circular Economy) โดยการวิจัยและพัฒนา
 นวัตกรรมเพื่อน�าวัตถุดิบและของเสียกลับมา
 ใช้ใหม่และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย (R & D) 

3  การจัดการของเสียอุตสาหกรรมโดยไม่ฝังกลบ

4  ลดการก�าจัดของเสียโดยการเผาทิ้งอย่าง
 ไม่ก่อประโยชน์

การบริหารจัดการ

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์ > การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม 85เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

86เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลด�าเนินงานปี 2561 

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์ > การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม
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ภาพรวมการใช้วัตถุดิบ เอสซีจี

47,271
พันตัน

วัตถุดิบตั้งต้นบริสุทธิ์

เคมิคอลส์
ซีเมนต์

72%

14%

8%
6%

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

แพคเกจจิ้ง
50,981

พันตัน

วัตถุดิบที่ใช้

วัตถุดิบตั้งต้นบริสุทธิ์

93%

7%

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

3,710
พันตัน

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

ซีเมนต์

แพคเกจจิ้ง

68.7%

27.7%

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 3.2%

เคมิคอลส์ 0.4%
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การจัดการของเสียไม่อันตราย 

*ไม่รวมของเสียที่เก็บไว้ในโรงงานเพื่อรอการจัดการ

เอสซีจีน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 86% และไม่มีการน�าของเสียอันตราย
ไปฝังกลบ  อย่างไรก็ตามในปี 2561 เอสซีจีขยายขอบเขตของการฝังกลบให้รวมถึง
การถมที่ (Land Reclaim) โดยน�ากากคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือจากการสั่งซื้อ 
ซึ่งเป็นของเสียไม่อันตรายไปใช้ปรับพื้นที่ (Land Reclaim) 
เอสซีจีได้น�าแนวทางการจัดการแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การท�าผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นส�าหรับกิจกรรม
เพื่อชุมชนและสังคม
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วัตถุดิบทดแทนและ
เชื้อเพลิงทดแทนจากของเสีย
กลยุทธ์  2   3   4

• เอสซีจีศึกษาวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อแปรรูปของเสียจากกระบวนการผลิต 
มาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนและเชื้อเพลิงทดแทน
ที่มีคุณภาพเหมาะสม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ก�าจัดของเสีย ลดต้นทุนวัตถุดิบ ลดการ
ฝังกลบ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
• เอสซีจีสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในเอสซีจีและหน่วยงานภายนอก 
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเสียเป็นวัตถุดิบ
ทดแทนและเชื้อเพลิงทดแทนอย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดกับทุกฝ่าย

• เถ้าลอยแทนปูนเม็ด  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างน�าเถ้าลอย (Pulverized Fuel Ash; PFA) ซึ่งเกิดจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นปริมาณมากในแต่ละปีมาใช้ทดแทนปูนเม็ด 
(Clinker) ในการผลติปนูซเีมนต์ เนือ่งด้วยมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการน�าเถ้าลอยไปฝังกลบ 
ป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของดิน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

• ยิปซัมสังเคราะห์แทนยิปซัมธรรมชาติ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ปรับกระบวนการผลิตของทั้งสองฝ่าย 
เพื่อให้ยิปซัมสังเคราะห์ (Artificial Gypsum) ซึ่งเป็นของเสีย
จากโรงไฟฟ้า มีคุณสมบัติเหมาะกับการใช้ผลิตปูนซีเมนต์
ทดแทนยิปซัมธรรมชาติได้ 100% รวมทั้งยังมีความร่วมมือ
ในการศึกษาการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ของเสียจาก
โรงไฟฟ้าชนิดอื่น เช่น เถ้าลอยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การใช้งาน 
เถ้าหนักที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

• บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
คิดค้นนวัตกรรมเปลี่ยนของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงาน 
และขยะจากชุมชน ซึ่งประกอบด้วยของเสียหลากหลาย
ลักษณะ มาคัดแยกและปรับแต่งให้เป็นวัตถุดิบทดแทน 
เช่น หินปูน ดินแดง ทรายส�าหรับโรงปูนซีเมนต์ และ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ สามารถทดแทน
น�้ามันเตาหรือถ่านหิน โดยใช้เผาร่วมในการผลิตปูนซีเมนต์ 
(Co-processing in Cement kiln) ช่วยลดปริมาณการ
ใช้พลังงานฟอสซิลที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ช่วยลด

การก�าจัดของเสียโดยวิธีการฝังกลบ ในปี 2561 สามารถ
น�าของเสียอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบทดแทน 
313,000 ตันของเสียต่อปี และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน 
131,000 ตันของเสียต่อปี
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• บรษิทัสยามซานทิารแีวร์อนิดสัทรี
จ�ากัด หลังจากศึกษาจนพบว่าตะกอน
ดินซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกคุณภาพ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการผลิตถ้วยชามเซรามิก  
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งตะกอนดินจ�านวน 
2,300 ตันไปเป็นวัตถุดิบให้โรงงานผลิตถ้วย
ชามเซรามิกของบริษัททีพีเอส แมททีเรียล 
จ�ากัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายการก�าจัดของเสีย
ของบริษัทฯ ขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุน
การผลิตโรงงานของทีพีเอสฯ ด้วย

• โครงการน�ากระดาษเก่ามาแลกกระดาษใหม่ 
เปิดรับกระดาษเก่าจากหน่วยงาน องค์กร และโรงเรียนต่างๆ 
เพื่อน�ากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็นกระดาษใหม่ 
โดยผู้น�ากระดาษเก่ามาแลกจะได้รับกระดาษถ่ายเอกสารใหม่
ไปใช้  โครงการนี้ไม่เพียงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ยังช่วยรณรงค์สร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมให้ทุกคนรู้จัก
คัดแยกกระดาษและลดปริมาณขยะด้วย  ในปี 2561 โครงการฯ 
ได้รับกระดาษเก่าปริมาณกว่า 120 ตัน

• เถ้าลอยแทนเถ้าแกลบ บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย 
จ�ากัด บริษัทซีเทค คอนซอลแทนต์ จ�ากัด และบริษัทเอสซีไอ 
อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด ซึ่งมีโรงงานในพื้นที่อ�าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันศึกษาวิจัยการน�าเถ้าลอยมาใช้
แทนเถ้าแกลบ (Rice Husk Ash; RHA) ในการผลิตกระเบื้อง
หลังคาลอนคู่จนประสบผลส�าเร็จ  ทั้งนี้เถ้าลอยที่ได้จากการผลิต
ไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) ปกติจะถูกส่งไปเผาก�าจัดเป็นวัตถุดิบ
ทดแทนของโรงปูนซีเมนต์ โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลจะให้เถ้าลอย
ประมาณ 200-300 ตันต่อเดือน มีปริมาณเพียงพอตามที่บริษัท
กระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด ต้องการ คือ 150 ตันต่อเดือน  
นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ�ากัด น�าเถ้าลอยไป
ใช้ผลิตเป็นอิฐตัวหนอนอีก 120 ตันต่อเดือน

• บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
น�าเศษวัสดุของเสียจากการผลิตกระดาษของบริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ากัด และบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ซึ่งมีจ�านวนวันละมากกว่า 300 ตัน มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสูงจากยุโรป ควบคุม
การปล่อยมลภาวะภายใต้ข้อก�าหนดตาม EIA การจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรม  รวมทั้งของเสียจากโรงไฟฟ้า เช่น 
เถ้าลอย ยังน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตอิฐก่อสร้าง
และบางส่วนเป็นวัตถุดิบทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
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แปรรูปของเสีย 
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
กลยุทธ์  2

• เอสซีจีศึกษาคุณสมบัติของเสียที่ไม่สามารถ
หมุนเวียนน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนหรือ
เชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตของเอสซีจี 
เพื่อหาวิธีแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม

• ปุ๋ยดินอัดเม็ดข้าวนาโยน โครงการปุ๋ยดินอัดเม็ด
เพาะกล้าข้าวนาโยนเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ในชุมชน ต�าบลช�าผักแพว อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
โดยบริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด ร่วมกับ
กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดสระบุรี สนับสนุนตะกอนดินและกาก
ดินด�า ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเซรามิกของ
บริษัทฯ ให้เกษตรกรใช้เป็นดินส�าหรับท�านาแบบโยนกล้า 
แทนการซื้อดินจากแหล่งอื่นโดยมีสมาชิกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 
30 คน พื้นที่ท�าเกษตร 80 ไร่ ช่วยโรงงานลดการส่งก�าจัด
ตะกอนดินด�าและกากดินด�าปริมาณ 1,600 ตันต่อปี ชุมชน
ลดต้นทุนการซื้อดินจากแหล่งเดิม 111,000 บาทต่อปี และ
สมาชิกมีรายได้ 120,000 บาทต่อปี จากการขายปุ๋ยดิน ขาย
ข้าวจากโครงการข้าวนาโยน และการรับจ้างโยนข้าว

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

• เส้นเทปเปลี่ยนม้วนกระดาษแปลงร่าง บริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ากัด โรงงานวังศาลาร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
หัตถกรรมจักสาน บ้านท่าตะคร้อ จังหวัดกาญจนบุรี จัดท�าโครงการ 
“ถักทอสายใย สานใจชุมชน”  โดยบริษัทฯ มอบเศษวัสดุเหลือใช้คือ
เส้นเทปเปลี่ยนม้วนกระดาษ หรือเปเปอร์แบนด์ (Paper Band)
ราว 2,000 กิโลกรัมต่อปี ให้ชุมชนน�าไปสร้างสรรค์เป็นสินค้า
หัตถกรรมจักสาน เช่น กระเป๋า ตะกร้า แจกัน กระเช้าของฝาก ฯลฯ 
ช่วยสร้างอาชีพ เสริมรายได้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน  จากปีเริ่มต้นโครงการปี 2558 ชุมชนบ้านท่าตะคร้อ
มีรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าหัตถกรรมจักสาน 9 หมื่นบาท 
ในปี 2561 รายได้เพิ่มเป็นกว่า 1 ล้านบาท มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
กว่า 300 คนต่อปี 

• ถุงกระดาษจากกล่องวันสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ
แพคเกจจิ้งร่วมกับ เทสโก้ โลตัส ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการน�ากล่องกระดาษ
บรรจุสินค้าที่ใช้แล้วจากศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 
กลับสู่โรงงานเพื่อผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิลและขึ้นรูป
เป็นถุงกระดาษที่มีคุณภาพแข็งแรง รับน�้าหนักได้ดี 
เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลูกค้า

• สารฆ่าเชื้อจากฝุ่นตะกอนปูนขาว บริษัทฟินิคซ 
พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับส�านักงาน
เทคโนโลยี (Corporate Technology Office) และ
มหาวิทยาลัยชั้นน�า ศึกษาและวิจัยการน�าฝุ่นตะกอน
ปูนขาวมาใช้ประโยชน์เป็นสารฆ่าเชื้อส�าหรับฟาร์มปศุสัตว์
ที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารและ
ระบบทางเดินหายใจได้ถึง 99.9% ใช้ปริมาณน้อยกว่า
ผลิตภัณฑ์ปูนขาวฆ่าเชื้อในท้องตลาดถึง 20% นอกจากนี้
ยังไม่กัดกร่อนโลหะ ไม่ระคายเคืองผิวหนัง และล้างออก
ได้ง่าย  เริ่มด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2561 
และคาดว่าในปี 2562 จะสามารถจัดการปริมาณฝุ่นตะกอน
ปูนขาวได้ถึง 6,000 ตัน สร้างรายได้ 13.8 ล้านบาท 
และประหยัดค่าจัดการของเสียของโรงงานฟินิคซฯ ได้ราว
20 ล้านบาท

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
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บางซื่อโมเดล “ฮาว-ทู-ทิ้ง”
กลยุทธ์  1   3   4

• เอสซีจีศึกษาปัญหาการแยกขยะไม่ถูกต้อง
และได้ออกแบบถังขยะ 6 สีที่เข้าใจง่าย ติดตั้ง
ในพื้นที่ส�านักงานใหญ่ พร้อมกับรณรงค์
ให้พนักงานแยกขยะและทิ้งขยะลงถังอย่าง
ถูกต้อง สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ทิ้งให้ 
กทม. ก�าจัด และเพิ่มการรีไซเคิลขยะได้อย่าง
เห็นผลชัดเจน

 การน�าขยะของเสียหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อด�าเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนได้นั้น ที่จริงแล้วมีจุดเริ่มต้นที่ใกล้ตัวอย่างมาก
นั่นคือการคัดแยกขยะ แต่ก็เป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง  เอสซีจีจึงเริ่มต้นโดยการสร้าง
ความตระหนักภายในองค์กรด้วยโครงการน�าร่อง “บางซื่อ
โมเดล” ที่ส�านักงานใหญ่ บางซื่อ เพื่อให้เป็นตัวอย่างของ
การสร้างวัฒนธรรมการแยกขยะ โดยได้ศึกษาปัญหาการแยก
ขยะไม่ถูกต้องและออกแบบเป็นถังขยะ 6 สีที่เข้าใจง่าย
และชัดเจน ติดตั้งถังขยะแยกสีไว้ในพื้นที่ส�านักงานใหญ่ 
180 จุด พร้อมกับรณรงค์ให้พนักงานกว่า 8,000 คน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะลงถังให้ถูกต้องตาม
ประเภทด้วยแคมเปญสื่อสาร “ฮาว-ทู-ทิ้ง” 
 ขยะจ�าพวกขวดน�้าดื่ม พลาสติก กระดาษ โลหะ และ
แก้วจะน�าไปรีไซเคิล ขยะเศษอาหารจะน�าไปย่อยสลายเป็น
วัสดุปรับปรุงดิน  ขยะอันตรายจะน�าไปบ�าบัดและก�าจัดด้วย
วิธีที่เหมาะสม  ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น เศษ
กระดาษหรือพลาสติกสกปรก จะรวบรวมเป็นขยะเชื้อเพลิง 

หลังจากเริ่มโครงการบางซื่อโมเดลในช่วงเดือน
ตุลาคม 2561 ในช่วง 3 เดือนต่อมาพบว่า
• ปริมาณขยะทิ้งลงถังได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

จากกว่า 48.57 ตันในเดือนกันยายน 

เหลือ 39.71 ตันในเดือนธันวาคม 2561
• คัดแยกขยะเพื่อน�าไปรีไซเคิลได้เพิ่มขึ้น

มากกว่า 2 เท่า

ผลด�าเนินงานปี 2561 

(Refuse Derived Fuel; RDF) การคัดแยกและจัดการที่ดี
จึงท�าให้ขยะจากบ้านเรือนหรือส�านักงานได้รับการน�าไปใช้
ประโยชน์ได้เกือบทั้งหมด หรือเหลือทิ้งกองขยะน้อยมาก
 ความส�าเร็จของบางซื่อโมเดลจะน�าไปขยายผลยัง
องค์กรอื่นๆ ต่อไป เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะที่ก�าลังล้นโลก
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ปริมาณขยะที่ทิ้งลงถังขยะ 

สัดส่วนปริมาณขยะที่น�าไปรีไซเคิล 

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์ > การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม
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พลงังานและการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

 จากความผันผวนของราคาน�้ามัน ขีดจ�ากัดของแหล่งพลังงาน ปัญหา
โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือกันในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส เพื่อควบคุมไม่ให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส เอสซีจีจึงตั้งเป้าหมาย
ในการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยด�าเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต เพิ่มสัดส่วน
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยน�าของเสียกลับมาใช้เป็นพลังงาน

• ภายในปี 2563 ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550
• ภายในปี 2573 ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

เป้าหมาย กลยุทธ์

1  ลดผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคุมการ
 ปล่อยมลพิษให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

2  ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการและอุปกรณ์
 ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น

3  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน
 โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์หลัก

4  ผลิตสินค้าและบริการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5  จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงานอย่าง
 ยั่งยืนให้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ

6  ปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีความหลากหลายทาง
 ชีวภาพ เพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์  > พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 92เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน • 189.36 เพตะจูล การใช้พลังงานรวมทั้งหมด

• 7.8% สัดส่วนการลดการใช้พลังงานเทียบ
กับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

• 11.4% สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

• 24.54 ล้านตัน CO2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
Scope 1 และ Scope 2

• 7.4% สัดส่วนการลดก๊าซเรือนกระจกเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

ผลด�าเนินงานปี 2561 

• ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีส และสอดคล้องกับ
การควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศา
เซลเซียส
• จัดท�ามาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยธุรกิจ
• กระจายการจัดหาแหล่งพลังงานจากหลายแหล่ง 
และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล
• พัฒนาสินค้าและบริการที่ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

การบริหารจัดการ

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์  > พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปอร์เซ็นต์
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  เอสซีจีประกาศนโยบาย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 และความปลอดภัย

  นานาชาติลงนามใน
 ข้อตกลงการลดปล่อย
 ก๊าซเรือนกระจก
 ในพิธีสารเกียวโต

  การประชุม Earth Summit 
 ก�าหนดแนวปฏิบัติด้าน
 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
 ให้แก่ประชาคมโลก

  ธุรกิจซีเมนต์จัดท�ารายงาน
 สิ่งแวดล้อมฉบับแรก

  ทุกหน่วยธุรกิจจัดท�า
 รายงานการปล่อยก๊าซ
 เรือนกระจกเสร็จสมบูรณ์

  จัดท�าแนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
  ตั้งเป้าหมายระยะยาวในการลดก๊าซเรือน

 กระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563
 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 
  เปลี่ยนหลอดไฟเป็น T5
  โรงงานเซรามิกส์ติดตั้งอุปกรณ์ Gasifier
  พัฒนาระบบหลังคาบ้านเย็น

  เอสซีจีจัดท�ารายงานการ 
 พัฒนาอย่างยั่งยืน
 ใช้ของเสียอุตสาหกรรม

 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
 ในการผลิตปูนซีเมนต์

  จัดตั้งคณะกรรมการพลังงาน เอสซีจี 
 วางแนวทางการจัดการด้านพลังงาน
 ธุรกิจซีเมนต์ติดตั้งอุปกรณ์ผลิต

 ไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้ง (WHG) 
 ธุรกิจแพคเกจจิ้งปรับปรุงหม้อไอน�้า

 ให้รับเชื้อเพลิงชีวภาพและของเสีย

  จัดตั้งบริษัทเอสซีไอ อีโค่ 
 เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
 ให้บริการก�าจัดของเสีย
 ใช้เป็นเชื้อเพลิงและ
 วัตถุดิบ ทดแทน

2534 2544
2535 2549

2540 2550 2552
2543 2551

 พัฒนาสารเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรม
 เพื่อการประหยัดพลังงาน 
 emisspro®

เวลาแห่งความมุ่งมั่นด้านการจัดการพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส�ำหรับเอสซีจี ประเด็นเรื่องพลังงำนและกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศยังเป็นเรื่องที่ท้ำทำย

อย่ำงมำก ทั้งยังเป็นควำมเสี่ยงต่อธุรกิจในอนำคต 

เอสซีจีจึงมุ่งสู่พลังงำนที่สะอำด มองหำแนวทำงลด

กำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้ง

จัดหำเทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะส�ำเร็จ

ได้ก็ด้วยควำมมุ่งมั่นและควำมร่วมมือกันในกำรขับเคลื่อน

พัฒนำธุรกิจของเอสซีจีอย่ำงยั่งยืนต่อไป”

สมชาย หวังวัฒนาพาณิช
ที่ปรึกษาประจ�าส�านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานสถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อดีต Senior Vice President ธุรกิจเคมิคอลส์
และประธานคณะกรรมการพลังงาน

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์  >  พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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  ด�าเนินการระบบ
 การขนส่งสีเขียว
 ทุกธุรกิจปรับปรุง

 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 และลดการปล่อยก๊าซ
 เรือนกระจก

  อาคารเอสซีจี 100 ปี ได้รับ 
 LEED BD+C Platinum
  เริ่มโครงการ 

 Energy Award

 อาคารส�านักงานใหญ่ 1
 และ 2 และอาคาร 5 ได้รับ 
 LEED EB:OM Platinum
  พัฒนา RDF (Refuse 

 Derived Fuel) 
 เชื้อเพลิงจากการแปรรูป
 ขยะชุมชน

  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับ
 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
 และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 จัดตั้งคณะกรรมการด้านการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ธุรกิจแพคเกจจิ้งใช้ก๊าซชีวภาพ
 ที่ผลิตจากการบ�าบัดน�้าเสีย
 และลดการใช้ถ่านหิน

  นานาชาติมีมติตาม 
 “ความตกลงปารีส” 
 ในการควบคุม
 อุณหภูมิเฉลี่ยของ
 โลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 
 2 องศาเซลเซียส

  ธุรกิจซีเมนต์ใช้เชื้อเพลิงทดแทน
 จากขยะของเสีย
  ธุรกิจแพคเกจจิ้งใช้ก๊าซธรรมชาติ

 เพื่อลดการใช้ถ่านหิน
  พัฒนาโซลาร์ฟาร์มลอยน�้า

  ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม
 และพลังงาน เอสซีจี
  เริ่มโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

 และขยายผล 
  เปลี่ยนหลอดไฟ LED 

 3 แสนหลอด

 จัดตั้งบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ 
 เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจาก
 ของเสียในการผลิตกระดาษตามหลัก
 เศรษฐกิจหมุนเวียน
 ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อย

 ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 28 
 ภายในปี 2573 เทียบกับกรณีปกติ 
 ณ ปีฐาน 2550

2553 2557

2554 2558

2555 2559 2561

2556 2560

Target GHG 
ปี 2573

28%

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์  > พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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โครงการไฟฟ�าพลังแสงอาทิตย�

ธุรกิจซีเมนต� 
41.46 GWh/yr    
22,816 GHG ton/yr

โครงการ Waste to Energy 

ธุรกิจแพคเกจจ��ง
770,000 GJ/yr 

ธุรกิจผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง
1.10 GWh/yr    
605 GHG ton/yr

ธุรกิจเคมิคอลส� 
1.41 GWh/yr    
560 GHG ton/yr

ธุรกิจแพคเกจจ��ง
1.13 GWh/yr    
658 GHG ton/yr

MW : เมกะวัตต
GWh/yr : กิกะวัตตชั�วโมงตอป
GJ/yr : ลด/ทดแทนการใชพลังงาน กิกะจูลตอป
GHG ton/yr : เทียบเทาการลดกาซเรือนกระจก 
ตันคารบอนไดออกไซดตอป

ดา
นพ

ลัง
งา
นท

ดแ
ทน

ด�านการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

และอุปกรณ
�

ตัวอย�างโครงการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกที่สำคัญ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไซโคลน
ลดการใชไฟฟา

ธุรกิจซีเมนต� 

13 GWh/yr    46,800 GJ/yr
7,200 GHG ton/yr

ติดตั้งชุดแยกเยื่อเพื่อประหยัดพลังงาน
ในการทำความสะอาดเยื่อ

ธุรกิจแพคเกจจ��ง

44,600 GJ/yr    19,352 GHG ton/yr

เปลี่ยนหลอดไฟฟาแบบแอลอีดี 
ธุรกิจผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง 

1.57 GWh/yr    914 GHG ton/yr

การเพิ�มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ธุรกิจเคมิคอลส� 

ลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิตกระดาษทำกลอง 
ธุรกิจแพคเกจจ��ง

โอเลฟนส 381,185 GJ/yr    20,455 GHG ton/yr
โพลีโอเลฟนส 44,079 GJ/yr    1,560 GHG ton/yr
ไวนิล 53,638 GJ/yr    2,052 GHG ton/yr
เคมีขั้นปลาย 19,916 GJ/yr    762 GHG ton/yr 

39,600 GJ/yr    3,380 GHG ton/yr
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โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 
กลยุทธ์  3

• เอสซีจีศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางพลังงาน
• ด�าเนินการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างจริงจัง
ในทุกธุรกิจ และครบทุกรูปแบบ ทั้งโซลาร์ฟาร์ม 
โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า และโซลาร์รูฟทอป

 การใช้พลังงานทดแทน การใช้พลังงานสะอาด 
เป็นกลยุทธ์ส�าคัญด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  เอสซีจีได้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 
จนถึงจุดที่เทคโนโลยีและราคาวัสดุสมดุลกัน จึงได้ลงทุน
ติดตั้งแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกธุรกิจของเอสซีจี 
ทั้งธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ 
และธุรกิจแพคเกจจิ้ง และในทุกรูปแบบ ทั้งโซลาร์ฟาร์ม 
โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า และโซลาร์รูฟทอป ในขนาดที่
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า
ใช้งานอย่างมีประสิทธิผล

• ติดตั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จ�านวน 10 โครงการ ประกอบด้วย
 • โครงการโซลาร์ฟาร์ม 5 โครงการ 
 • โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า 3 โครงการ 
 • โซลาร์รูฟทอป 2 โครงการ 

 • รวมก�าลัง 33.08 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25,517 ตัน
 คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
• นับจากปี 2557-2561 รวมโครงการที่ได้ด�าเนินการไปแล้วในประเทศไทยทั้งสิ้น 
14 โครงการ รวม 44.46 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ 60.65 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 34,143 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ผลด�าเนินงานปี 2561 
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โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า
กลยุทธ์  3   4

• เอสซีจีพัฒนาโซลาร์ฟาร์มลอยน�้า 
โดยออกแบบเป็นทุ่นลอยน�้า ผลิตด้วย
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษส�าหรับ
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์  ถือเป็นนวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Innovation) 
ที่น�ามาใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
• ติดตั้งบนพื้นผิวน�้าซึ่งปกติไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
ให้ประสิทธิภาพดีกว่าโซลาร์รูฟทอป 5-20%

 การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารหรือบนพื้นดิน
เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าก�าลัง
ได้รับความนิยมในภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการ
ติดตั้งลักษณะนี้อาจมีข้อจ�ากัดในการหาพื้นที่ที่เหมาะสม
 เอสซีจีมุ่งมั่นสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
ที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเห็นโอกาสว่าทุก
โรงงานอุตสาหกรรมมักมีบ่อกักเก็บน�้า รวมทั้งประเทศไทย
ยังมีพื้นที่ผิวน�้าถึง 14,600 ตารางกิโลเมตร 
จึงคิดค้นพัฒนาโซลาร์ฟาร์มลอยน�้า โดยน�าเม็ดพลาสติก
พอลิเอทิลีนเกรดพิเศษ มาผลิตเป็นทุ่นลอยน�้าส�าหรับ
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้บนสภาพผิวน�้าที่หลากหลาย  
ไม่มีสารพิษปนเปื้อนลงแหล่งน�้า และมีอายุใช้งาน
ยาวนานกว่า 25 ปี

 โซลาร์ฟาร์มลอยน�้ามีจุดเด่นคือเพิ่มประสิทธิภาพ
ก�าลังการผลิตได้ 5-20% จากความเย็นของน�้าหลังแผ่น 
(Cooling Effect) เมื่อเทียบกับการติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม
บนหลังคาทั่วไป ท�าให้ประหยัดพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
ลง 10% ในก�าลังการผลิตที่เท่ากัน  นอกจากนี้ยังช่วย
บังแดด ลดการระเหยของน�้าสู่บรรยากาศ จึงเป็นประโยชน์
เสริมในพื้นที่แห้งแล้ง
 เอสซีจีให้บริการโซลาร์ฟาร์มลอยน�้าแบบโซลูชั่นครบ
วงจรเป็นรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ออกแบบ ผลิตทุ่น
ติดตั้ง และระบบยึดโยงตัวทุ่น จนถึงการดูแลรักษา

• ติดตั้งโครงการน�าร่องโซลาร์ฟาร์มบนทุ่นลอยน�้า
ที่บ่อกักเก็บน�้าของบริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด 

มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 0.98 เมกะวัตต์ 
และที่บ่อน�้าบริเวณส�านักงานใหญ่ บางซื่อ 

มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 48.6 กิโลวัตต์

ผลด�าเนินงานปี 2561 

Click 
Video
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https://www.scgchemicals.com/th/news-media/media/video/48
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Energy Award 
โครงการนี้ประหยัดจริง
กลยุทธ์  2  3  5

• เอสซีจีริเริ่มให้มีการประกวด Energy 
Award ครั้งแรกเมื่อปี 2557 และจัดต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทุก 2 ปี เพื่อให้พนักงานริเริ่ม
สร้างสรรค์โครงการอนุรักษ์พลังงงาน
และพลังงานทดแทนจากการปฏิบัติงานจริง 
และต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้

 เอสซีจีมุ่งหวังให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์
และความคิดริเริ่มในการจัดการพลังงาน จึงได้จัดการ
ประกวด Energy Award ให้พนักงานจากทุกหน่วย
งานในเอสซีจีส่งโครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนจากการปฏิบัติงานจริงเข้าประกวดชิงถ้วยรางวัล
และเงินรางวัล โดยคาดหวังว่าจะเป็นโครงการที่สามารถ
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มีความเป็นเลิศ
ในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เอสซีจีเชิญผู้ทรง
คุณวุฒิภายในจากทุกหน่วยธุรกิจ และจากภายนอกเอสซีจี 
มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อให้ได้มุมมอง
ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเทคนิค ธุรกิจ และการน�าไปปฏิบัติ
 เอสซีจีคาดหวังให้การจัด Energy Award 
เป็นต้นแบบการด�าเนินการจัดประกวดโครงการด้านการ
อนุรักษ์พลังงานให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

• ปี 2561 นับเป็นการด�าเนินการจัดประกวดครั้งที่ 3 
โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ การจัดการพลังงาน
ระดับโรงงาน โครงการด้านพลังงานสร้างสรรค์ 
(อนุรักษ์พลังงาน) และโครงการด้านพลังงานทดแทน 
มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจาก 3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี 

ส่งเข้าประกวดทั้งจากในและต่างประเทศจ�านวน 11 ผลงาน 

คิดเป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานได้กว่า 437 ล้านบาท 

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 237,000 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี  
• ตัวอย่างโครงการที่ได้รับรางวัล เช่น Reduce Coal Cost 
by Improved the Combustion System of Hot Air 
Generator for Spray Dryer Process  ของ Prime 
Pho yen Joint Stock Company (Vietnam), 

ผลด�าเนินงานปี 2561 

Reduce Fuel Gas Consumption by Install Heat 
Recovery Unit ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 
จ�ากัด (มหาชน), Energy from Waste ของบริษัท
เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด, โครงการติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน�้าที่บ่อน�้าโรงงาน
ปูนซีเมนต์แก่งคอย บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์
ไทย จ�ากัด 
• จัดเสวนาในงาน Energy Day โดยมีวิทยากรเป็น
ผู้ที่เคยได้รับรางวัลระดับ SCG และเตรียมตัวสู่การ
ประกวดระดับประเทศและอาเซียน เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้พนักงานคิดโครงการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์  > พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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โครงกำรนี้ช่วยลดต้นทุนกำรใช้ถ่ำนหินลง 

35% และช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน

ไดออกไซด์ ท�ำให้โรงงำนเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม” 

โครงการ Reduce Coal Cost by Improved 
the Combustion System of Hot Air Generator 

for Spray Dryer Process 
Prime Pho Yen Joint Stock Company (Vietnam)

รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทโครงการด้านพลังงานสร้างสรรค์ (อนุรักษ์พลังงาน)

เรำน�ำน�้ำเสียมำผลิตเป็นไบโอแก๊ส 

จำกนั้นน�ำไบโอแก๊สมำใช้เป็นพลังงำน

ทดแทนน�้ำมันเตำและถ่ำนหิน เพื่อที่จะช่วย

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก”

โครงการ Energy to Waste ทีมแก๊สทองค�า 
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

 
รางวัลชนะเลิศ 

ประเภทโครงการด้านพลังงานทดแทน

กำรประกวดในปีนี้ได้เห็นพัฒนำกำรของ

ผู้เข้ำร่วมในกำรจัดท�ำโครงกำรที่ต้องใช้ควำมรู้ 

สร้ำงควำมร่วมมือกับฝ่ำยต่ำงๆ  มีหลำย

โครงกำรที่ใช้เงินลงทุนน้อยมำก บำงโครงกำรสำมำรถคืนทุน

ในเวลำอันสั้น  แสดงถึงกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรแก้

ปัญหำ โดยไม่ได้พึ่งแต่เทคโนโลยีหรือเงินลงทุนจ�ำนวนมำก”

น�าพล ลิ้มประเสริฐ
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
กรรมการตัดสินการประกวด Energy Award 

เป็นโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน

ของโรงงำน เน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน

ทุกคน เพื่อให้ผลของกำรจัดกำรพลังงำน

ดีขึ้นทุกปี” 

ทีม GSC ดี๊ดี  
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ากัด

 
รางวัลชนะเลิศ 

ประเภทการจัดการพลังงานระดับโรงงาน

เอสซีจีมีเจ้ำหน้ำที่รุ่นใหม่ไฟแรงและมีควำมคิด

สร้ำงสรรค์ที่จะเพิ่มผลประโยชน์ขององค์กรโดยกำร

น�ำวัสดุเหลือทิ้งที่ไม่มีคุณค่ำ มำใช้ในกำรผลิตพลังงำน 

ซึ่งช่วยลดค่ำใช้จ่ำย ขณะเดียวกันก็เพิ่มผลประโยชน์ในกำรรักษำ

สิ่งแวดล้อม  หวังว่ำผู้เข้ำประกวดจะใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่อยอด

ในกำรพัฒนำเพื่อให้เอสซีจีและประเทศมีกำรด�ำเนินกำรด้ำนพลังงำน

ทดแทนและกำรอนุรักษ์พลังงำนต่อไปในอนำคต”

 ดร. เยาวธีร อัชวังกูล
 วิศวกรเครื่องกลช�านาญการพิเศษ
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 

กรรมการตัดสินการประกวด Energy Award
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Energy Day 
ปลุกจิตส�านึกด้านพลังงาน  
กลยุทธ์  5

• กิจกรรม Energy Day ปี 2561 จัดขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างจิตส�านึกด้านพลังงานภายใต้แนวคิด 
Towards Sustainable Energy “ปิดเมื่อไม่ใช้ 
ปรับให้พอดี เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” หรือ 3C : 
CLOSE CONTROL CHANGE

 “คุณเชื่อไหมว่าเราสามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วย 3 ค�านี้  
Close Control Change  สามค�าที่ใครๆ ก็ท�าได้” คือส่วน
หนึ่งของสื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เอสซีจีท�าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
เพื่อให้เกิดเป็นนิสัยและวัฒนธรรมองค์กร 
 ในปี 2561 เอสซีจีจัดงาน Energy Day 2018 
เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ เอสซีจี บางซื่อ ภายใต้
แนวคิด Towards Sustainable Energy “ปิดเมื่อไม่ใช้ 
ปรับให้พอดี เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” โดยมีกิจกรรมเชิญชวน
พนักงานมาร่วมเป็น Chef สร้างสรรค์การลดพลังงานด้วย
สูตร 3C : Close Control Change ในแบบของตัวเอง 
พร้อมแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้น�าไปปฏิบัติตามกัน รวมทั้ง
มีผู้บริหารระดับสูงและ Energy Ambassador มาร่วม
แบ่งปันไอเดียการลดใช้พลังงานในงาน  
 นอกจากนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรมเสวนาความรู้ด้าน
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
เตรียมพร้อมของเอสซีจี เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุม
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส

• มีพนักงานเข้าร่วมงานมากกว่า

200 คน

ผลด�าเนินงานปี 2561 

ลดการเดินทาง

CLOSE

CONTROL

CHANGE
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• Natural Climate Solution เป็นแนวทาง
การบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนโดยให้ความ
ส�าคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติ 
• เอสซีจีน�าเสนอกิจกรรมด้าน Natural 
Climate Solution ของเอสซีจีในเวทีประชุม 
Global Cement and Concrete Association 
(GCCA) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

 Natural Climate Solution (NCS) เป็นแนวทาง
การบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจ 
จากที่ผ่านมาทุกภาคส่วนพยายามเน้นการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้พลังงาน
ทางเลือก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบัน
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ใหม่ว่าการอนุรักษ์
และเพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติให้มากที่สุดคือกุญแจส�าคัญ
ของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 
โดยการดูดซับและเก็บกักคาร์บอนไว้ในต้นไม้ รวมทั้ง
การรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติให้มีความยั่งยืน  
เอสซีจีจึงให้ความสนใจต่อแนวทางดังกล่าวและพร้อมจะ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้น�าในการใช้ Natural Climate 
Solution เป็นกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกต่อไป

Natural Climate Solution  
กลยุทธ์  6

• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เข้าร่วมประชุม 
Global Cement and Concrete Association (GCCA) 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ น�าเสนอ 2 โครงการ
หลักที่ด�าเนินงานเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศป่าไม้ ป่าชายเลน 
และหญ้าทะเล ได้แก่ โครงการฝายชะลอน�้า ฟื้นฟูป่าต้นน�้า 
ซึ่งด�าเนินงานต่อเนื่องมากว่า 10 ปี และโครงการอนุรักษ์
ชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยการปลูกป่าโกงกางและ
หญ้าทะเล

ผลด�าเนินงานปี 2561 

• ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในเอเชีย คือ บริษัท 
Taiheiyo ประเทศญีปุ่น่ และ Asia Cement Corporation 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการจัดท�าโครงการ NCS 
Initiative เพื่อผลักดันเรื่อง NCS ในระดับภูมิภาค

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์  > พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การบริหารจัดการน�้า

 ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในปี 2561 
ที่มาจากปรากฏการณ์ El Nino หรือ La Nina ส่งผลให้
ฝนไม่ตกตามฤดูกาลและปริมาณน�้าเก็บกักในเขื่อนหลัก
ของแต่ละพื้นที่เปลี่ยนไป  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน�้า 
(Water Security) ในแต่ละพื้นที่ที่เอสซีจีมีโรงงานและ
หน่วยผลิต จึงต้องประเมินความเสี่ยง จัดท�าแผนป้องกัน
และมาตรการรับมือหากเกิดวิกฤตภัยแล้ง ทั้งในภาค
ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเคยเกิดปัญหา
ภัยแล้งมาแล้ว
 เอสซีจียังด�าเนินการทุกด้านเพื่อลดการใช้น�้าจาก
ภายนอก โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่ม
สัดส่วนการหมุนเวียนการใช้น�้า รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ใช้น�้าน้อยลง

• ภายในปี 2568 ลดการใช้
น�้าจากภายนอกต่อหน่วยการ
ผลิตลง 23% เมื่อเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557

เป้าหมาย กลยุทธ์

• จัดตั้ง “คณะท�างานด้านการจัดการน�้า” ตั้งแต่ปี 2557 
ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกกลุ่มธุรกิจ ร่วมกันก�าหนด
แนวทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อบริหารจัดการน�้าอย่าง
บูรณาการ 
• จัดประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทุกไตรมาส และ
รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร 
• จัดท�าแผนจ�าลองสถานการณ์น�้าเพื่อคาดการณ์ปริมาณ
น�้าในแหล่งน�้าภายนอก ร่วมกับการประเมินการบริหาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการเตรียม
แผนส�ารองการใช้น�้า (BCP)
• เข้าร่วมวางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้ากับภาครัฐและภาค
อุตสาหกรรม
• น�าการประเมินฟุตพริ้นท์น�้ามาใช้ประเมินประสิทธิภาพ
การใช้น�้า 

1  ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านน�้า

2  ลดการใช้น�้าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

3  การน�าน�้าเสียผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้งาน

4  การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
 ที่ปฏิบัติงานด้านน�้า

5  ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อรักษาแหล่งน�้าภายนอก

การบริหารจัดการ

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์ > การบริหารจัดการน�้า 103เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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• 0.23 ลิตร/บาท สัดส่วนการน�าน�้ามาใช้ต่อ
รายได้จากการขาย ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก

ปี 2558 และลดลง 8% เทียบกับปี 2557 

ผลด�าเนินงานปี 2561 

• 9.3% สัดส่วนการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ 

• 8.3% สัดส่วนการลดการใช้น�้าจากภายนอก
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557

สัดส่วนการใช้น�้า
จากแหล่งน�้าภายนอก
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*ข้อมูลรวมทุกธุรกิจหลักของเอสซีจี ตัวเลขจึงแตกต่างจากรายงานในปี 2560

น�้ากลับมาใช้ใหม่ของเอสซีจี*
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Water War Room
กลยุทธ์  1

• เอสซีจีเข้าร่วม Water War Room 
ภาคตะวันออกกับหน่วยงานภาครัฐ 
• ทุกฝ่ายได้แบ่งปันข้อมูลและประเมิน
สถานการณ์ร่วมกันเพื่อวางแผนการบริหาร
จัดการน�้า
• เอสซีจีขยายผลการบริหารจัดการน�้าไปยัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ด้วยทรัพยากรน�้ามีจ�ากัด ขณะที่มีผู้ต้องการใช้น�้า
หลายฝ่าย เอสซีจีจึงร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ภาค
ตะวันออก ได้แก่ กรมชลประทาน การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และผู้ประกอบการรายอื่น จัดตั้ง Water War Room 
ภาคตะวันออกมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อบริหารจัดการน�้า
โดยค�านงึถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตจากสถานการณ์
ต่างๆ และก�าหนดเป็นแผนงานป้องกันปัญหาน�้าแล้งหรือ
น�้าหลากท่วม รวมทั้งยังเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้ากับภาครัฐที่ 
Smart Water Operation Center (SWOC) กรม

ชลประทาน เพื่อเตรียมรับมือความเสี่ยงก่อนภัยพิบัติมาถึง 
 เอสซีจีขยายผลการบริหารจัดการน�้าไปยังภาคอื่น 
เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้าง
เครือข่ายการบริหารจัดการน�้าร่วมกับภาครัฐที่ก�ากับดูแล 
การจัดสรรน�้า การพัฒนาแหล่งน�้า รวมทั้งผู้ใช้น�้าและ
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นข้อมูลและเข้าใจ
สถานการณ์น�้าร่วมกัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน�้า
ในเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นแหล่งน�้าหลัก

• เข้าร่วมประชุม Water War Room ภาคตะวันออก
ทุกเดือน เพื่อติดตามสถานการณ์น�้าและคุณภาพน�้าในพื้นที่ 
พร้อมทั้งร่วมผลักดันโครงการด้านการจัดการน�้าให้เป็นไป
ตามแผนที่ก�าหนด
• ก�าหนดแผนงานป้องกันปัญหาน�้าในพื้นที่ภาคตะวันออก
ประจ�าปี 2561 เช่น การผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าที่มีปริมาณ

ฝนชุกมายังอ่างเก็บน�้าที่มีปริมาณการใช้น�้าสูง โดยผันน�้า
จากอ่างเก็บน�้าประแสร์มายังอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล
และอ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ เพื่อส�ารองไว้ใช้ให้เพียงพอ
ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการพร่องน�้าในอ่างเก็บน�้าเพื่อ
เตรียมรองรับปริมาณฝนจากพายุที่จะเข้ามาในพื้นที่
• เพื่อรองรับความต้องการใช้น�้าของทุกภาคส่วนที่จะ
เพิ่มขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า จากการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  Water War Room 
จึงได้วางแผนพัฒนาแหล่งน�้าใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น 
อ่างเก็บน�้าในอ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
รวมทั้งการเพิ่มความจุอ่างเก็บน�้าในจังหวัดระยอง

• บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
เข้าร่วมติดตามสถานการณ์น�้ากับคณะอนุกรรมการ
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น�้า ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยมีการประชุมทุก 2 สัปดาห์ ร่วมกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
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ลดการใช้น�้าและหมุนเวียนน�้ากลับมาใช้ใหม่
กลยุทธ์  2   3

• เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการลดการใช้น�้า
จากภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น�้าของกระบวนการผลิต 
และการบ�าบัดน�้าทิ้งหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

 เอสซีจีด�าเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักร
ที่มีเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิต 
รวมทั้งติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเทคโนโลยีสูงเพื่อน�าน�้ากลับมา
ใช้งาน ทั้งใช้ภายในโรงงานและส่งมอบให้ชุมชนภายนอก 
 ตัวอย่างการด�าเนินงานที่น่าสนใจในปี 2561 ได้แก่

• บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ากัด ปรับปรุง
กระบวนการผลิตโดยติดตั้ง Recirculate Tank ท�าให้
หมุนเวียนน�้ากลับมาใช้งานได้ใหม่แทนปล่อยเป็นน�้าทิ้ง  
ที่ Vacuum Unit ลดการใช้น�้าได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี คิดเป็น 25% ของปริมาณการใช้น�้าของโรงงาน
• บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด เริ่มด�าเนินโครงการ 
Improvement and Sustainment RO Unit Site#1 
ตั้งแต่ปี 2559 ด้วยวิธีปรับปรุงคุณภาพน�้าก่อนเข้าระบบ
รีเวอร์สออสโมซิส ท�าให้น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ได้เพิ่มขึ้น 
27,093 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
• บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) 
ปรับปรุงประสิทธิภาพของถังกรองทราย ด้วยการเปลี่ยน
เทคโนโลยีแบบเก่าที่ใช้อยู่ซึ่งกรองน�้าทิ้งได้เพียงบางส่วน 
เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่มีระบบการล้างย้อนแบบปั่นป่วน 

(Turbulence Backwash) สามารถกรองน�้าทิ้งทั้งหมดที่ผ่าน
การบ�าบัดน�้าเสียจากหน่วยที่ 2 กลับมาใช้ในกระบวนการ
ผลิต ทดแทนการซื้อน�้าอุตสาหกรรมจากภายนอกได้ราว 
136,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

• บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด ด�าเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น�้า โดยติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมการใช้น�้าหล่อเย็นเครื่องจักร ลดการใช้น�้าได้ 
2,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พร้อมทั้งขยายผลการ
ปรับปรุงระบบกรองน�้าและระบบฉีดน�้าล้างเยื่อที่เครื่องผลิต
กระดาษ ลดการใช้น�้า 650,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

• บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด 
ควบคุมก�าลังการผลิตให้ผลิตสินค้า
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ปริมาณน�้า
ในกระบวนการผลิตเท่าเดิม ท�าให้สัดส่วน
ปริมาณการใช้น�้าต่อหน่วยการผลิต
ลดลง เทียบเท่าการลดการใช้น�้า 800,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

• การน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่ ปี 2561

  2.71 ล้านลูกบาศก์เมตร ธุรกิจซีเมนต์และ
  ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

  1.46 ล้านลูกบาศก์เมตร ธุรกิจเคมิคอลส์

  7.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ผลด�าเนินงานปี 2561 
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บริษัทตั้งใจสรรค์สร้ำงนวัตกรรมทั้งสินค้ำ

และบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของ 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตำมแนวทำง

ของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งเน้นกำรหมุนเวียน

ใช้ทรัพยำกรในห่วงโซ่คุณค่ำ เพื่อใช้ทรัพยำกร

ใหม่ให้น้อยที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด”

กิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้า COTTO
กลยุทธ์  2

• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยผู้บริโภคประหยัดการใช้น�้า 
เพื่อให้สังคมมีน�้าใช้อย่างยั่งยืน
• ก๊อกประหยัดน�้า COTTO Eco Faucet ออกแบบ
ให้ควบคุมอัตราการไหลของน�้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดน�้าได้อีก 40% 
จากมาตรฐานก๊อกประหยัดน�้าฉลากเขียว
ของประเทศไทย

 น�า้เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาและจ�าเป็นต่อทกุชวีติ แต่ทกุวนันี้
เราใช้น�้ากันอย่างสิ้นเปลือง จนอาจเกิดภาวะขาดแคลนน�้า
ในอนาคต  บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด ผู้ผลิต
สุขภัณฑ์ COTTO จึงออกแบบผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้าเป็นทาง
เลือกส�าหรับผู้บริโภค ได้แก่ ก๊อกประหยัดน�้า Eco Faucet 
และฝักบัวอาบน�้ารุ่น Z10 OXI-Plus

 ก๊อกประหยัดน�้า Eco Faucet  
ออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ควบคุมอัตราการไหลของน�้าจากก๊อกอย่าง
มีประสิทธิภาพที่ 3.85 ลิตรต่อนาที ส่งผลให้
ก๊อก Eco Faucet ประหยัดน�้าได้อีก 40% 
จากมาตรฐานก๊อกประหยัดน�้าฉลากเขียวของ
ประเทศไทย 

 ฝักบัวอาบน�้ารุ่น Z10 OXI-Plus 
ใช้เทคโนโลยีผสานโมเลกุลอากาศเข้ากับ
โมเลกุลของน�้า ช่วยให้สายน�้ามีความนุ่มนวล
และประหยัดน�้าด้วยอัตราการไหลของน�้า
ที่ 4.42 ลิตรต่อนาที 

• จากประสิทธิภาพการประหยัดน�้าและรูปลักษณ์ที่
สวยงามท�าให้ก๊อกประหยัดน�้า COTTO Eco Faucet 
ได้รับรางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาติ เช่น 
Demark Thailand, GoodDesign Japan, 
GoodDesign USA, German Design Award 
Germany

ผลด�าเนินงานปี 2561 
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หมุนเวียนน�้าเพื่อชุมชน  
กลยุทธ์  3

• ธุรกิจแพคเกจจิ้งบ�าบัดน�้าเพื่อน�ากลับมา
ใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการ
แบ่งปันน�้าให้แก่ชุมชน ช่วยลดต้นทุนการ
เพาะปลูก และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
• เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอสซีจี
กับสังคม พร้อมกับสร้างความมั่นคงให้แก่
ชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน

 ธุรกิจแพคเกจจิ้งจัดท�าโครงการ “บริหารจัดการน�้า
เพื่อการเกษตร” น�าน�้าที่ผ่านกระบวนการบ�าบัดแล้วจาก
กระบวนการผลิต ส่งต่อให้ชุมชนรอบโรงงานมีน�้าใช้
ในการท�าเกษตร เช่น นาข้าว สวนผัก ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด 
ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ตลอดทั้งปี โดยเอสซีจีบริหาร
จัดการน�้าอย่างสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการ
ของชุมชน พร้อมกับตรวจสอบคุณภาพน�้าและผลผลิต
ทางการเกษตรที่ใช้น�้าบ�าบัดของโรงงานตามมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง

• โครงการฯ ส่งน�้าให้พื้นที่เกษตรรวมทั้งหมด 

4,157,113 ลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 4,066 ไร่

ผลด�าเนินงานปี 2561 

 โรงงานที่ได้ด�าเนินโครงการบริหารจัดการน�้าเพื่อ
การเกษตร ได้แก่ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด 
โรงงานบ้านโป่ง และโรงงานวังศาลา และบริษัทไทยเคน
เปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี และโรงงาน
ปราจีนบุรี

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์ > การบริหารจัดการน�้า เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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Water Footprint
กลยุทธ์  4

• การประเมินฟุตพริ้นท์น�้าเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการวิเคราะห์และประเมินการใช้น�้า
• เอสซีจีเข้าร่วมโครงการประเมินฟุตพริ้นท์น�้า
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความร่วมมือของกรม
ทรัพยากรน�้าบาดาล และสถาบันน�้าและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
• ผลิตภัณฑ์ที่ท�าการประเมินในปี 2561 ได้แก่ 
ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง และผลิตภัณฑ์กระดาษ
ของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด

 การประเมินฟุตพริ้นท์น�้าเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
วิเคราะห์และประเมินการใช้น�้า เอสซีจีจึงเริ่มประยุกต์
ใช้การประเมินฟุตพริ้นท์น�้ากับหลายหน่วยงานในองค์กร 
และเตรียมพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและสร้าง
เครือข่ายการประเมินฟุตพริ้นท์น�้า 
 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ�ากัด ในธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม 
จ�ากัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ได้เข้าร่วมโครงการน�าร่อง
พัฒนาแนวทางการประเมินฟุตพริ้นท์น�้าผลิตภัณฑ์ 
(Water Footprint Product) ภายใต้ความร่วมมือของ
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล และสถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
โดยใช้หลักการ Water Footprint ตามระบบ ISO14046 
(Life Cycle Assessment) ซึ่งประเมินการใช้น�้า
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ผศ. ดร. ณัฐนี วรยศ
ผู้เชี่ยวชาญการประเมิน Water Footprint 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 “Water Footprint เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยประเมิน
ได้ว่ามีการใช้น�้าจากแหล่งไหน ปริมาณเท่าไร คุณภาพของ
แหล่งน�้าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอย่างไรบ้าง  สามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและความ
พร้อมรับมือกับการขาดแคลนน�้า ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ช่วงเวลาและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการภายในองค์กร 
ชุมชนต่างๆ หรือตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการ 
หรือของผู้มีส่วนได้เสีย
 “ส�าหรับการประเมิน Water Footprint ของเอสซีจี 
พบว่าการใช้น�้าในกระบวนการต่างๆ ต่อ 1 หน่วยผลิตภัณฑ์
โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับสากล โดยมีจุดเด่น
ที่การน�าน�้าหมุนเวียนมาใช้ใหม่ในหลายกระบวนการ และ
สามารถลดการรั่วไหลของน�้าในบางกิจกรรมได้ คิดเป็น
ร้อยละ 5 ของปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด ซึ่งหากด�าเนินการ
ต่อเนื่องและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลก็จะบริหารจัดการ
การใช้น�้าได้ดียิ่งขึ้นไปอีก
 “การประเมิน Water Footprint ของเอสซีจี นอกจาก
มีส่วนช่วยอนุรักษ์แหล่งน�้าให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีเพียงพอ 
ซึ่งเป็นการลดปัญหาความขาดแคลนน�้าโดยตรงแล้ว ยังเป็น
ตัวอย่างการเรียนรู้ที่ดีให้กับชุมชนและคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความ
ตระหนักและจิตส�านึกในการอนุรักษ์แหล่งน�้า ซึ่งถือเป็นปัจจัย
ส�าคัญมากในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

• ผลิตภัณฑ์ของเอสซีจีที่ได้รับการประเมินฟุตพริ้นท์น�้า
ได้แก่
 1. ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง เอสซีจี   
 2. กระดาษส�าหรับท�าลอนลูกฟูก ตราสินค้า สยาม
คราฟท์อุตสาหกรรม รุ่น CA 105 และกระดาษ liner 
ตราสินค้า สยามคราฟท์อุตสาหกรรม รุ่น kI 125
 เอสซีจีจะน�าข้อมูลนี้ไปใช้เป็นฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น�้า
ของผลิตภัณฑ์ต้นน�้าของประเทศต่อไป 

ผลด�าเนินงานปี 2561 

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์ > การบริหารจัดการน�้า
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ความหลากหลายทางชวีภาพ
และระบบนิเวศ

	 ปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังต่อการ
ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น	รวมถึงข้อกฎหมาย
และแนวปฏิบัติในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร
ชีวภาพที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและสากล		
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเอสซีจีมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	
ทั้งการฟื้นฟูเหมืองหินปูนโดยการปลูกไม้ท้องถิ่นให้มี
สภาพใกล้เคียงพื้นที่ป่าธรรมชาติ	และการสร้างบ้านปลา
วางใต้ทะเลเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า

• ดัชนีความคล้ายคลึงในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูน
ต้องใกล้เคียงกับในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่เป็น
ป่ากันชน (Similarity Index) ที่ระดับมากกว่า 
60% ภายในปี 2565
• รวบรวมองค์ความรู้การฟื้นฟูเหมืองหินปูน
ของเอสซีจีทุกแห่งในประเทศไทยเพื่อจัดท�าเป็น
แผนการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Management Plan) 
เสร็จภายในปี 2562
• มีพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC เป็น 10% ของพื้นที่
สวนป่า 2 แห่ง (กาญจนบุรีและก�าแพงเพชร) 
ภายในปี 2561

เป้าหมาย กลยุทธ์

• ประกาศนโยบายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในปี 2561
• จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity Committee) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพ 
• สร้าง “ความสมดุลนิเวศในเชิงบวก” (Net Positive 
Impact) ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
• สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกได้รับรู้และเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน
• จัดท�ากองทุนฟื้นฟูเหมืองหินปูน เพื่อใช้ในการศึกษา 
การฟื้นฟู และการส่งมอบพื้นที่หลังปิดเหมือง

• พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ FSC 

มี 4,970 ไร่ คิดเป็น 19% ของพื้นที่สวนป่า

1  บริหารจัดการความหลากหลาย 
 ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยมี
 ตัวชี้วัดที่เป็นสากล

2  เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ

3  สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
 และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเสริม
 สร้างความรู้ความเข้าใจในการ 
 อนุรักษ์

การบริหารจัดการ

ผลด�าเนินงานปี	2561	

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ภาคผนวก

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์  >  ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 110เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สารบัญ
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	 การท�าเหมืองหินปูนมีกระบวนการระเบิดเพื่อย่อย
สกัดเอาหินปูนในธรรมชาติไปใช้	ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศและทรัพยากรป่าไม้อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้	 อย่างไรก็ตามปูนซีเมนต์เป็นสิ่งส�าคัญ
ในการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค	
ซึ่งนับเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ	
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการท�าเหมืองจึงมีความ
ส�าคัญและจ�าเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ	สร้าง
สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม	ควบคู่กับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

ฟื้นฟูเหมือง ฟื้นฟูชีวิต

 ตลอดการด�าเนินงานที่ผ่านมา เอสซีจีให้ความใส่ใจ
เรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยมุ่งมั่นด�าเนินการฟื้นฟูเหมืองควบคู่
กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมือง
หินปูนของเอสซีจีทั้ง 4 แห่งอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เหมือง
หินปูนแก่งคอย เหมืองหินปูนท่าหลวง เหมืองหินปูนทุ่งสง 
และเหมืองหินปูนล�าปาง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงผลส�าเร็จ
ของการฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพอย่างน่าพอใจ ไม่ว่า
จะเป็นจ�านวนชนิดของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าทีเ่พิม่มากขึน้ 
หรอืการกลบัมาตามธรรมชาตขิองชนดิพนัธุไ์ม้ และล่าสุด
ยังสร้าง “ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองหินปูนล�าปาง” 
เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์การท�างาน
ฟื้นฟูเหมืองเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ ผ่านวิธีการเล่าเรื่อง
ที่สนุกและเข้าใจง่ายอีกด้วย

นวัตกรรมการท�าเหมืองหินปูน

 เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด 
ตั้งอยู่ที่อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง มีพื้นที่ประทานบัตร
แร่หินปูน 4,987 ไร่ สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา
ยอดแหลมกึ่งมนและที่ราบระหว่างภูเขา
 การท�าเหมืองหินปูนทุกโครงการของเอสซีจี 
รวมทั้งที่ล�าปาง ใช้วิธีการที่เรียกว่า “Semi Open Cut” 
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เอสซีจีคิดค้นขึ้นใหม่ โดยการขุด
ระเบิดเหมืองเป็นบ่อเหมืองบนภูเขาคล้ายรูปกรวย 
และเว้นพื้นที่ป่าธรรมชาติรอบขอบเหมืองไว้ให้เป็นพื้นที่
สีเขียวหรือ “Buffer Zone” ซึ่งจะท�าหน้าที่เสมือนรั้ว
ป้องกันมลพิษทางสายตา รักษาทัศนียภาพของแนวเขา
ที่ยังคงสภาพป่าไม้สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็น Best 
Practice ส�าหรับการท�าเหมือง (ตีพิมพ์ในบทความ 
Toward Sustainable Cement Industry โดย World 
Business Council for Sustainable Development 
ปี 2002)
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 ส่วนการเปิดหน้าเหมืองท�าโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลง
ย่อย ภายหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการระเบดิย่อยหนิในแปลงใด
แล้วก็จะส่งคืนพื้นที่นั้นเพื่อท�าการฟื้นฟูด้วยการปลูกต้นไม้
ทันที
 แนวทางการฟื้นฟูเหมืองของเอสซีจีนั้นมุ่งปรับสภาพ
พื้นที่ให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับสภาพ
ธรรมชาติก่อนเปิดหน้าเหมืองมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
ในช่วงแรกของการฟื้นฟูเหมืองหินปูนล�าปาง คือระหว่างปี 
2543-2554 เป็นช่วงเวลาแห่งการทดลองฟื้นฟูด้วยตนเอง 
อาจเรียกว่าเป็นการลองผิดลองถูกในแต่ละขั้นตอน ส่งผล
ให้ต้นไม้ที่ปลูกในแปลงฟื้นฟูยังมีอัตราการรอดตายไม่สูงนัก
 ต่อมาในปี 2555-2558 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการ
ศึกษาเรียนรู้งานฟื้นฟูเหมืองตามหลักวิชาการโดยร่วมมือ
กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาด้านวนศาสตร์ 
ท�าให้การด�าเนินการในขั้นตอนต่างๆ มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ การศึกษาพันธุ์ไม้
ท้องถิ่น การเพาะกล้าและอนุบาลกล้าไม้ในเรือนเพาะช�า 
กระทั่งย้ายไปปลูกในแปลงฟื้นฟูแล้วเฝ้าดูแลในระยะเริ่มต้น
เพื่อให้ต้นไม้เติบโตต่อไป

งานฟื้นฟูต้องเรียนรู้จากป่าธรรมชาติ

 พื้นที่ที่ผ่านการท�าเหมืองมาแล้วส่วนใหญ่ มักมีสภาพ
เปิดโล่ง สูญเสียหน้าดิน รับแสงแดดและกระแสลมเต็มที่ 
จึงไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ ท�าให้ต้องมี
การปรับพื้นที่ให้เหมาะสม เช่นในบริเวณขอบบ่อเหมือง
ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันต้องปรับแต่งให้เป็นขั้นบันได จากนั้น
ท�าการเจาะระเบิดพื้นหินบริเวณขั้นบันได เพื่อให้ชั้นหิน
เป็นรูหรือเกิดรอยแตกร้าว ท�าให้รากของต้นไม้ที่ปลูก
สามารถหยั่งลึกลงไปเบื้องล่างได้  ขั้นตอนต่อมาคือ
การน�าดินด�าซึ่งมีอินทรียวัตถุมาถมบนพื้นที่เจาะระเบิด
ไปแล้วเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่หน้าดิน
 การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่จะน�ามาปลูกในแปลงฟื้นฟู
ควรเป็นไม้ท้องถิ่นในบริเวณที่เหมืองตั้งอยู่ ทั้งประเภท
ไม้เบิกน�าและไม้เสถียร เพราะจะสามารถเจริญเติบโต

ได้ดี กลายเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
เหมือนป่าธรรมชาติ
 งานส�ารวจและศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่น งานเพาะช�า
กล้าไม้ อนุบาลกล้าไม้ และงานปลูกต้นไม้ในแปลงฟื้นฟู
ที่เหมืองหินปูนล�าปาง เป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของ
เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเหมือง ซึ่งน�าทีมโดยคุณสมชาย ลาภมาก
 ด้วยความเป็นคนล�าปางจึงพอคุ้นเคยพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อผ่านประสบการณ์ท�างานฟื้นฟู
มาได้หลายปี ยิ่งท�าให้รู้จักต้นไม้ในป่าแถบนี้แทบทุกชนิด
 ในรอบปีคุณสมชายและทีมงานต้องเดินเท้าเข้าป่า
หลายรอบเพื่อส�ารวจพันธุ์ไม้ท้องถิ่น พร้อมทั้งเก็บลูกไม้
หรือเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าหลายชนิดที่ออกแต่ละช่วงฤดูกาล
เพื่อน�ากลับไปท�าการเพาะที่เรือนเพาะช�า
 งานส�ารวจครั้งแล้วครั้งเล่า ท�าให้เขาได้ข้อมูล
ในการวางแผนงานเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ตลอดทั้งปี สามารถ
ก�าหนดช่วงเวลาและเส้นทางที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด
พันธุ์ไม้แต่ละชนิด 

จากเรือนเพาะสู่แปลงปลูก

 เรือนเพาะกล้าไม้ ตั้งอยู่ด้านหลังติดกับอาคาร
ของศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองล�าปาง ดังนั้นผู้สนใจ
ที่มาเที่ยวชมศึกษาข้อมูลในศูนย์ฯ สามารถเดินต่อ
เข้าไปดูการท�างานในเรือนเพาะช�าได้โดยสะดวก
 เมื่อเข้าไปในเรือนเพาะช�า บริเวณด้านหน้าของ
โรงเรือนติดตั้งกระดานไวต์บอร์ดแผ่นใหญ่ส�าหรับเป็น
ปฏิทินวางแผนการท�างานในรอบปี  บนกระดานประกอบ
ไปด้วยรายชื่อพันธุ์ไม้ท้องถิ่นชนิดต่างๆ และช่องตาราง
เวลา 12 เดือน ที่ระบุว่าพันธุ์ไม้แต่ละชนิดนั้นต้องไปเก็บ
เมล็ดพันธุ์ช่วงใด ใช้เวลาเพาะกล้านานเท่าใด และควร
ย้ายไปลงแปลงปลูกตอนเดือนไหน
 รายชื่อพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปรากฏ ได้แก่ ซ้อ 
มะขามป้อม มะค่าโมง สมอพิเภก ยมหิน มะแฟน ประดู่ 
แดง รกฟ้า เพกา ฯลฯ ล้วนเป็นไม้ท้องถิ่นในป่าธรรมชาติ
บริเวณรอบพื้นที่เหมือง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเมื่อน�าไปปลูกใน
แปลงพื้นฟูจะมีอัตราการรอดตายสูงและการเจริญเติบโตดี
 คุณสมชายอธิบายว่า การเพาะเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด
มีรายละเอียดแตกต่างกัน เช่น การน�าเมล็ดไปแช่น�้า 
การหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูก การให้ปุ๋ยบ�ารุง หรือนิสัย
ที่ชอบอยู่ในที่มีแสงแดดหรือความชื้นมากน้อยเพียงใด 

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์ > ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

113เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูใช้เวลาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้อย่างใส่ใจ กระทั่ง
สามารถอนุบาลกล้าไม้จากต้นจิ๋วที่เพิ่งงอกกระทั่งเติบโต
แข็งแรง
 เมื่อกล้าไม้เติบโตแข็งแรงได้ขนาดแล้วจะถูกย้าย
ออกไปพักอยู่นอกโรงเรือน  การดูแลในระยะนี้อาจให้น�้า
น้อยกว่าปกติ เช่น เว้นระยะ 7 วันค่อยรดน�้าครั้งหนึ่ง 
เพื่อฝึก “ความอดทน” ให้พร้อมปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
กลางแจ้งและสภาวะความแล้งที่อาจต้องเผชิญเมื่อถูกน�าไป
ปลูกในแปลงฟื้นฟูของเหมืองนั่นเอง

ฟื้นฟูป่า ฟื้นฟูชีวิต

 นอกจากงานในเรือนเพาะกล้าไม้แล้ว เจ้าหน้าที่
ฟื้นฟูยังต้องตระเวนไปติดตามดูแลการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ที่ปลูกในแปลงฟื้นฟูเป็นระยะอีกด้วย
 เมื่อเข้าไปในอาณาเขตของการท�าเหมืองแล้วมอง
ลงมาจากมุมสูงก็จะเห็นลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย
ในคราวเดียวกัน ตั้งแต่ภูเขาหินปูนยอดแหลมเรียงราย
ในระยะไกลนอกพื้นที่เหมือง ถัดมาเป็นแนวป่าสีเขียว
ของ Buffer Zone ที่ทอดโอบล้อมรอบขอบบ่อเหมือง
ลักษณะเป็นแอ่งหลุมขนาดใหญ่
 ภายในบ่อเหมืองตรงมุมหนึ่งเป็นบริเวณหน้าเหมือง
ที่ก�าลังด�าเนินการผลิต เสียงเครื่องจักรดังกระหึ่ม 
รถบรรทุกขนหินแล่นเข้าแล่นออกไม่หยุด  ทว่าถัดไปใน
ระยะไกลอีกมุมหนึ่งเป็นพื้นที่เหมืองซึ่งส่งคืนเพื่อท�าการ
ฟื้นฟู ประกอบด้วยแปลงฟื้นฟูล่าสุดที่เพิ่งปลูกต้นไม้
เมื่อปีที่แล้ว และแปลงฟื้นฟูก่อนหน้าที่ไล่เรียงอายุย้อน
กลับไปตามล�าดับเวลา
 ที่แปลงฟื้นฟูปีล่าสุด ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ ต้นไม้ที่เพิ่ง
ปลูกเมื่อปี 2561 ยังมีขนาดเล็ก แต่ละต้นสูงไม่เกิน 
1 เมตร เรียงรายตามแนวหลุมปลูกบนพื้นดินโล่ง 
คุณสมชายเล่าว่า ในแปลงนี้ปลูกพืชคลุมดิน คือ 
ถั่วฮามาต้า และกลุ่มไม้เบิกน�าซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นโตเร็ว
อย่างซ้อ เสี้ยว ปอ ทองหลาง สลับกับกลุ่มไม้เสถียร
ที่อายุยืนและให้ร่มเงาอย่างสมอพิเภก แดง สัก ประดู่ 

 แปลงฟื้นฟูที่ต้นไม้ยังเล็กเช่นนี้จะต้องดูแลเป็น
พิเศษ ขณะแปลงที่อายุมากกว่าต้นไม้จะโตขึ้นเป็นล�าดับ 
อย่างเช่นแปลงฟื้นฟูของปี 2558 แผ่นป้ายติดตั้งด้านหน้า
ระบุข้อมูลว่า ต้นไม้ที่ปลูกในแปลงนี้มีอัตราการรอด
สูงกว่า 90% สภาพของแปลงจึงมีลักษณะเป็นดงไม้
หนาแน่นคล้ายกับป่าธรรมชาติ  ยิ่งเมื่อเดินลึกเข้าไปใน
แปลงก็จะสัมผัสกับความรกครึ้ม เต็มไปด้วยไม้ยืนต้น
สูงลิ่ว เรือนยอดแผ่คลุมท้องฟ้า ทั้งมีไม้พุ่ม เถาวัลย์ 
และไม้คลุมดินขึ้นอยู่ทั่วไป เป็นไปตามที่คุณสมชายอธิบาย
ว่า ถึงแม้พื้นที่นี้เป็นป่าปลูก ทว่าการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
และดูแลจนมันเติบโตแข็งแรงแล้ว ธรรมชาติจะเข้ามา
จัดระเบียบเอง นั่นคือเมื่อไม้เสถียรสูงใหญ่จนให้ร่มเงา 
ไม้เบิกน�าจะทยอยตายลง ต่อจากนั้นจะมีพืชพรรณต่างๆ 
ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งจากเมล็ดพันธุ์ที่ปลิวมากับลม 
หรือสัตว์เช่นนกบินเข้ามาถ่ายมูลไว้
 ยังไม่นับแปลงฟื้นฟูอื่นๆ ที่อุดมด้วยพันธุ์พืชคล้ายกัน 
และยังส�ารวจพบสัตว์ต่างๆ เข้ามาใช้พื้นที่ โดยการส�ารวจ

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองปูนล�าปางเมื่อ
ปี 2560 พบนก 111 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 30 ชนิด และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 27 ชนิด นับเป็นตัวอย่างให้เห็นถึง
ความส�าเร็จตามแนวทางการฟื้นฟูเหมืองที่เอสซีจีสั่งสม
ความรู้มากว่า 20 ปี และยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตาม
ปณิธานที่ตั้งไว้ว่าจะท�าให้อุตสาหกรรมและป่าไม้อยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
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• แผนการจัดการทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Management Plan) 
เป็นการสรุปองค์ความรู้จากการด�าเนินการ
ฟื้นฟูเหมืองหินปูนตลอดเวลาที่ผ่านมาของ
เอสซีจี ซึ่งมีการบริหารจัดการทั้งด้าน
พืชพรรณ สัตว์ป่า แมลง การฟื้นฟูพื้นที่
เสื่อมโทรม และการจัดการระบบระบายน�้า

แผนการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลยุทธ์  2

ตัวอย่างการบริหารจัดการทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 เอสซีจีได้ด�าเนินการด้านการฟื้นฟูเหมืองและความ
หลากหลายทางชีวภาพมาอย่างยาวนาน โดยการศึกษา
วิจัยและทดลองร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการต่างๆ 
เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาจนได้รับผลส�าเร็จน่าพอใจ
ในเหมืองทั้ง 4 แห่ง จึงได้ด�าเนินการรวบรวมองค์ความรู้
ทั้งหมดจัดท�าเป็นแผนการจัดการทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management 
Plan) เพื่อเป็นคู่มือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ให้คงอยู่ใน
ระหว่างด�าเนินการท�าเหมือง และภายหลังสิ้นสุดการ
ท�าเหมือง  ทั้งนี้แผนการจัดการทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพด�าเนินการโดยความร่วมมือ
ระหว่างเอสซีจีกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พืชพรรณ  เก็บรักษาพันธุ์พืช
ท้องถิ่นของระบบนิเวศในป่ากันชน 
ก�าหนดให้มีการฟื้นฟูทั้งระหว่าง
การท�าเหมืองและหลังจากการ
ท�าเหมือง ฟื้นฟูกลุ่มพันธุ์พืชในพื้นที่
ไม่ให้ถูกรบกวน และป้องกันจาก
สิ่งกระทบอื่นๆ

• อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนการจัดการ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเหมืองปูนแก่งคอย เหมืองปูนเขาวง 
เหมืองปูนล�าปาง และเหมืองปูนทุ่งสง 
ให้แล้วเสร็จในปี 2562

ผลด�าเนินงานปี 2561 

สัตว์ป่า  ป้องกันและลดผล
กระทบจากการท�าเหมืองต่อ
สัตว์ป่าที่อาศัยในพื้นที่ โดยติดตั้ง
กล่องรัง โพรง และท�าโป่งเทียม
ในบริเวณที่เหมาะสม สนับสนุน
ให้สัตว์กลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่

การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม  
รักษา ปรับปรุง และพัฒนาความ
หลากหลายในพื้นที่เป้าหมายให้มี
สภาพสมดุล  ดูแลองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบนิเวศให้มี
พัฒนาการดีขึ้นตามล�าดับ เช่น 
เพิ่มและรักษาความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้ชั้นล่าง การคลุมดิน
ของไม้และพืชคลุมดิน เป็นต้น

การจัดการระบบระบายน�้า
ตรวจวัดและฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการ
ท�าเหมืองให้กักเก็บน�้าและระบายน�้า
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิประเทศและนิเวศวิทยา เพื่อไม่
เกิดการพังทลายของหน้าดิน

เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์ > ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
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• ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนล�าปาง
เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการฟื้นฟูเหมืองของเอสซีจี
ที่สั่งสมมาตลอด 20 ปี
• ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนล�าปาง
ส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกและการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของนักเรียนจากโรงเรียนท้องถิ่น โดยให้
เป็นมัคคุเทศก์น�าชม

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การฟื้นฟูเหมืองปูนล�าปางขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูเหมืองและการปลูกป่าที่สั่งสม
มาตลอด 20 ปี ให้แก่ผู้สนใจและผู้ประกอบการเหมืองอื่นๆ 
รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความมุ่งมั่นตั้งใจของปูนล�าปางในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “โรงงานอยู่ที่ไหน ป่าต้อง
เขียวที่นั่น”
 ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนล�าปาง เปิดอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย
อาคารที่สร้างด้วยผนังดินอัดสีน�้าตาลจากดินที่ไม่ใช้แล้ว
ในกระบวนการท�าเหมือง แลดูเป็นธรรมชาติกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม ภายในอาคารจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูเหมืองด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่สนุก เข้าใจง่าย โดยแบ่ง
เป็น 12 สถานี ซึ่งผู้เข้าชมจะได้ความรู้ตั้งแต่ประวัติความ
เป็นมา สภาพพื้นที่เหมืองล�าปาง และกระบวนการฟื้นฟู
เหมืองตั้งแต่การปรับสภาพพื้นที่ การศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 

การเติบโตของต้นไม้ในแปลงฟื้นฟู ฯลฯ ทั้งยังสามารถเดิน
เข้าไปชมในเรือนเพาะกล้าที่ตั้งอยู่ติดกัน จะได้เห็นของจริง
ทั้งเมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่เก็บรวบรวมมาจากป่า ปฏิทินการ
ท�างานของเจ้าหน้าที่ฟื้นฟู ต้นกล้าขนาดจิ๋วที่เพิ่งงอก จนถึง
ต้นที่โตได้ขนาดพร้อมจะย้ายไปสู่แปลงฟื้นฟู
 การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ จะมีมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมฯ 5-6 จากโรงเรียนบ้านแป้น เป็น
ผู้บรรยายและน�าชม โดยโครงการมัคคุเทศก์น้อยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างปูนล�าปางและชุมชนรอบข้าง เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กๆ กล้าแสดงออก และเป็นตัวแทนส่งต่อความ
ตระหนักเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสู่สังคม ขณะนี้
มีนักเรียนชายหญิงเข้าร่วมโครงการจ�านวน 8 คน และมี
แผนจะขยายโครงการฯ ไปสู่โรงเรียนอื่นใน อ. แจ้ห่ม 
ต่อไป

• ศูนย์เรียนรู้ฯ มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 2,247 ราย ทั้งคนไทย
และต่างชาติ มีคณะบุคคลจากหน่วยงานราชการและ
เอกชนที่ส�าคัญ เช่น คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเลขาธิการ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงคณะท�างานเหมืองของสมาคม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ประกอบด้วยบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัททีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท
ปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทชลประทาน
ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จ�ากัด 
และบริษัทปูนซีเมนต์ตราลูกโลก จ�ากัด พร้อมทั้งเยี่ยมชม
พื้นที่ฟื้นฟูเหมืองของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด 
เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายองค์ความรู้การฟื้นฟูเหมืองกับ
ตัวแทนโรงปูนอื่นๆ ในประเทศไทย รวมทั้งน�าข้อแนะน�า
จากคณะท�างานฯ มาปรับใช้ในศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป

ผลด�าเนินงานปี 2561 

หนูชื่อน้องกวำง อยู่ชั้น ป. 5 โรงเรียนบ้ำนแป้น 

คุณครูถำมว่ำใครอยำกเป็นมัคคุเทศก์มั้ย 

ใครอยำกเป็นก็ยกมือ หนูอยำกจะลองท�ำสักครั้ง

หนึ่ง ครั้งแรกก็ว่ำยำก แต่ฝึกไปๆ ก็ท�ำได้ 

หนูท�ำหน้ำที่บรรยำยเรื่องควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ สนุกค่ะเพรำะได้พูดให้คนอื่นฟัง ตัวเอง

ได้ควำมรู้ด้วย แล้วก็รู้สึกภำคภูมิใจมำก”

มัคคุเทศก์น้อย
ด.ญ. อัมพวัน พิมพ์ภู

ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟู
เหมืองปูนล�าปาง
กลยุทธ์  2  3
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• เหมืองปูนแก่งคอยจัดท�ำโครงกำรกำร
พิจำรณำคุณค่ำและบริกำรระบบนิเวศใน
อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์เป็นรำยแรกในอำเซียน 
เพื่อหำแนวทำงพัฒนำสู่ควำมสมดุลนิเวศ
เชิงบวกตลอดกระบวนกำรท�ำเหมือง
• เหมืองปูนเขำวงจัดท�ำ Biodiversity 
Corridor และจัดท�ำสำยพำนขนส่งหินปูนระบบ
ปิด ช่วยส่งเสริมกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ

 เอสซีจียังคงมุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนากระบวนการฟื้นฟู
และท�าเหมืองให้ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้น้อยที่สุด

โครงการการพิจารณาคุณค่าและบริการ
ระบบนิเวศในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
(Ecosystem Services Review)
 เหมืองปูนแก่งคอยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยี
และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จัดท�าโครงการการพิจารณา
คุณค่าและบริการระบบนิเวศในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
เพื่อพัฒนาหลักการวิเคราะห์บริการของระบบนิเวศในด้าน
ต่างๆ  ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบจาก
การท�าเหมืองของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด 
เพื่อหาแนวทางพัฒนาสู่ความสมดุลนิเวศเชิงบวก

(Net Positive Impact) ในขอบเขตก่อนการเปิดหน้าเหมือง
ระหว่างด�าเนินงาน และหลังคืนพื้นที่เหมือง คาดว่า
โครงการฯ จะแล้วเสร็จในปี 2562

สร้างพื้นที่เชื่อมโยง (Biodiversity Corridor) 
และแหล่งน�้าให้สัตว์ป่า เหมืองปูนเขาวง 
 เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เหมืองปูน
เขาวงจึงจัดท�าพื้นที่เชื่อมโยง (Biodiversity Corridor) 
ระหว่างพื้นที่ Buffer Zone กับพื้นที่ฟื้นฟู โดยการ
ปลูกต้นไม้และฟื้นฟูไม้ท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารแก่สัตว์
ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ และสร้างแหล่งน�้าจ�านวน 4 บ่อด้วย
ผ้าใบซีเมนต์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเอสซีจีที่ติดตั้งง่าย 
จุน�้าปริมาณมาก กลมกลืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการติดตั้งเครื่องย่อยใหม่
และสายพานขนส่งหินปูนระบบปิด 
 เหมืองปูนเขาวง ทดแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ท�าให้ไม่ต้องตัดถนนในเหมือง
เพิ่ม ลดการรบกวนทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศ ส่งผล
ให้สิ่งมีชีวิตยังคงเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้  นอกจากนี้
ยังน�าเทคโนโลยีนี้ไปปรับใช้ที่เหมืองของเอสซีจีในประเทศ
อินโดนีเซียและเมียนมา

การประเมินผลกระทบสุทธิด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพ (Net Impact Assessment 
of Biodiversity)
 เหมืองปูนแก่งคอยและเหมืองปูนเขาวงได้รับคัดเลือก
เป็นเหมืองหินปูนน�าร่องในการใช้ Methodology for the 
Net Impact Assessment of Biodiversity in 
the Cement Sector โดย Cement Sustainability 
Initiative – World Business Council for Sustainable 
Development (CSI WBCSD) ประเมินผลกระทบสุทธิด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปรียบเทียบตลอดอายุ
การท�าเหมือง ตั้งแต่ก่อนการเปิดเหมือง ระหว่าง
การท�าเหมือง และหลังการปิดเหมือง  คาดว่าหาก
ด�าเนินการฟื้นฟูเหมืองโดยค�านึงถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศแล้ว หลังปิดเหมืองไป 25 ปี พื้นที่
ฟื้นฟูจะพัฒนาสู่ความสมดุลนิเวศเชิงบวก (Net Positive 
Impact)

ต้นแบบเหมืองปูนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์  1  2
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• เอสซีจีจัดท�ำโครงกำรอนุรักษ์ชำยฝั่งและ
ระบบนิเวศทำงทะเล โดยร่วมออกแบบบ้ำนปลำ
ซีเมนต์กับชำวประมงบ้ำนมดตะนอย จังหวัด
ตรัง และน�ำไปวำงในคลองลัดเจ้ำไหม 
เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรสัตว์น�้ำ 
และเป็นแหล่งประมงในช่วงฤดูมรสุมที่เรือ
ประมงไม่สำมำรถออกทะเล
• เอสซีจีร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  สนับสนุน
กำรปลูกหญ้ำทะเลซึ่งเป็นแหล่งอำหำรส�ำคัญ
ของพะยูนที่เกำะลิบง จังหวัดตรัง 

 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่จังหวัดตรังโดยสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น 

บ้านปลาจากปูนทนน�้าทะเล

 จากการที่เอสซีจีได้สานเสวนากับชุมชนประมงพื้นบ้าน 
บ้านมดตะนอย อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และทราบถึง
ปัญหาที่ชาวบ้านไม่สามารถน�าเรือเล็กออกจับปลาในทะเล
ช่วงฤดูมรสุม เอสซีจีจึงสานต่อแนวคิดร่วมออกแบบและ
พัฒนาบ้านปลากับชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า
ขนาดเล็ก และเป็นแหล่งดึงดูดปลาและสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
เข้ามาใช้ประโยชน์ โดยวางบ้านปลาในคลองลัดเจ้าไหม
ซึ่งเป็นคลองน�้าเค็มที่เชื่อมต่อกับทะเลอันดามัน ท�าให้
ชาวบ้านสามารถท�าประมงในบริเวณนี้ได้โดยไม่ต้องออก
ทะเลในช่วงมรสุม

บ้านปลาและหญ้าทะเล จังหวัดตรัง
กลยุทธ์  2  3
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 บ้านปลาซีเมนต์ผลิตจากปูนทนน�้าทะเล ซึ่งมีความทึบ
มากกว่าซีเมนต์ปกติ ทนต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์
และซัลเฟตได้ดี ทั้งไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบ
เป็นรูปทรงกลมคล้ายท่อคอนกรีต มีรูกลวงโดยรอบให้ปลา
ว่ายผ่าน รวมทั้งให้ปะการังเกาะอาศัยได้ 

Click 
Video

https://youtu.be/0itAO9iZPmc
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ปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์พะยูน 

 พื้นที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง เป็นแหล่งอาศัยของพะยูน 
สัตว์ป่าสงวนของไทย ซึ่งมีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
เนื่องจากมีการท�าประมงผิดกฎหมายและวิกฤตด้านอื่น
ที่ส่งผลคุกคามประชากรพะยูน รวมทั้งท�าให้หญ้าทะเล
ที่เป็นอาหารของพะยูนลดน้อยลง เอสซีจีจึงร่วมมือกับ
ชุมชนเกาะลิบง ต�าบลลิบง อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความรักและหวงแหนพะยูน เครือข่ายกลุ่ม
พิทักษ์ดุหยง และหน่วยงานรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
พะยูนและสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนการปลูก
หญ้าทะเลตามหลักวิชาการในบริเวณเกาะลิบง เพื่อเพิ่ม
แหล่งอาหารให้แก่พะยูน และรักษาสมดุลระบบนิเวศทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน

ชำวบ้ำนต้องกำรให้ทรัพยำกร

ตรงนี้ดีขึ้น เรำพบปลำที่เข้ำมำ

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มำกขึ้น 

ไม่ใช่เพียงกลุ่มปลำเศรษฐกิจ ยังมีกลุ่มปลำสวยงำม 

ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มปลำสิงโต ปลำสลิดทะเล หรือกลุ่ม

ของปลำบู่ เพรียง พวกสิ่งมีชีวิตขนำดเล็ก  เรำส�ำรวจ

พื้นที่ทุกๆ 2 เดือน เรำพบปริมำณหญ้ำทะเลจ�ำนวน

มำกขึ้น ซึ่งหญ้ำทะเลจะช่วยดูดซับคำร์บอนไดออกไซด์ 

จึงมีส่วนช่วยบรรเทำปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศที่เกิดจำกคำร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นใน

บรรยำกำศ  เรำหวงัว่ำจะขยำยองค์ควำมรูแ้ละบทเรยีน

จำกที่นี่ไปยังพื้นที่อื่นๆ”

รศ. ดร. อัญชนา ประเทพ 
ผู้อ�านวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลาย

ทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย

Click 
Video
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• ด�าเนินการวางบ้านปลาจ�านวน 300 หลัง และจากการ
ส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณบ้านปลาในระยะ
เวลา 8 เดือนหลังจากวางบ้านปลา โดยสถานวิจัยความ
เป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่ามีสิ่งมีชีวิตกว่า 50 ชนิด 

และมีปลา 35 ชนิด เข้ามาใช้ประโยชน์จากบ้านปลา

• สนับสนุนงบประมาณปลูกป่าโกงกางจ�านวน 400 ต้น
เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศชายฝั่ง และสนับสนุนการปลูกหญ้า

ทะเลจ�านวน 4,000 ต้นให้เป็นแหล่งอาหารพะยูน 

• โครงการวัดค่าผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการ “รักษ์น�้า จากภูผา 
สู่มหานที” พื้นที่บ้านปลา จังหวัดตรัง ของนักศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พบว่าอัตราผลตอบแทนทางสังคม (Social 

Return on Investment, SROI) ของโครงการ มีค่า 1.23  
ซึ่งหมายถึงในการลงทุน 1 บาทสามารถสร้างผลตอบแทน
ทางสังคม 1.23 บาท แสดงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
ของโครงการฯ และความส�าเร็จในการวางแผนกลยุทธ์ซึ่ง
ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้ในระยะเวลาอันสั้น

ผลด�าเนินงานปี 2561 

https://www.youtube.com/watch?v=wBk0e2FzxX4
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ภาคผนวก

119เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

120เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

รายได้จากการขาย

18%

36%

46%

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

478.4
พันล้านบาท

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

2557 2558 2559 2560 2561
GRI 

Standards

รายได้จากการขาย  (พันล้านบาท) 487.5 439.6 423.4 450.9 478.4 GRI 201-1

ก�าไรส�าหรับปี  (พันล้านบาท) 33.6 45.4 56.1 55.0 44.7 GRI 201-1

EBITDA  (พันล้านบาท) 66.5 82.7 97.8 102.1 86.6 GRI 201-1

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

35,356 40,172 42,458 43,674 43,960 GRI 201-1

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด  (มหาชน)  (ล้านบาท) 

15,000 19,200 22,800 22,800 21,600 GRI 201-1

ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน  (ล้านบาท) 7,266 9,076 7,572 7,112 6,836 GRI 201-1

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

5,362 5,430 6,938 6,959 6,630 GRI 201-1

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ จากการส่งเสริมการลงทุน 
และการวิจัยและพัฒนา  (ล้านบาท)

1,294 3,599 4,827 4,300 1,905 GRI 201-4

เงินสนับสนุนสมาคมและองค์กรต่างๆ  (ล้านบาท)* 3.8 5.6 5.3 5.2 9.8

ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคม 
และชุมชน  (ล้านบาท)

555 591 710 689 748 GRI 201-1

ค่าใช้จ่ายลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม  (ล้านบาท) 2,542 3,016 2,686 2,154 3,465

อินโดนีเซีย

ไทย

อื่นๆ

57%

24%

9%

7%

กัมพูชา 3%

478.4 
พันล้านบาท

รายได้จากการขาย
แยกประเทศ

เวียดนาม

กัมพูชา 5%

ไทย

78%

14%

1,905
ล้านบาท

อื่นๆ 3%

สิทธิประโยชน์
ทางภาษี

เวียดนาม

อินโดนีเซีย 3%

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์ 4%

ไทย

กัมพูชา 4%

อื่นๆ 2%

75%

6,630
ล้านบาท

ภาษีที่จ่าย
ให้รัฐบาล

 12%

* 6 ล�าดับแรกขององค์กรที่เอสซีจีให้เงินสนับสนุนคือ World Business Council for Sustainable Development สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
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35,072
พันตัน

3,750
พันตัน50,981

พันตัน

ซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบ

ปริมาณวัตถุดิบ

หินดินดาน หินปูน

ทราย

เคมิคอลส์

ปูนซีเมนต์

ซีเมนต์

80%

69%

5%

13%

5%
3%

11%

7%
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

แพคเกจจิ้ง

43,224
พันตัน

ปริมาณการผลิต

ปริมาณการผลิต
และการใช้วัตถุดิบ

เคมิคอลส์

ซีเมนต์

62%

21%

9%

8%
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

แพคเกจจิ้ง

ยิปซัม 2%

ทราย 2%

วัตถุดิบอื่น ๆ 2%

ลูกรัง  1%

35%

18%12%

7%

6%

5%

4%

5,483
พันตัน

แพคเกจจิ้ง

ไม้

ชิ้นไม้สับ

เยื่อกระดาษ 3%

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

47%

30%

20%

ดินเหนียว

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ 3.8%

Aggregate

หินฟันม้า

Pottery Stone

วัตถุดิบอื่น ๆ

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

2557 2558 2559 2560 2561
GRI

Standards

ปริมาณการผลิต  (พันตัน) 40,471 40,770 39,506 42,048 43,224

ปริมาณวัตถุดิบ  (พันตัน) 47,294 49,432 49,684 48,787 50,981 GRI 301-1

ปริมาณวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่  (พันตัน) 2,932 3,253 3,438 3,877 3,733 GRI 301-2

6,676
พันตัน

เคมิคอลส์

แนฟทา

70%

7%

6%
5%

7.2%

โพรเพน 1.3%

แอลกอฮอล์ 1%

เอทิลีน ไกลคอล 0.3%

แคลเซียมคาร์บอเนต 1.7%

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ 0.2%

Frit 0.5%

วัตถุดิบอื่น ๆ 2%

พารา-ไซลีน

ก๊าซธรรมชาติเหลว

1,2 ไดคลอโรอีเทน

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หินฝุ ่น 3.2%

ดินเหนียว

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

ยิปซัม 3.8%

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

122เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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189.36
เพตะจูล

การใช้พลังงานรวม

175.00
เพตะจูล

การใช้พลังงาน
ความร้อนและไอน�้า

175.00
เพตะจูล

แหล่งพลังงาน
ความร้อนและไอน�้า3,988

กิกะวัตต์ชั่วโมง

พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการใช้พลังงานรวม

การลดการใช้พลังงาน

เอสซีจี

เอสซีจี

ปริมาณการใช้พลังงาน

เคมิคอลส์ ซีเมนต์

ซีเมนต์
ก๊าซธรรมชาติ

ซีเมนต์ เคมิคอลส์

ถ่านหิน

เคมิคอลส์

38% 38%

45%

37%

6%42%

36% 36%

36%

22% 22%

12%

4% 4%

10%

แพคเกจจิ้ง แพคเกจจิ้ง

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

แพคเกจจิ้ง

0

4

8

12

16

20

2557 2558 2559 2560 2561

127.11

167.22 171.07 166.30 169.14 175.00
12.25

15.05 15.41 14.60 14.35 14.36139.36

198.16 198.01 194.08 200.39 205.44

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

วัสดุเหลือใช้หมุนเวียนได้

ชีวมวล 3%

วัสดุเหลือใช้หมุนเวียนไม่ได้ 3%

ไอน�้า 3%

น�้ามัน/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1%

Cracker Bottom/Pet Coke 2%

เพตะจูล

เพตะจูล

15.89

8.0% 5.8% 6.8% 8.4% 7.8%

11.53
13.18

16.90 16.08

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 GRI Standards

ปริมาณการใช้พลังงาน  (เพตะจูล)* 182.27 186.48 180.90 183.49 189.36 GRI 302-1
ปริมาณพลังงานความร้อนและไอน�้า  (เพตะจูล)* 167.22 171.07 166.30 169.14 175.00 GRI 302-1    
     ปริมาณพลังงานทดแทน  (เพตะจูล)
        • เชื้อเพลิงชีวมวล 9.50 6.65 5.50 5.10 5.66 GRI 302-1
        • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนได้

11.44 11.99 12.37 12.64
9.80 GRI 302-1

        • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนไม่ได้ 4.42 GRI 302-1
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า  (กิกะวัตต์ชั่วโมง)* 4,180 4,281 4,057 3,985 3,988 GRI 302-1

*  อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 159)

พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า BAU



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

123เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปริมาณการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน*
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54.64

31.56

7.88

20.94

12.5%

9.80

15.7%

30.1%

10.80

33.04

62.27

60.57

8.55

18.64

10.9%

8.38

13.2%

26.6%

9.92

35.83

63.45

62.34

8.02

17.87

10.7%

7.10

11.8%

27.3%

10.44

37.26

60.06

60.28

7.76

17.74

10.5%

6.70

11.2%

27.5%

10.74

38.20

59.65

63.37

7.00

19.88

11.4%

7.92

12.0%

29.9%

11.84

39.13

66.01

62.81

6.60

39.58

6.36

4.21

1.25

0.43

5.89

6.15

1.77

1.23

6.06

6.15

1.89

1.31

5.49

6.10

1.84

1.18

5.09

6.30

1.70

1.26

5.25

6.03

1.69

1.39

61.00

35.77

9.13

33.47

75.99

70.86

11.41

39.90

75.98

70.04

11.04

40.96

72.37

69.07

10.51

42.13

70.41

77.06

9.50

43.43

75.47

76.55

8.78

44.64

เพตะจูล

เพตะจูล

เพตะจูล

เพตะจูล

เพตะจูล

เพตะจูล

เพตะจูล

ซีเมนต์

เคมิคอลส์

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

แพคเกจจิ้ง

แพคเกจจิ้ง

ซีเมนต์

เอสซีจี

พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า BAU

*  ธุรกิจซีเมนต์และธุรกิจแพคเกจจิ้งคือธุรกิจหลักที่มีการใช้พลังงานทดแทน
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ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
Scope 1+2

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 GRI Standards

ก๊าซเรือนกระจก Scope 1  (ล้านตัน CO2)* 22.12 22.51 21.51 21.15 22.10 GRI 305-1

ก๊าซเรือนกระจก Scope 2  (ล้านตัน CO2)* 2.62 2.47 2.34 2.45 2.44 GRI 305-2

24.54
ล้านตัน co2

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ซีเมนต์
68%

17%

12%

เคมิคอลส์

แพคเกจจิ้ง
3%

*  อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 159)
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ภาพรวมการลดก๊าซเรือนกระจก
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0.8414.27
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ล้านตัน CO2 ซีเมนต์
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ล้านตัน CO2 เคมิคอลส์
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0.21
0.32 0.35 0.34

0.32 0.31
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ล้านตัน CO2 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
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2.40
2.89 3.07 2.88 2.81 2.58

0.26
0.22 0.18 0.15 0.21 0.38

2.66 2.99 3.23 3.34 3.40 3.40

ล้านตัน CO2 แพคเกจจิ้ง

ปริมาณ Scope 1 ปริมาณ Scope 2 BAU

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 GRI Standards

ปริมาณน�้าจากภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร)* 113.51 117.70 114.43 117.60 110.18 GRI 303-1

สัดส่วนน�้ากลับมาใช้ (ร้อยละ)*,** 12.19 12.65 9.04 10.19 11.24 GRI 303-3

ปริมาณ BOD (พันตัน) 0.49 0.42 0.46 0.39 0.24 GRI 306-1

ปริมาณ COD (พันตัน) 6.73 6.53 6.75 6.32 5.39 GRI 306-1

ปริมาณ TSS (พันตัน) 1.02 0.90 0.92 0.97 0.79 GRI 306-1

ปริมาณน�้าจากภายนอก

ปริมาณน�้า
จากภายนอก

110.18
ล้านลูกบาศก์

เมตร

แพคเกจจิ้ง
59%28%

9%
3%

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ซีเมนต์

เคมิคอลส์
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ล้านลูกบาศก์เมตร แพคเกจจิ้ง
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0.00

-1.9%

-2.19

2.3%

2.66

3.2% 8.3%

3.92

10.03

ล้านลูกบาศก์เมตร

การลดการใช้น�้าจากภายนอก

* อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 159)
** มีการรวมข้อมูลธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างย้อนหลังถึงปี 2557
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การน�าน�้ากลับมาใช้
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เอสซีจีล้านลูกบาศก์เมตร
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ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณของเสียอันตราย
และของเสียไม่อันตราย**

ข้อมูลการด�าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 GRI Standards

ปริมาณของเสีย
อันตราย (พันตัน)*

15.29 15.66 21.26 12.08 13.94 GRI 306-2

ปริมาณของเสีย
ไม่อันตราย (พันตัน)*

1,209.46 1,373.36 1,348.19 1,394.45 1,414.24 GRI 306-2

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

แพคเกจจิ้ง
75%

15%

8%

ซีเมนต์

เคมิคอลส์ 2%

ของเสีย
ไม่อันตราย

1,414.24
พันตัน

ของเสีย
อันตราย

13.94
พันตัน

แพคเกจจิ้ง

เคมิคอลส์60%

16%

12%

12%ซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

*  อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 159)

หมายเหตุ มีการรวมข้อมูลธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างย้อนหลังถึงปี 2557

** ปริมาณและสัดส่วนการจัดการของเสีย แสดงรายละเอียดในหน้า 86-87
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 GRI Standards

ออกไซด์ของไนโตรเจน (พันตัน)* 23.94 25.45 22.16 25.48 27.23 GRI 305-7
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (พันตัน)* 3.25 3.34 2.84 3.50 2.88 GRI 305-7
ปริมาณฝุ่น (พันตัน)* 1.84 1.91 1.37 1.09 1.25 GRI 305-7

ปริมาณสารมลพิษ

2.88
พันตัน

ออกไซด์
ของซัลเฟอร์

แพคเกจจิ้ง
77%

21%

ซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2%

27.23
พันตัน

ออกไซด์
ของไนโตรเจน

ซีเมนต์
83.4%

10.5%

แพคเกจจิ้ง

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 0.3%

เคมิคอลส์ 5.8%

เคมิคอลส์ 1%

1.25
พันตัน

ฝุ่นจากปล่อง

ซีเมนต์

55%

13%

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

31%
แพคเกจจิ้ง

ข้อมูลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
ข้อมูลการด�าเนินงาน
ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย

2557 2558 2559 2560 2561 GRI Standards

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

GRI 403-9

  • พนักงาน 0.319 0.235 0.200 0.202 0.170
  • คู่ธุรกิจ 0.201 0.235 0.165 0.123 0.189
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน)*

GRI 403-9

  • พนักงาน 0.048 0.073 0.041 0.050 0.038
  • คู่ธุรกิจ 0.065 0.055 0.045 0.022 0.056
อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
(วัน ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน) 

GRI 403-9

  • พนักงาน 1.629 1.273 0.906 0.819 0.537
  • คู่ธุรกิจ 1.955 1.430 1.334 0.338 1.200
จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ราย)* GRI 403-9
  • พนักงาน (ชาย:หญิง) 0:0 0:0 2:0 2:0 0:0
  • คู่ธุรกิจ (ชาย:หญิง) 7:0 12:0 10:0 9:0 5:1
จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่ง
และจราจร (ราย)*

GRI 403-9

  • พนักงาน (ชาย:หญิง) 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0
  • คู่ธุรกิจ (ชาย:หญิง) 4:0 8:0 7:0 7:0 3:1
อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�างาน 
(ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน)

GRI 403-10

  • พนักงาน 0 0 0 0 0
จ�านวนสารเคมีหกรั่วไหล (ครั้ง) GRI 406-3
  • ระดับ 1 : ความรุนแรงมาก 1 1 0 0 1**
  • ระดับ 2 : ความรุนแรงปานกลาง 1 1 4 0 1

  • ระดับ 3 : ความรุนแรงน้อย 2 0 8 4 4

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

* อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 159)
** Spent Caustic 5 ลูกบาศก์เมตร รั่วไหลจากท่อ HDPE แต่ได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายต่อพนักงานหรือสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้มีการ
ตรวจสอบ/แก้ไขรอยเชื่อมของระบบท่อทั้งหมดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหล และจัดท�ามาตรฐานงานออกแบบและก่อสร้างท่อ HDPE เพิ่มเติม

* อยู ่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 159)
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ข้อมูลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

2557 2558 2559 2560 2561
GRI 

Standards

จ�านวนพนักงาน 51,100 53,096 53,728 53,670 52,971 GRI 102-8
สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน GRI 102-8
    • พนักงานจัดการ 3.4 3.5 3.5 3.6 3.8
        • ชาย 76.3 76.4 76.1 74.9 75.2
        • หญิง 23.7 23.6 23.9 25.1 24.8
    • พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ 28.3 28.1 28.6 28.3 29.2
        • ชาย 66.4 66.2 66.5 66.7 66.9
        • หญิง 33.6 33.8 33.5 33.3 33.1
    • พนักงานปฏิบัติการ 68.3 68.4 67.9 68.1 67.0
        • ชาย 80.4 80.5 81.4 82.1 81.9
        • หญิง 19.6 19.6 18.6 17.9 18.1
สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ GRI 405-1
    • ชาย  77.5 76.9 76.9 77.4 77.2
    • หญิง 22.5 23.1 23.1 22.6 22.8
สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย GRI 405-2
    • พนักงานจัดการ  0.83:1.00 0.83:1.00 0.83:1.00 0.82:1.00 0.85:1.00
    • พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ  0.94:1.00 0.93:1.00 0.93:1.00 0.92:1.00 0.94:1.00
    • พนักงานปฏิบัติการ 0.94:1.00 0.89:1.00 0.89:1.00 0.89:1.00 0.91:1.00
สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ* 20.8 20.5 20.8 19.0 18.7 GRI 202-2
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน N/A 22.3 26.0 24.1 23.7
สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน GRI 403-2
    • ลาป่วย 15.0 15.6 14.4 14.0 14.0
    • ลาหยุดจากการท�างาน 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
    • อื่น ๆ        84.7 84.2 85.4 85.9 85.9
การกลับมาท�างานหลังลาคลอด** GRI 401-3
    • จ�านวนพนักงานลาคลอดบุตร 235 330 210 375 339
    • จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังลาคลอดบุตร 231 325 203 358 311

* ค�านวณจากจ�านวนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศต่อจ�านวนพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศทั้งหมด
** พนักงานหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ตามกฎหมายไทย

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามช่วงอายุ***

 52,971
คน

ต�่ากว่า 30 ปี
30-50 ปี

66.5%
23.7%

9.8%

มากกว่า 50 ปี

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามสัญชาติ

52,971
คน

เวียดนาม

ไทย

67.1%15.5%

11.8%

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์ 2.0%

เมียนมา 1.4%

อื่นๆ 1.0%

กัมพูชา 1.2% สัดส่วนพนักงาน
แยกตามประเทศ

52,971
คน

เวียดนาม

ไทย

66.3%15.7%

12.0%

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์ 2.1%

เมียนมา 1.5%

อื่นๆ 1.2%

กัมพูชา 1.2%

0 1,000 2,000

จ�านวนพนักงานจ้างใหม่
และพนักงานพ้นสภาพ****

607
พนักงานจ้างใหม่***

พนักงานพ้นสภาพ****

1.3%

1,738 3.6%

248 0.5%

602 1.3%

ชาย หญิง
*** เปรียบเทียบกับพนักงานทั้งหมดของเอสซีจี
****  พนักงานพ้นสภาพ หมายถึง พนักงานที่ลาออก
ไล่ออก เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต
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การด�าเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจซีเมนต์

	 ธุรกิจซีเมนต์โดยบริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์	จ�ำกัด	เป็นสมำชิก 
ของ	WBCSD	CSI	มำอย่ำงต่อเนื่อง	ได้ด�ำเนินกำรตำมแนวทำง
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์โดย	 
WBCSD	CSI	ได้ให้หน่วยงำนอิสระ	(3rd	Party)	ที่เลือกมำ 
ทวนสอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทสมำชิกทุกๆ	4	ปี	 
ส�ำหรับผลกำรทวนสอบในปี	2561	พบว่ำ	คะแนนของ	 
ธุรกิจซีเมนต์สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของสมำชิก	WBCSD	CSI	 
จ�ำนวน	5	จำก	7	ประเด็น	โดยบริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นในกำร 
ปฏิบัติตำมข้อตกลงอย่ำงต่อเนื่อง	และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น

	 ส�ำหรับปี	2561	มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรด�ำเนินงำน 
ของอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์	โดยกำรจัดตั้งหน่วยงำน	 
Global	Cement	and	Concrete	Association	(GCCA)	 
ส�ำนักงำนอยู่ที่กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	เพื่อขยำย 
กำรด�ำเนินงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้ครอบคลุม
อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตในระดับสำกล	 
โดยสมำชิกใน	WBCSD	CSI	เปลี่ยนมำเป็นสมำชิกของ	 
GCCA	ทั้งนี้	GCCA	และ	WBCSD	CSI	จะร่วมมือกัน	 
(Strategic	Partnership)	ถ่ำยโอนข้อมูล	คู่มือกำรด�ำเนินงำน 
ที่	WBCSD	CSI	จัดท�ำไว้	มำด�ำเนินกำรและพัฒนำต่อให้ 
สมำชิกของ	GCCA	น�ำไปใช้งำนต่อไป	

1. การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

2. การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ

3. การลดการปล่อยสารมลพิษ

4. ผลกระทบต่อท้องถิ่น

5. การรายงานและการสื่อสาร 

6. การก�ากับดูแล

7. สุขภาพและความปลอดภัย

98
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กราฟการตรวจประเมินตาม WBCSD CSI ปี 2561

ธุรกิจซีเมนต์ ค่าเฉลี่ยของสมาชิก WBCSD CSI
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	 ธุรกิจซีเมนต์ได้รำยงำนกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์	 
(CO2)	ตำมแนวทำงของ	WBCSD	CSI	Cement	CO2	Protocol	 
โดยใน	Scope	1	จ�ำนวน	15.91	ล้ำนตัน	คิดเป็น	658	 
kgCO2/ton	cementitious	ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี	2560	เนื่องจำก
สภำพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กำรใช้ปูนซีเมนต์ยังไม่เพิ่มขึ้น		
ท�ำให้ต้องส่งออกปูนเม็ด	(Clinker)	มำกขึ้น	รวมถึงมีปริมำณ 
กำรใช้เชื้อเพลิงชีวมวล	(Biomass)	โดยรวมลดลง	อันเนื่องมำจำก 
กำรแข่งขันด้ำนรำคำ		ส�ำหรับกำรปล่อย	CO2	จำกกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ที่ซื้อเข้ำมำหรือตำม	Scope	2	จ�ำนวน	0.80	ล้ำนตัน	 
ธุรกิจซีเมนต์ได้ติดตั้งกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์พลังงำน 
แสงอำทิตย์	(Solar	Farm)	เพิ่มขึ้น	เพื่อช่วยลดกำรปล่อย	 
CO2	ของประเทศ	

	 ทั้งนี้ธุรกิจซีเมนต์ได้พิจำรณำถึงกำรสนับสนุนกำรลดกำร 
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย	(Thailand	Nationally 
Determined	Contribution)	ตำมควำมตกลงปำรีส	(Paris	
Agreement)	โดยร่วมกับบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศ	 
ในนำมสมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ไทย	ผลักดันกำรใช้ 
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่มีสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์น้อยกว่ำ	 
เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้งำนอยู่ทั่วไป		 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรทดสอบคุณสมบัติร่วมกับ 
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกของ 
บริษัทฯ	(ชื่อกำรค้ำคือ	ปูนซีเมนต์ไฮบริด)	ได้ผ่ำนกำรรับรอง 
เป็นสินค้ำฉลำกเขียว	(Green	Label)	เป็นรำยแรกของ 
ประเทศไทย	

	 นอกจำกนี้ธุรกิจซีเมนต์ได้พิจำรณำถึงเป้ำหมำย 
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
กำรควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน	2	องศำเซลเซียส	 
(2	Degrees	Scenario)	ภำยในปี	2573	โดยวำงแผน 
กำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงทดแทน	กำรศึกษำวิจัย 
ปูนซีเมนต์ที่ใช้สัดส่วนปูนเม็ดน้อยลง	แต่มีคุณสมบัติ 
เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ	กำรใช้วัตถุดิบทดแทนต่ำงๆ	 
กำรพิจำรณำกำรจัดท�ำรำคำคำร์บอนภำยใน	 
(Internal	Carbon	Pricing)	ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติ 
โครงกำรต่ำงๆ	ที่ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	เป็นต้น

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561

การใช้ CSI CO2 Protocol จ�านวนโรงงาน 6 6 6 6 6
ร้อยละ 100 100 100 100 100

Absolute Gross CO2 ล้านตัน CO2 15.62 16.04 15.24 14.92 16.17
Absolute Net CO2 ล้านตัน CO2 15.45 15.79 15.00 14.68 15.91

Specific Gross CO2
กิโลกรัม CO2 ต่อตัน 

Cementitious
636 653 651 662 669

Specific Net CO2
กโิลกรมั CO2 ต่อตนั

Cementitious
629 643 641 651 658

การใช้พลังงานความร้อน เมกะจูลต่อตันปูนเม็ด 3,292 3,317 3,319 3,372 3,455
การใช้เชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิล ร้อยละโดยค่าความร้อน 3.6 5.0 5.0 5.0 4.9
การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ร้อยละโดยค่าความร้อน 12.2 8.3 6.9 6.1 7.0
การใช้วัตถุดิบทดแทน ร้อยละโดยน�้าหนัก 2.78 2.79 2.83 2.73 2.93
สัดส่วนปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ (Cementitious) ร้อยละ 75.5 76.7 76.0 75.6 74.8

ผลการด�าเนินการด้านการปกป้องสภาพภูมิอากาศ (1, 2)

1. การเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นไปตามแนวทาง WBCSD CSI, The Cement CO2 Protocol Version 3 บนหลักการเก็บข้อมูลที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ (Control) 
2. ขอบเขตการรายงานครอบคลุมเฉพาะโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
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หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น, ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx ), 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), อินทรีย์คาร์บอนรวม (VOC/THC) 
โลหะหนักและไดออกซิน (PCDD/F) (KPI 1)*

ร้อยละ 99.23 99.23 99.17 99.17 99.24

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น, NOx, SO2 จากปล่องด้วย CEMs 
(KPI 2)*

ร้อยละ - - - 86.56 90.15

ปริมาณฝุ่น (KPI 3)* ตัน 971 925 603 498 635

อัตราการปล่อยฝุ่น (KPI 3)* กรัมต่อตันปูนเม็ด 52 49 34 29 34

ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3)* ตัน 18,872 20,222 16,919 21,015 22,631

อัตราการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (KPI 3)* กรัมต่อตันปูนเม็ด 1,005 1,064 941 1,205 1,201

ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3)* ตัน 355 239 158 717 561

อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 3)* กรัมต่อตันปูนเม็ด 19 13 9 41 30

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดฝุ่น ออกไซด์ของไนโตรเจน 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (KPI 4)*

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI 3) ตัน 825 694 864 801 632

อัตราการปล่อยอินทรีย์คาร์บอนรวม (KPI 3) กรัมต่อตันปูนเม็ด 44 37 37 46 34

ปริมาณปรอท (KPI 3) กิโลกรัม 22.56 16.51 14.95 14.53 112.28

อัตราการปล่อยปรอท (KPI 3) มิลลิกรัมต่อตันปูนเม็ด 1.21 0.87 0.84 0.84 6.00

ปูนเม็ดที่มีการตรวจวัดอินทรีย์คาร์บอนรวม 
(VOC/THC) และปรอท (KPI 4)

ร้อยละ 99.23 99.23 99.17 99.17 99.24

ปริมาณไดออกซิน (PCDD/F) (KPI 3) มิลลิกรัม 3,870 2,035 1,048 237 271

อัตราการปล่อยไดออกซิน (PCDD/F) (KPI 3) นาโนกรัมต่อตันปูนเม็ด 206.07 107.84 63.96 18.64 14.47

ปูนเม็ดที่มีการตรวจไดออกซิน (KPI 4) ร้อยละ 99.23 99.23 91.08 72.96 92.14

	 ธุรกิจซีเมนต์ได้เริ่มกำรรำยงำนกำรปล่อยฝุ่น	ก๊ำซออกไซด์ 
ของไนโตรเจน	(NOx)	ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO2)	ด้วยระบบ 
กำรตรวจวัดแบบต่อเนื่อง	(Continuous	Emission	Monitoring 
System;	CEMs)	ตั้งแต่ปี	2560	ที่ผ่ำนมำ	 

โดยสำมำรถรำยงำนผลด้วยระบบ	CEMs	ได้ถึงร้อยละ	90.15	
ส�ำหรับสำรตัวอื่นๆ	เป็นกำรตรวจวัดและรำยงำนผลทั้งหมด
แบบเป็นครั้ง	(Spot	Check)	ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 
และผลกำรตรวจวัดอยู่ในระดับที่กฎหมำยก�ำหนดเช่นกัน

การลดการปล่อยสารมลพิษ

ผลการด�าเนินงานด้านการลดการปล่อยสารมลพิษ (1, 2, 3)

1. การเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษ (KPI1, KPI2, KPI3, KPI4) เป็นไปตามแนวทาง WBCSB CSI, The Guidelines for Emission Monitoring and Reporting in the Cement Industry Version 2.0
2. การรายงานฝุ่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ Continuous Emission Monitoring System (CEMs)
3. ขอบเขตการรายงานครอบคลุมโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
* อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย KPMG (หน้า 159)
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	 ในปี	2561	ธุรกิจซีเมนต์ประกำศนโยบำยกำรฟื้นฟูเหมือง
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	เพื่อฟื้นฟูสภำพพื้นที่ 
ที่ผ่ำนกำรท�ำเหมืองควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพและก่อให้เกิดควำมสมดุลนิเวศเชิงบวก	 
(Net	Positive	Impact)	โดยเพิ่มเติมกำรให้ค�ำมั่นในกำร 
ไม่ด�ำเนินกำรท�ำเหมืองในพื้นที่ที่มีควำมส�ำคัญด้ำนควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพในระดับชำติและนำนำชำติ	และจัด 
ให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคม	โดยใช้หลักกำร	Biodiversity	Management	 
และ	Mitigation	Hierarchy	พร้อมทั้งสร้ำงควำมร่วมมือกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนทั้งภำครัฐ	ภำควิชำกำร	และชุมชนที่อยู่

โดยรอบพื้นที่	รวมถึงชุมชนที่มีศักยภำพในกำรดูแลปกป้อง
รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพผ่ำนกิจกรรมสร้ำง 
ฝำยชะลอน�้ำในพื้นที่ต้นน�้ำ	กักเก็บน�้ำด้วยสระพวงในพื้นที่
กลำงน�้ำ	และฟื้นฟูอนุรักษ์ชำยฝั่งในพื้นที่ปลำยน�้ำจำกกำร 
สร้ำงบ้ำนปลำ	ปลูกป่ำชำยเลนและหญ้ำทะเล
	 ธุรกิจซีเมนต์ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชำติ	
(MTEC)	จัดท�ำโครงกำรกำรพิจำรณำคุณค่ำและบริกำร 
ระบบนิเวศในอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์	เพื่อพัฒนำหลักกำร 
วิเครำะห์บริกำรของระบบนิเวศทั้ง	Provisioning	Service,	 
Regulating	Service	และ	Cultural	Service	ประเมิน
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจและผลกระทบจำกกำรท�ำเหมืองของ

ผลกระทบต่อท้องถิ่น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ำกัด	โครงกำร 
จะแสดงผลวิเครำะห์และเสนอแนะแนวทำงพัฒนำสู่	 
Net	Positive	Impact	ในขอบเขตก่อนกำรเปิดหน้ำเหมือง	 
ระหว่ำงด�ำเนินงำน	และหลังคืนพื้นที่เหมือง	และได้รับ 
ค�ำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 
อำทิ	วนศำสตร์	ประมง	ทรัพยำกรน�้ำใต้ดิน	และเศรษฐศำสตร์ 
ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ	
ผ่ำนแบบสอบถำมและกำรท�ำ	Workshop	Focus	Group	 
ซึ่งคำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จในปี	2562

หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561

เหมืองหินปูนที่มีแผนการฟื้นฟู จ�านวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4

ร้อยละ 100 100 100 100 100

พื้นที่ที่มีแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ 100 100 100 100 100

เหมืองที่มีการศึกษาและแผนการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จ�านวนเหมืองหินปูน 4 4 4 4 4

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ปริมาณน�้าจากภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร 11 13 10 10 10

อัตราการดึงน�้าจากภายนอก ลิตรต่อตัน Cementitious 511 545 442 448 433

ผลการด�าเนินงานด้านผลกระทบต่อท้องถิ่น (1)

1. ขอบเขตการรายงานครอบคลุมโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
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หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561

จ�านวนผู้เสียชีวิต
• พนักงาน ราย 0 0 0 0 0

• คู่ธุรกิจ ราย 1 6 1 2 0

• บุคคลที่ 3 ราย 4 2 4 4 3

อัตราอุบัติเหตุเสียชีวิต (พนักงาน)
รายต่อพนักงาน

10,000 คน
0 0 0 0 0

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
• พนักงาน ราย 1 0 1 0 2

• คู่ธุรกิจ ราย 2 5 2 1 8

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุของพนักงาน
รายต่อ 1,000,000

ชั่วโมง-คน
0.18 0 0.19 0.06 0.07 

	 ในปี	2561	ธุรกิจซีเมนต์มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจำกกำร
ขนส่งภำยนอกโรงงำน	3	รำย	โดยธุรกิจซีเมนต์ได้ก�ำหนด 
มำตรกำรป้องกันเพิ่มเติม	เพื่อลดโอกำสและควำมรุนแรง 
ของกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรขนส่งและกิจกรรมต่ำงๆ	ภำยใน
โรงงำน
	 •	จัดกำรปัจจัยพื้นฐำนที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเน้นกำร 
ลด	Unsafe	Act	และ	Unsafe	Condition	และกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงของงำน	
	 •	มุ่งสู่กำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยโดย 
คนในองค์กรมีควำมห่วงใยกัน	(Safety	Caring)	ผ่ำน
กระบวนกำร	ได้แก่	กำรท�ำกำรสังเกตกำรท�ำงำนอย่ำง 

ปลอดภัย	(Safety	Observation)	และกำร	Coaching	
	 •	น�ำเรื่อง	Digitization	มำใช้ในกำรจัดกำรทำงด้ำน 
ควำมปลอดภัย	ไม่ว่ำจะเป็น	Smart	Entry	และ	Safety	 
Observation	Application	ที่สำมำรถจ�ำกัดเฉพำะผู้ที่ 
เกี่ยวข้องเข้ำพื้นที่	และกำรรำยงำนผล	รวมถึงกำรก�ำจัด 
ควำมไม่ปลอดภัยได้รวดเร็วและสะดวกมำกยิ่งขึ้น
	 •	สร้ำงวิธีกำรท�ำงำนแบบ	Coaching	และ	Feedback 
ส�ำหรับพนักงำนทุกระดับ	เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย	
ควบคุม	และก�ำกับดูแลให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ผลการด�าเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1)

1. ขอบเขตการรายงานครอบคลุมโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศไทยและการขนส่งปูนซีเมนต์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
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	 จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน	โรงงำนผลิตปูนซีเมนต์ในเอสซีจี 
ถือเป็นโรงงำนที่ด�ำเนินกำรด้ำน	Circular	Economy	 
มำยำวนำน	โดยใช้หลักกำร	“โรงงำนปูนซีเมนต์เป็นศูนย์กลำง
ในกำรใช้ประโยชน์ของเสียจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ”	
(Cement	Plant	as	a	Cluster	of	Industrial	Waste	 
Management)	และหลักกำร	Waste	Hierarchy	 
ดังภำพประกอบ

	 ต่อมำในปี	2544	เริ่มทดลองใช้วัตถุดิบทดแทน 
โดยกระบวนกำรเผำร่วมในเตำผลิตปูนซีเมนต์	 
(Co-Processing	Process)	เช่นเดียวกับกำรเผำเชื้อเพลิง
ทดแทน	แต่มีจุดใช้งำนและกำรวิเครำะห์ผลคุณสมบัติของ 
ของเสียที่มีควำมแตกต่ำงกัน	โดยเอสซีจีได้รับใบอนุญำต 
โรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวมล�ำดับที่	101	จำกกรม 
โรงงำนอุตสำหกรรมเป็นรำยแรกของประเทศ	และใน 
ช่วงเวลำเดียวกันได้ทดลองใช้เชื้อเพลิงทดแทนจำกเศษ 
เหลือทิ้งจำกกำรเกษตร	(Biomass)	เช่น	แกลบ	ขี้เลื่อย	เป็นต้น
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรท�ำ	Circular	Economy	 
ในประเทศไทย	กำรใช้	Biomass	มีกำรขยำยผลอย่ำงรวดเร็ว
เนื่องจำกของเสียจำกกำรเกษตรในสมัยนั้นมีจ�ำนวนมำก 
และใช้งำนได้ง่ำย	ท�ำให้โรงงำนผลิตปูนซีเมนต์ทุกโรงงำน	
สำมำรถใช้ของเสียจำกกำรเกษตรได้หลำกหลำยประเภท 
มำกขึ้น
	 ในปี	2545	บริษัทเอสซีไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด	 
ถือเป็นบริษัทจัดกำรของเสียรำยแรกที่ได้รับใบอนุญำต	106 
จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมโดยกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
ใช้งำนของเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมำะสมกับ
คุณสมบัติของของเสียที่ใช้งำนซึ่งมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	
	 ในปี	2550	ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อใช้งำนของเสียประเภท 
กึ่งแข็งกึ่งเหลว	ซึ่งมีควำมยำกล�ำบำกต่อกำรขนถ่ำยและ 
กำรป้อนเข้ำสู่เตำเผำเมื่อเทียบกับของเสียประเภทของแข็ง 
ที่เคยใช้งำนมำก่อนหน้ำนี้		ในปีเดียวกันเพื่อพัฒนำกำรใช้ 
ของเสียจำกกำรเกษตรให้ได้ปริมำณที่มำกขึ้นจึงติดตั้ง 
เครื่องจักร	Gasifier	ขนำด	1	MW	ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(ทุ่งสง)	จ�ำกัด	ผลิตก๊ำซเชื้อเพลิงมำใช้งำนในกระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนต์แทนกำรเผำตรงส่วนหนึ่ง	และเริ่มทดลองปลูก 
พืชพลังงำน	(Energy	Crop)	เป็นครั้งแรกในบริเวณพื้นที่ 
ทำงเข้ำโรงงำน	เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเวลำต่อมำ

การด�าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

	 ในปี	2551	ศึกษำและใช้งำนของเสียจำกขยะชุมชน 
โดยน�ำมำผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็งทดแทน	(Refuse	 
Derived	Fuel;	RDF)	เป็นครั้งแรกที่จังหวัดสงขลำ 
โดยตั้งโรงงำนทดลองย่อยลดขนำดและคัดแยกของเสีย 
รวมถึงกำรล้ำงท�ำควำมสะอำด	RDF	ในพื้นที่หลุมฝังกลบ	 
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรใช้ประโยชน์จำกของเสีย 
ทั้งขยะชุมชน	ขยะอุตสำหกรรม	และขยะจำกกำรเกษตร	 
ถือได้ว่ำเอสซีจีเป็นบริษัทที่มีควำมหลำกหลำยในกำรใช้ 
ประโยชน์จำกของเสียมำกที่สุดในประเทศไทย
	 ในปี	2552	น�ำเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทเศษไม้	 
(Waste	Wood)	จำกประเทศสิงคโปร์มำใช้งำนซึ่งถือเป็น	 
Circular	Economy	ระหว่ำงประเทศเป็นครั้งแรก	 
ขณะที่กำรพัฒนำโครงกำร	RDF	ได้ขยำยผลควำมร่วมมือ 
กับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่	จึงปรับปรุงโรงงำน 
ผลิตปุ๋ยและคัดแยกขยะชุมชนใน	4	ต�ำบล	ให้สำมำรถผลิต	
RDF	และน�ำไปใช้งำนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ล�ำปำง)	จ�ำกัด	
	 ในปี	2553	โครงกำรปรับคุณภำพเชื้อเพลิงแข็ง	 
(Solid	Waste	to	Energy	Plant)	เริ่มต้นขึ้นเพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติของเสียที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนประเภท 
ของแข็งให้มีควำมสม�่ำเสมอและใช้งำนง่ำยขึ้น 
ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงเครื่องจักรส�ำหรับกำรใช้งำน 
อย่ำงต่อเนื่อง	เช่น	กำรปรับปรุงชุด	Calciner	ที่ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ำกัด	กำรลดปัญหำ 
ลมร้อนรั่วด้วยกำรปรับปรุงโรตำรีวำล์ว	รวมถึงกำรปรับปรุง
ชุดป้อน	Biomass	ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ำกัด	
เป็นต้น	ขณะเดียวกันกำรพัฒนำกำรใช้	RDF	ขยำยผล 
มำยังจังหวัดนครปฐม	โดยคัดแยกขยะส่วนที่เผำไหม้ได้ 
จำกหลุมฝังกลบขยะที่ขนส่งมำจำกกรุงเทพมหำนคร 
ไปก�ำจัดที่อ�ำเภอก�ำแพงแสน	และตั้งโรงงำนผลิต	RDF	 
ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงเทศบำลต�ำบลขีดขิน	จังหวัดสระบุรี 

	 ในทำงปฏิบัติกำรใช้ของเสียจำกอุตสำหกรรมประเภท 
ต่ำงๆ	นอกจำกจะน�ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนแล้วยังน�ำมำ 
ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนได้อีกด้วย	ตั้งแต่ปี	2542	กำรทดลอง 
ใช้งำนน�้ำมันเครื่องใช้แล้วหรือยำงรถยนต์ใช้แล้ว	เป็นกำรน�ำ 
ของเสียประเภทแรกที่สำมำรถน�ำกลับมำใช้ประโยชน์เป็น 
เชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์	โดยน�ำควำมรู้
และเทคโนโลยีจำกประเทศฝรั่งเศสมำเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนำกำร
ใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง

   การลดการใช้
และป้องกัน

การใช้ซ�้า

การรีไซเคิล

การผลิตพลังงานทดแทน

การก�าจัด
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การใช้งานเชื้อเพลิงทดแทน
และวัตถุดิบทดแทนในธุรกิจซีเมนต์

2542 2544 2549 2551 2553
2543 2548 2550 2552
  เริ่มทดลองใช้เชื้อเพลิง	

	 ชีวมวลที่แก่งคอย 
	 และทุ่งสง	(แกลบ	
	 ไม้ท่อน	ไม้สับ	เหง้ำมัน		
	 ทะลำยปำล์ม	ขี้เลื่อย)

  เริ่มต้นใช้ของเสีย 
	 ในรูปของเหลว	
	 น�้ำมันใช้แล้ว	
	 ยำงรถยนต์ใช้แล้ว	
	 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

 เริ่มต้นใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
	 ที่ล�ำปำง	(แกลบ	ขี้เลื่อย)
 พัฒนำกำรใช้งำนเชื้อเพลิง 

	 ชีวมวล	(เปลือกไม้	ถ่ำนไม้	 
	 ต้นปำล์ม	รำกต้นยำง	ใบปำล์ม	 
	 ทะลำยปำล์ม)

 เริ่มต้นใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
	 ที่ท่ำหลวง
 เริ่มต้นใช้วัตถุดิบทดแทน

	 เป็นส่วนผสมในกำรผลิต
	 ปูนซีเมนต์

 เข้ำร่วมโครงกำร 
	 ลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจ	 
	 (Voluntary	Emission	
	 Reduction,	VER)

 ใช้	Gasifier	ชีวมวลที่ทุ่งสง
 เริ่มต้นใช้สลัดจ์จำกระบบ

	 บ�ำบัดน�้ำเสียเป็นวัตถุดิบทดแทน

 ปลูกพืชพลังงำนที่แก่งคอย	
 น�ำเข้ำเศษไม้จำกสิงคโปร์

	 มำเตรียมใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล	
 ด�ำเนินโครงกำรคัดแยกขยะ

	 เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็งทดแทน
	 ที่จังหวัดเชียงใหม่

 ใช้สลัดจ์จำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
	 แทนเชื้อเพลิงที่แก่งคอย
 ใช้ลมร้อนเหลือทิ้งลดควำมชื้น

	 ของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ทุ่งสง
 ด�ำเนินโครงกำรคัดแยกขยะ

	 เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็งทดแทน
	 ที่จังหวัดสงขลำ

 ทดสอบเครื่องจักรย่อยไม้
	 และทดลองย่อยไม้จำก 
	 สิงคโปร์ที่ท่ำหลวง	
 ด�ำเนินโครงกำร	Solid	

	 Pre-treatment	Plant	
	 เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็งจำก 
	 กำกอุตสำหกรรม
 เริ่มศึกษำโครงกำรคัดแยก 

	 ขยะจำกโรงปุ๋ยอ่อนนุช
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2556 2558 2560
2555

2554
2557 2559 2561

 ปรับปรุง	Calciner	ให้รองรับกำรเผำ
	 เชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงทดแทน
	 ที่แก่งคอย
 สนับสนุนโครงกำรคัดแยกขยะของชุมชน	

	 6	ชุมชนในกรุงเทพมหำนคร
 ด�ำเนินโครงกำรคัดแยกขยะ

	 ที่อ�ำเภอบ้ำนหมอ	จังหวัดสระบุรี
 ด�ำเนินโครงกำรคัดแยกขยะ

	 ที่ต�ำบลบ้ำนสำ	จังหวัดล�ำปำง
 ด�ำเนินโครงกำรคัดแยกขยะ

	 ที่อ�ำเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 ใช้ชุดป้อนเชื้อเพลิงแข็งทดแทนที่แก่งคอย
 ใช้	Gasifier	ชีวมวลที่ล�ำปำง
 ศึกษำกำรใช้	Gasifier	ร่วมกับ

	 บริษัทชั้นน�ำของโลก
 ปรับปรุงโรงงำน	Recycle	Used	Oil	
 ผลิตเครื่องจักรคัดแยก

	 เชื้อเพลิงแข็งทดแทน	(Spinner)

 ติดตั้งและปรับปรุง
	 ชุดโรตำรีวำล์ว
	 เพื่อป้อนเชื้อเพลิงชีวมวล
	 และเชื้อเพลิงแข็งทดแทน
	 ที่ทุ่งสง
 ด�ำเนินโครงกำรคัดแยกขยะ

	 ที่อ�ำเภอก�ำแพงแสน	
	 จังหวัดนครปฐม

 ปลูกพืชพลังงำนต้นแบบที่ท่ำหลวง
 เริ่มรับขยะจำกเทศบำลเมืองพัทลุง	

	 เข้ำโครงกำรโรงงำนผลิต
	 เชื้อเพลิงแข็งทดแทน	แล้วเสร็จ
 ด�ำเนินโครงกำรผลิตเชื้อเพลิงแข็ง

	 ทดแทนที่จังหวัดพิษณุโลก
 พัฒนำเครื่องจักรคัดแยกเชื้อเพลิงแข็ง	

	 ทดแทน	(Spinner)	ได้รับอนุสิทธิบัตร

 ติดตั้งหอแยกคลอไรด์
	 ในกำรเผำไหม้
	 เชื้อเพลิงทดแทน
	 ที่แก่งคอย

 ปรับปรุงชุดป้อนเชื้อเพลิง 
	 ชีวมวลที่แก่งคอย 
	 และจัดตั้งโรงงำนผลิต 
	 เชื้อเพลิงแข็งทดแทน	 
	 ที่อ่อนนุช

 ปรับปรุงควำมแม่นย�ำในกำร
	 ป้อนเชื้อเพลิงแข็งทดแทนที่แก่งคอย
 เริ่มคัดแยกเชื้อเพลิงแข็งทดแทน

	 ที่อ่อนนุช
 ปรับปรุงชุดป้อนเชื้อเพลิงชีวมวล

	 ที่ท่ำหลวง
 ติดตั้ง	Storage	System	

	 เพื่อเก็บเชื้อเพลิงแข็งทดแทน

 พัฒนำเครื่องจักร
	 คัดแยกเชื้อเพลิงแข็ง 
	 ทดแทนที่อ่อนนุช
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และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่ำหลวง)	จ�ำกัด	และมีแผนงำน
ขยำยโรงงำนที่	2	ต่อในอนำคต
	 ในปี	2554	เกิดเหตุกำรณ์น�้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย	 
จึงเกิดควำมร่วมมือด้ำน	Circular	Economy	ระหว่ำง 
ภำครัฐกับเอสซีจีขึ้น	โดยกำรสนับสนุนกำรก�ำจัดของเสีย 
จำกขยะหลังน�้ำท่วมตำมสถำนที่ต่ำงๆ	ในกรุงเทพมหำนคร 
จนท�ำให้ผ่ำนวิกฤตไปด้วยดี	ในปี	2556	ตั้งโรงงำน	RDF	 
ที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ำกัด	เพื่อเป็นศูนย์ปรับปรุง
คุณภำพ	RDF	จำกจังหวัดในภำคใต้	โดยควำมร่วมมือกับ
เทศบำลต่ำงๆ	เช่น	จังหวัดพัทลุง	เป็นต้น
	 ส�ำหรับในพื้นที่ภำคกลำง	กำรพัฒนำเครื่องจักร 
ด้วยกำรปรับปรุงระบบป้อนเชื้อเพลิงด้วยลม	มีเป้ำหมำยเพิ่ม 
ควำมสำมำรถกำรใช้	RDF	นอกจำกนี้ยังเกิดควำมร่วมมือ 
กับบริษัทในประเทศออสเตรียพัฒนำ	Gasification	เพื่อ 
ผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงที่หลำกหลำยน�ำไปผลิตไฟฟ้ำด้วย	 
Gas	Engine	ขำยให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคที่จังหวัด 
นครสวรรค์		เนื่องจำกปริมำณกำรใช้ของเสียมีค่ำสูงขึ้น	 
และคุณสมบัติของเสียดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกระบวนกำร
ผลิตปูนซีเมนต์ในปี	2557	จึงด�ำเนินโครงกำรติดตั้ง 
หอดึงก๊ำซคลอไรด์	(Chloride	Bypass	System)	 
เพื่อช่วยลดปริมำณคลอไรด์ที่ค้ำงอยู่ในระบบเตำเผำ 
ที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ำกัด
	 ในปี	2558	กำรพัฒนำกำรปลูกพืชพลังงำนหรือ	 
Plantation	ขยำยผลมำในพื้นที่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 
(ท่ำหลวง)	จ�ำกัด	โดยกำรปลูกพืช	2	ประเภท	ได้แก่	 
หญ้ำเนเปียร์และกระถินยักษ์	ต่อมำในปี	2559	ขยำยผล 
กำรใช้งำน	Biomass	ทำงภำคใต้	ซึ่งมีอยู่จ�ำนวนมำก	 
บริษัทอนุรักษ์พลังงำนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	ด�ำเนินโครงกำร
ขยำยก�ำลังกำรผลิตของหน่วยผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน 
ควำมร้อนเหลือทิ้ง	เพื่อรองรับกำรใช้เชื้อเพลิงทดแทน 
ชีวมวลในพื้นที่ให้สำมำรถผลิตไฟฟ้ำในปริมำณที่มำกขึ้น

	 ในปี	2560	โครงกำรติดตั้งชุดป้อนเชื้อเพลิงแข็ง 
ทดแทน	(Mechanical	Feed	System)	ได้รับกำรอนุมัติ 
และติดตั้งที่โรงงำนปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	เพื่อขยำยผล 
กำรใช้งำน	RDF	จำกขยะชุมชน	ซึ่งได้รับกำรตอบรับ 
เป็นอย่ำงดีจำกทุกภำคส่วนเพรำะสำมำรถลดปริมำณขยะ 
ที่ต้องน�ำไปฝังกลบ	รักษำสิ่งแวดล้อม	และลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิผล
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	 เอสซีจีจัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี	
ตั้งแต่ปี	2544	โดยน�ำเสนอข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนใน	3	ธุรกิจหลักของเอสซีจี	 
ประกอบด้วย	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	ธุรกิจ 
เคมิคอลส์	และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
	 ทั้งนี้ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ที่น�ำเสนอในรำยงำนฉบับนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของเอสซีจี	และผู้บริหำรเอสซีจีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำม
เกี่ยวข้อง	และสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

ขอบเขตการรายงาน
	 ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ	ครอบคลุมผลกำรด�ำเนินกำร 
ของบริษัทย่อย	กำรร่วมค้ำ	บริษัทร่วมและบริษัทอื่น	
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ
รำยงำนประจ�ำปี		
	 ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยครอบคลุม 
ผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนกำรถือหุ้น 
ตั้งแต่ร้อยละ	50	บริษัทร่วมที่เอสซีจีมีอ�ำนำจในกำรบริหำร	
รวมทั้งบริษัทร่วมที่ต้องกำรเปิดเผยข้อมูล	ทั้งนี้ยังไม่รวม 
บริษัทที่อยู่ในต่ำงประเทศ	บริษัทตั้งใหม่	(น้อยกว่ำ	3	ปี)	 
บริษัทที่ได้ควบรวมกิจกำร	(น้อยกว่ำ	4	ปี)	โดยมีรำยชื่อบริษัท
ดังแสดงในหน้ำ	141-147	ครอบคลุมระยะเวลำตั้งแต่ 
วันที่	1	มกรำคม	2561	ถึง	31	ธันวำคม	2561
	 แนวทำงกำรรำยงำนสอดคล้องกับแนวทำงของ	 
Global	Reporting	Initiative	(GRI)	ฉบับ	GRI	Standards 
ที่ระดับ	Comprehensive	และยังได้น�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ 
กำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่ง 
สหประชำชำติ	(UNGC)	ในหน้ำ	156	และแสดงควำม 
เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก	(SDGs)	 
ที่ระบุในแต่ละหัวข้อ	รวมถึงผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจซีเมนต์
ตำมแนวทำงของ	WBCSD	CSI/GCCA	ดังแสดง 
ในหน้ำ	129-137

การรับรองรายงาน
	 ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจในรำยงำนฉบับนี้ 
ได้มำจำกระบบกำรเก็บข้อมูลทำงบัญชีเช่นเดียวกับรำยงำน 
ประจ�ำปี	โดยได้รับกำรสอบบัญชีจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	
	 ในส่วนของข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
และควำมปลอดภัย	ได้มีกำรตรวจรับรองควำมถูกต้อง	 
และควำมสอดคล้องตำมแนวทำงกำรรำยงำนของ	 
GRI	Standards	โดยบริษัทที่ปรึกษำภำยนอกตำมเรื่อง 
ที่ก�ำหนดไว้รำยละเอียดในหน้ำ	159

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
	 ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมที่พิจำรณำ 
แล้วเห็นว่ำอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	
และเป็นข้อมูลที่มำจำกบริษัทที่มีกระบวนกำรผลิต	 
โดยไม่รวมข้อมูลจำกบริษัทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 
อำทิ	ส�ำนักงำนขำย	ห้องทดลอง	บริกำร	หรือธุรกิจกำรลงทุน
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ	อำทิ	หลักฐำนทำงบัญชี	กำรบันทึกค่ำ 
จำกเครื่องวัด	ข้อมูลจำกกระบวนกำรผลิต	และจำกกำร
ประเมินค่ำตัวเลขบนฐำนข้อมูลที่มีหลักกำร	แสดงใน 
รูปแบบที่เป็นค่ำสัมบูรณ์	(Absolute	Value)	ส�ำหรับค่ำ 
กำรใช้/หรือกำรปล่อยจ�ำเพำะ	(Specific	Consumption/
Emission)	ตั้งแต่ปี	2559	ได้ปรับรูปแบบกำรน�ำเสนอข้อมูล 
เรื่องพลังงำน	ก๊ำซเรือนกระจก	และน�้ำ	ให้มีควำมชัดเจน 
มำกขึ้น	โดยเปรียบเทียบกับผลกำรด�ำเนินงำนกรณีปกติ	 
(Business	as	Usual,	BAU)	ที่ยังไม่ด�ำเนินมำตรกำรลด 
จำกปีฐำน	โดยกำรใช้พลังงำนและปริมำณกำรปลดปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจก	ใช้ปี	2550	เป็นปีฐำน	และข้อมูลกำรใช้น�้ำ	 
ใช้ปี	2557	เป็นปีฐำน
	 ส�ำหรับธุรกิจซีเมนต์	ได้อ้ำงอิงกำรรำยงำนข้อมูลตำม
แนวทำงของ	WBCSD	CSI/GCCA	โดยดัชนีประสิทธิผลของ
กำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศและดัชนีประสิทธิผลของกำรใช้
ค่ำควำมร้อนจะค�ำนวณจำกจ�ำนวนตันของปูนเม็ด	 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

(Clinker)	ส�ำหรับดัชนีประสิทธิผลของพลังงำน	 
กำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	และน�้ำจำกภำยนอก	 
จะใช้จ�ำนวนตันกำรผลิตของ	Cementitious	ในกำรค�ำนวณ 
ตั้งแต่ปี	2559	ธุรกิจซีเมนต์ได้ปรับจ�ำนวนตันกำรผลิต	
Cementitious	ย้อนหลัง	ให้มีกำรรวมวัตถุดิบอื่นๆ	
ที่ใช้ผลิต	Cementitious	เพิ่มเติม	อำทิ	เถ้ำลอย	
(Pulverized	Fuel	Ash;	PFA)	หินปูน	(Limestone)	ที่ใช้
ในกำรผลิตปูนซีเมนต์	และหินปูนที่ใช้ในปูนผสมมอร์ตำร์

พลังงาน
	 กำรใช้พลังงำนรวม	ประกอบด้วยพลังงำนควำมร้อน
และพลังงำนไฟฟ้ำทั้งหมดที่ใช้ในพื้นที่บริษัท/โรงงำน	
ในส่วนของพลังงำนควำมร้อนมีกำรแสดงให้เห็นถึงปริมำณ
และสัดส่วนของพลังงำนทดแทน	และตั้งแต่ปี	2561	มีกำร
แสดงให้เห็นถึงพลังงำนหมุนเวียน	(Renewable	Energy)	
และพลังงำนไม่หมุนเวียน	(Non-Renewable	Energy)

ปริมำณกำรใช้พลังงำนควำมร้อน	=	
ปริมำณน�้ำหนักเชื้อเพลิง	หรือปริมำตรไอน�้ำ	
(จำกกำรประมำณกำรตำมปริมำณที่ซื้อ
หรือปริมำณที่เปลี่ยนแปลงในที่กองเก็บ)	 
x	ค่ำควำมร้อน	(ที่ได้จำกผลกำรทดลอง
ในห้องปฏิบัติกำร	หรือจำกผู้ขำย)
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ก๊าซเรือนกระจก
	 หมำยถึงปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำร
ด�ำเนินกิจกำร	ที่ค�ำนวณตำม	“แนวทำงกำรรำยงำน 
และค�ำนวณก๊ำซเรือนกระจก”	ของ	WRI/WBCSD	GHG	
Emissions	Protocol	โดยมีหลักกำรดังนี้
	 1.	ขอบเขตการรายงาน
	 	 1.1	ก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง	(Scope	1) 
เกิดจำกกระบวนกำรผลิตหรือกิจกรรมต่ำงๆ	ที่มีแหล่ง 
ก�ำเนิดอยู่ในควำมดูแล	ควบคุม	และบริหำรจัดกำร	อำทิ	 
จำกกำรเผำไหม้ถ่ำนหินหรือก๊ำซธรรมชำติ	หม้อต้มไอน�้ำ	 
เตำเผำ	ยำนพำหนะ	นอกจำกนี้ยังรวมถึงที่เกิดจำกปฏิกิริยำ 
ทำงเคมีในกระบวนกำรผลิต	อำทิ	กำรเผำไหม้ในเตำเผำ 
ปูนซีเมนต์	เตำเผำปูนขำว	โดยจะไม่นับรวมที่เกิดจำก 
กำรเผำไหม้ชีวมวลและเชื้อเพลิงทดแทน	กระบวนกำรบ�ำบัด
น�้ำเสีย	และบ่อฝังกลบ
	 	 1.2	ก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม	(Scope	2) 
เกิดจำกกำรซื้อพลังงำนจำกภำยนอก	อำทิ	พลังงำนไฟฟ้ำ 
และพลังงำนควำมร้อนที่ซื้อจำกแหล่งต่ำงๆ	ในรูปของไอน�้ำ	
และลมร้อน
 2.	การรายงานปริมาณ
	 	 2.1	กำรค�ำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำก
กระบวนกำรผลิตโดยตรง	(Scope	1)	
	 	 •	เกิดจำกกระบวนกำรเผำไหม้	

	 -	รำยงำนจำกปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง	(ตำม 
น�้ำหนักหรือปริมำตร)	อำทิ	ปริมำณน�้ำมันหรือก๊ำซธรรมชำติ	 
x	ค่ำกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่อ้ำงอิงจำกองค์กำร 
บริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก	(องค์กำรมหำชน)	(TGO)	กรณี
ที่นอกเหนือจำก	TGO	ให้อ้ำงอิงจำก	“Intergovernmental 
Panel	on	Climate	Change	2006”	(IPCC)	
	 	 -	รำยงำนจำกปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง	(ตำมค่ำ 
ควำมร้อน)	อำทิ	ปริมำณถ่ำนหิน	x	ค่ำควำมร้อน	x	ค่ำกำร 
ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่อ้ำงอิงจำก	TGO	กรณีที่นอก
เหนือจำก	TGO	ให้อ้ำงอิงจำก	“Intergovernmental	Panel	
on	Climate	Change	2006”	(IPCC)

	 	 -	รำยงำนกำรค�ำนวณสมดุลมวลของคำร์บอน
จำกปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง		
	 	 •	เกิดจำกปฏิกิริยำเคมีในกระบวนกำรผลิต	อำทิ	
หินปูน	หรือกำกปูนขำว	จะได้จำกกำรท�ำสมดุลมวล
	 	 •	ส�ำหรับธุรกิจซีเมนต์อ้ำงอิงจำกแนวทำง	 
WBCSD	CSI/GCCA
	 	 2.2	กำรค�ำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น 
โดยอ้อม	(Scope	2)	จะรำยงำนจำกปริมำณกำรซื้อไฟฟ้ำ	 
ไอน�้ำ	หรือลมร้อน	x	ค่ำกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ที่อ้ำงอิงค่ำจำก	TGO	ผู้ผลิตหรือผู้ขำย
	 3.	การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จะครอบคลุมถึงก๊ำซ	CO2	CH4	N2O	HFCs	PFCs	 
และ	SF6	โดยค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊ำซ 
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำจำกค่ำศักยภำพในกำรท�ำให้
เกิดภำวะโลกร้อน	(Global	Warming	Potential:	GWP)	 
ที่ก�ำหนดโดย	IPCC	ส�ำหรับ	NF3	จะพิจำรณำรำยงำน 
ในโอกำสต่อไป

มลพิษทางอากาศ
	 หมำยถึงปริมำณสำรมลพิษทำงอำกำศ	อำทิ	ออกไซด์ 
ของไนโตรเจน	ออกไซด์ของซัลเฟอร์	และฝุ่นที่เกิดจำกกำร 
เผำไหม้ต่ำงๆ	และเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนกำรผลิต	
ซึ่งชนิดของสำรมลพิษจะขึ้นอยู่กับกระบวนกำรผลิต 
ของแต่ละหน่วยปฏิบัติกำร	โดยอ้ำงอิงผลและวิธีกำร 
ตรวจวัดตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	อำทิ	US	EPA	หรือ 
มำตรฐำนเทียบเท่ำ
	 กำรรำยงำนปริมำณสำรมลพิษ	โดยกำรค�ำนวณปริมำณ 
ควำมเข้มข้นที่ได้จำกกำรสุ่มตรวจวัดสำรมลพิษที่ระบำยจำก 
ปล่อง	(Spot	Check)	ตำมสภำวะจริงในขณะตรวจวัด	 
โดยห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองและขึ้นทะเบียนกับ 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม	ประกอบกับอัตรำกำรไหลของ 
ลมร้อนที่ปล่อย	และชั่วโมงกำรท�ำงำน	
	 นอกจำกนี้ธุรกิจเคมิคอลส์และธุรกิจซีเมนต์ด�ำเนินกำร 
ตรวจวัดค่ำกำรระบำยมลพิษจำกปล่องด้วยระบบกำรตรวจวัด 

มลพิษทำงอำกำศจำกปล่องแบบอัตโนมัติอย่ำงต่อเนื่อง	 
(Continuous	Emission	Monitoring	Systems,	CEMs)	 
โดยธุรกิจซีเมนต์อ้ำงอิงจำกแนวทำง	WBCSD	CSI/GCCA	 
(รำยละเอียดหน้ำ	131)

น�้า
	 กำรจัดกำรน�้ำ	(ประกอบด้วย	ปริมำณน�้ำจำกภำยนอก	 
น�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัด	น�้ำที่ปล่อยสู่ภำยนอก	และน�้ำกลับมำใช้) 
เป็นกำรพิจำรณำประเมินประสิทธิภำพกำรใช้น�้ำและ 
ควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบจำกกำรน�ำน�้ำจำกแหล่งต่ำงๆ	 
มำใช้	
	 ปริมำณน�้ำจำกภำยนอก	หมำยถึงปริมำณน�้ำจำก 
แหล่งน�้ำต่ำงๆ	และได้ข้อมูลมำจำกหลักฐำนทำงบัญชี 
หรือกำรอ่ำนค่ำจำกมิเตอร์	ซึ่งจะนับรวมน�้ำที่ใช้ใน 
กระบวนกำรผลิต	ส�ำนักงำน	กำรซ่อมบ�ำรุง	สำธำรณูปโภค	 
แหล่งน�้ำแบ่งออกเป็น	3	แหล่ง	คือ	น�้ำผิวดิน	น�้ำใต้ดิน	 
และน�้ำประปำ
	 น�้ำกลับมำใช้	(Recycled	Water)	หมำยถึงปริมำณน�้ำ
ที่น�ำกลับมำใช้หลังผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพแล้ว 
โดยไม่นับรวมน�้ำที่ไม่ผ่ำนกำรปรับปรุงคุณภำพ	อำทิ	 
น�้ำหล่อเย็น	และตั้งแต่ปี	2561	ได้มีกำรรวมข้อมูลของธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงย้อนหลังตั้งแต่ปี	2557
	 คุณภำพน�้ำทิ้ง	หมำยถึงคุณภำพของน�้ำที่ปล่อยออกสู่ 
ภำยนอก	อำทิ	BOD	COD	และสำรแขวนลอยที่มีกำรตรวจ 
วัดควำมเข้มข้นด้วยวิธีกำรมำตรฐำน	ประกอบกับปริมำณ 
น�้ำทิ้งที่ปล่อยออก

ของเสียอุตสาหกรรม
	 กำรจัดกำรของเสียเป็นกำรพิจำรณำเพื่อประเมิน 
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต	กำรเพิ่มคุณภำพของ 
สินค้ำ	และกำรลดต้นทุนของกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ	 
โดยเอสซีจีจัดท�ำ	“แนวทำงกำรรำยงำนข้อมูลกำกของเสีย 
อุตสำหกรรม”	ขึ้นตั้งแต่เดือนมีนำคม	2553	เพื่อใช้ในกำร 
รวบรวมและค�ำนวณข้อมูลของเสีย



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

140เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ปริมำณของเสีย	หมำยถึงปริมำณของเสียที่เกิด 
จำกกระบวนกำรผลิต	แต่ไม่นับรวมของเสียที่ยังอยู่ใน 
กระบวนกำรผลิตที่สำมำรถน�ำกลับเข้ำผลิตซ�้ำ	(Work	in 
Process,	WIP)	โดยแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	ของเสีย 
อันตรำยและไม่อันตรำย	ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม	
เรื่อง	กำรก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ปี	2548	
	 กำรรำยงำนปริมำณของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต 
และที่มีกำรจัดกำรด้วยวิธีต่ำงๆ	อำทิ	ใช้ใหม่	ก�ำจัด	และ 
ฝังกลบ	จะได้จำกกำรชั่งหรือกำรประมำณค่ำที่ถูกต้องตำม 
หลักวิชำกำร

ความปลอดภัย
 ข้อมูลจ�านวนพนักงานและคู่ธุรกิจ 
	 รวบรวมมำจำก	3	แหล่งด้วยกัน	คือ	พนักงำน	
พนักงำนสัญญำจ้ำงพิเศษ	และคู่ธุรกิจ	โดยมีค�ำจ�ำกัดควำม 
ดังต่อไปนี้
	 1.	พนักงำน	คือ	ผู้ที่ปฏิบัติงำนภำยใต้สัญญำจ้ำงของ 
เอสซีจี	ซึ่งเป็นสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนประจ�ำ	
	 พนักงำนตำมค�ำจ�ำกัดควำมตำมข้อ	1	และ	2	 
แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	คือ	พนักงำนระดับปฏิบัติกำร	 
พนักงำนระดับบังคับบัญชำและวิชำชีพ	และพนักงำนระดับ 
จัดกำร
	 พนักงำนระดับปฏิบัติกำร	คือ	พนักงำนที่ใช้ทักษะและ 
เทคนิคในกำรท�ำงำนประจ�ำ
	 พนักงำนบังคับบัญชำและวิชำชีพ	คือ	พนักงำนที่มี 
หน้ำที่บริหำรงำนที่แน่นอนหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชำที่เป็นระดับ 
ปฏิบัติกำร
	 พนักงำนระดับจัดกำร	คือ	ผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์หรือนโยบำย	มีหน้ำที่กระจำยงำน 
และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย 
และงำนประจ�ำวัน	

	 2.	พนักงำนสัญญำจ้ำงพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้ 
สัญญำจ้ำงเป็นกำรชั่วครำวที่มีก�ำหนดระยะเวลำจ้ำงเริ่มต้น 
และสิ้นสุดที่แน่นอน	
	 3.	คู่ธุรกิจ	คือ	บุคคลใดๆ	ที่ไม่ใช่พนักงำนของเอสซีจี 
ซึ่งมอบหมำยให้ท�ำงำนใดๆ	แทน	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่มดังนี้	
	 •	คู่ธุรกิจประจ�ำ	คือ	คู่ธุรกิจที่ได้รับมอบหมำยให้ท�ำงำน
ประจ�ำวันอย่ำงสม�่ำเสมอ	ภำยใต้ระเบียบวิธีกำรท�ำงำน
	 •	คู่ธุรกิจไม่ประจ�ำ	คือ	คู่ธุรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
ให้ท�ำงำนเฉพำะ	หรือเป็นงำนที่ต้องกำรควำมเชี่ยวชำญ 
เป็นพิเศษ	โดยไม่ใช้ระเบียบวิธีกำรท�ำงำน
	 •	คู่ธุรกิจขนส่ง	คือ	คู่ธุรกิจที่ท�ำงำนขนส่งวัตถุดิบ 
หรือผลิตภัณฑ์	ซึ่งควบคุมโดยเอสซีจี	(จะมีตรำสินค้ำของ 
เอสซีจีบนรถขนส่งหรือไม่ก็ได้)	รวมถึงคู่ธุรกิจที่ไม่อยู่ 
ภำยใต้กำรบริหำรงำน	แต่มีเครื่องหมำยกำรค้ำของเอสซีจี 
บนรถขนส่ง	
	 ข้อมูลของคู่ธุรกิจทั้งหมดจะถูกน�ำไปใช้วิเครำะห์เป็น 
หน่วยจ�ำนวนชั่วโมง-คนของกำรท�ำงำน	ยกเว้นข้อมูลของ 
คู่ธุรกิจไม่ประจ�ำซึ่งจะไม่ถูกแสดงในรำยงำนฉบับนี้	ส�ำหรับ 
คู่ธุรกิจขนส่งในบริษัทเอสซีจี	โลจิสติกส์	เมเนจเมนท์	 
จ�ำกัด	จะแสดงข้อมูลเป็นจ�ำนวนกิโลเมตร
	 นอกจำกนี้เอสซีจียังมีนิยำมของบุคคลที่	3	คือ	 
บุคคลที่นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำแล้วทั้ง	3	ข้อ	ซึ่งจะไม่รวม 
ในข้อมูลที่แสดง

 การค�านวณชั่วโมงการท�างาน
	 1.	ข้อมูลมำจำก	ระบบกำรบันทึกเวลำและกำรเก็บ 
บันทึกข้อมูลจำกหน่วยงำนกำรบุคคล	หรือหน่วยงำนบัญชี 
หรือหน่วยงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้อง	
	 2.	ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงำนไม่มีระบบกำรบันทึก 
เวลำจะใช้วิธีกำรประมำณชั่วโมงกำรท�ำงำนโดยใช้สูตร 
กำรค�ำนวณดังนี้

 
การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย
	 เอสซีจีบันทึกข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยที่เกิดขึ้นจำก 
กำรท�ำงำน	โดยแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	คือ	
	 1.	จ�ำนวนผู้เสียชีวิต	หมำยถึงกำรเสียชีวิตที่มำจำก 
อุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน	ซึ่งรวมทั้งกรณีเสียชีวิตทันที 
ในที่เกิดเหตุและเสียชีวิตหลังเกิดเหตุ
	 2.	อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด	หมำยถึงจ�ำนวน 
อุบัติเหตุทั้งหมด	(รำย)	ที่เกิดขึ้นต่อ	200,000	ชั่วโมง-คน
	 3.	อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน	(กรณีสูญเสีย 
วันท�ำงำน)	หมำยถึง	จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน	(รำย)	 
ที่เกิดขึ้นต่อ	200,000	ชั่วโมง-คน
	 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน	หมำยถึงกำรบำดเจ็บที่ 
เกิดขึ้นจำกอุบัติเหตุ	จนท�ำให้ผู้บำดเจ็บไม่สำมำรถปฏิบัติ 
งำนตำมปกติในวันท�ำงำนถัดไป	หรือในกะถัดไปได้		 
รวมถึงกรณีที่มีกำรบำดเจ็บจนไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ 
ในภำยหลังจำกที่เกิดอุบัติเหตุ

รำยงำนฉบับนี้และฉบับที่ผ่ำนมำสำมำรถดำวน์โหลด
ได้จำกเว็บไซต์ของเอสซีจี	
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เอสซีจี
เลขที่	1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	บำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
โทรศัพท์	:	0-2586-5071-2	โทรสำร	:	0-2586-2836	
อีเมล	:	info@scg.com
และเว็บไซต์	:	www.scg.com

จ�ำนวนชั่วโมง-คนของกำรท�ำงำน	=		
จ�ำนวนคน	x	จ�ำนวนวันท�ำงำน	x	จ�ำนวนชั่วโมง
กำรท�ำงำนต่อวันปกติ	
+	จ�ำนวนรวมชั่วโมง-คนที่ล่วงเวลำ	
(เฉพำะกรณีพนักงำนปฏิบัติกำรหรือคู่ธุรกิจ)
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บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2561*

  ธุรกิจ/บริษัท การ
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 BOD  COD  TSS 

  เอสซีจี  

1 	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	

  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

      บริษัทย่อย 

1 	บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	จ�ำกัด	 
2 	บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์	จ�ำกัด		 
3 	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง	จ�ำกัด		 NR NR	 NR NR	 NR	 NR	 NR NR NR	 NR	 NR	 NR	  
4 	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ำกัด	         NR	 NR	 NR	 NR	  
5 	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่ำหลวง)	จ�ำกัด	(ท่ำหลวง/เขำวง)	         NR	 NR	 NR	 NR	  
6 	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ำกัด	         NR	 NR	 NR	 NR	  
7 	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ล�ำปำง)	จ�ำกัด	         NR	 NR	 NR	 NR	  
8 	บริษัทสยำมมอร์ตำร์	จ�ำกัด	         NR	 NR	 NR	 NR	  
9 	บริษัทสยำมปูนซิเมนต์ขำว	จ�ำกัด	         NR	 NR	 NR	 NR	  
10 	บริษัทสยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ	จ�ำกัด	         NR	 NR	 NR	 NR	  

11 	บริษัทอนุรักษ์พลังงำนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด		
	ข้อมูลรวมกับ	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่ำหลวง)	จ�ำกัด,	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ำกัด,

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ำกัด,	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ล�ำปำง)	จ�ำกัด	 

12 	บริษัทอีโค่	แพลนท์	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด		 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 
13 	บริษัทสยำมวิจัยและนวัตกรรม	จ�ำกัด		 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 
14 	บริษัทเอสซีไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด		  NR	  NR	 NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  
15 	บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลำย	จ�ำกัด	 
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16 	บริษัทศิลำไทยสงวน	(2540)	จ�ำกัด		 
17 	บริษัทกรีน	คอนเซอร์เวชั่น	โซลูชั่น	จ�ำกัด	

18 	บริษัทศิลำสำนนท์	จ�ำกัด	 

19 	บริษัทเอสซีจี	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	จ�ำกัด		 

20 	บริษัทกระเบื้องกระดำษไทย	จ�ำกัด	(สระบุรี/ท่ำหลวง/ทุ่งสง/หนองแค)	     NR	     NR	 NR	 NR	  

21 	บริษัทสยำมไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป	จ�ำกัด	     NR	    NR	 NR	 NR	 NR	  

22
	บริษัทเอสซีจี	แลนด์สเคป	จ�ำกัด	(ขอนแก่น/ทุ่งสง/ลำดกระบัง/ล�ำพูน/
	ศรีรำชำ/หนองแค)	    NR	 NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  

23 	บริษัทสยำมไฟเบอร์กลำส	จ�ำกัด	         NR	 NR	 NR	 NR	  

24 	บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด			

25 	บริษัทเซรำมิคซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	

26 	บริษัทเอสซีจี	ดิสทริบิวชั่น	จ�ำกัด		

27 	บริษัทเบ็ตเตอร์บี	มำร์เก็ตเพลส	จ�ำกัด	

28 	บริษัทเอสซีจี	อินเตอร์เนชั่นแนล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	 

29 	บริษัทเอสซีจี	โลจิสติกส์	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด		 

30 	บริษัทเอสซีจี	เทรดดิ้ง	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด	

31 	บริษัทเอสซีจี	ซอร์สซิ่ง	จ�ำกัด			

32 	บริษัทเอสซีจี	เอ็กซพีเรียนซ์	จ�ำกัด		 

33 	บริษัทเอสซีจี	สกิลส์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด		

34
	บริษัทกระเบื้องหลังคำซีแพค	จ�ำกัด	(สระบุรี1/สระบุรี2/นครปฐม/ชลบุรี/	
 นครรำชสีมำ/ล�ำพูน/ขอนแก่น/นครศรีธรรมรำช)	     NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  

35 	บริษัทกระเบื้องหลังคำเซรำมิคไทย	จ�ำกัด	          NR	 NR	 NR	  

36 	บริษัทเอ็มอำร์ซี	รูฟฟิ่ง	จ�ำกัด		

37 	บริษัทสยำมซำนิทำรีฟิตติ้งส์	จ�ำกัด	(ปทุมธำนี/นครรำชสีมำ)	         NR	 NR	 NR	 NR	  
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38 	บริษัทสระบุรีรัชต์	จ�ำกัด		    NR	 NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  

39 	บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์	จ�ำกัด		 

40 	บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี	จ�ำกัด	     NR	     NR	 NR	 NR	  

41 	บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี	(หนองแค)	จ�ำกัด		     NR	     NR	 NR	 NR	  

42 	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	     NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  

43 	บริษัทคิว-คอน	อีสเทอร์น	จ�ำกัด	     NR	    NR	 NR	 NR	 NR	  

44 	บริษัทเอสซีจีที	ออโตโมบิล	จ�ำกัด		

45 	บริษัทพำเนล	เวิลด์	จ�ำกัด	 

46 	บริษัทโสสุโก้	เซรำมิค	จ�ำกัด		          NR	 NR	 NR	  

47 	บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย	เซลส์	จ�ำกัด	 

48 	บริษัทเอสซีจี	ยำมำโตะ	เอ็กซ์เพรส	จ�ำกัด	

49 	บริษัทจัมโบ้บำจส์	แอนด์	ทักส์	จ�ำกัด	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	

50 	บริษัทเอสซีจี	เซรำมิกส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	          NR	 NR	 NR	  

51 	บริษัทเน็กซเตอร์	ดิจิตอล	จ�ำกัด	

52 	บริษัทเน็กซเตอร์	รีเทล	จ�ำกัด	

53 	บริษัทเอสซีจี	รีเทล	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	

54 	บริษัทเอสซีจี-บุญถำวร	จ�ำกัด	

     บริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอื่น 

1 	บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี	อินดัสทรี	จ�ำกัด		  NR	  NR	 NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  

2 	บริษัทนอริตำเก้	เอสซีจี	พลำสเตอร์	จ�ำกัด		     NR	    NR	     

3 	บริษัทเอสซีจี	นิชิเร	โลจิสติกส์	จ�ำกัด	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	

4 	บริษัทบำงกอก	อินเตอร์	เฟรท	ฟอร์เวิร์ดดิ้ง	จ�ำกัด	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	
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  ธุรกิจเคมิคอลส์ 

     บริษัทย่อย 

1 	บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ำกัด	 
2 	บริษัทไทยโพลิเอททีลีน	จ�ำกัด	    NR	 NR	 NR	        
3 	บริษัทเอสซีจี	พลำสติกส์	จ�ำกัด		 
4 	บริษัทเอสซีจี	เพอร์ฟอร์มำนซ์	เคมิคอลส์	จ�ำกัด		 
5 	บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง	จ�ำกัด		 
6 	บริษัทโปรเทค	เอ้ำท์ซอสซิ่ง	จ�ำกัด		 
7 	บริษัทอำร์	ไอ	แอล	1996	จ�ำกัด		 NR	 NR	  NR	 NR	 NR	  NR	 NR	 NR	 NR	 NR	  
8 	บริษัทเท็กซ์พลอร์	จ�ำกัด		 
9 	บริษัทวีนำ	เอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ำกัด	

10 	บริษัทระยองไปป์ไลน์	จ�ำกัด		 
11 	บริษัทไทยพลำสติกและเคมีภัณฑ์	จ�ำกัด	(มหำชน)	    NR	 NR	         
12 	บริษัททีพีซี	เพสต์	เรซิน	จ�ำกัด	    NR	 NR	         
13 	บริษัทนวพลำสติกอุตสำหกรรม	(สระบุรี)	จ�ำกัด	    NR	 NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  
14 	บริษัทนวพลำสติกอุตสำหกรรม	จ�ำกัด	    NR	 NR	 NR	   NR	     
15 	บริษัทนวอินเตอร์เทค	จ�ำกัด		    NR	 NR	 NR	   NR	     
16 	บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส	จ�ำกัด		

17 	บริษัทเอสซีจี	ไอโค	พอลิเมอร์	จ�ำกัด	    NR	 NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  
18 	บริษัทมำบตำพุด	แทงค์	เทอร์มินัล	จ�ำกัด	 NR	   NR	 NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  
19 	บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์	จ�ำกัด	            NR	  
20 	บริษัทระยองโอเลฟินส์	จ�ำกัด		    NR	 NR	         
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21 	บริษัทโฟลว์แล็บ	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ำกัด		 
22 	บริษัทเอส	เอ็ม	เอช	จ�ำกัด	

     บริษัทร่วมและบริษัทอื่น 

1 	บริษัทระยอง	เทอร์มินัล	จ�ำกัด		 NR	   NR	 NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  

2 	บริษัทไทย	เอ็มเอ็มเอ	จ�ำกัด	    NR	 NR	    NR	     

3 	บริษัทแกรนด์	สยำม	คอมโพสิต	จ�ำกัด	     NR	 NR	   NR	     

4 	บริษัทไทย	เอ็มเอฟซี	จ�ำกัด	          NR	 NR	 NR	  

5 	บริษัทสยำม	โทเซลโล	จ�ำกัด	    NR	 NR	 NR	   NR	     

6 	บริษัทกรุงเทพ	ซินธิติกส์	จ�ำกัด	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	

  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 

     บริษัทย่อย 

1 	บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)		 

2 	บริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย	จ�ำกัด	          NR	 NR	 NR	  

3 	บริษัทกระดำษสหไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	

4 	บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม	จ�ำกัด	(กำญจนบุรี/รำชบุรี)	              

5 	บริษัทสยำมฟอเรสทรี	จ�ำกัด	

   NR	 NR	 NR	  NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	



6 	บริษัทพนัสนิมิต	จ�ำกัด	 NR	

7 	บริษัทไทยพนำสณฑ์	จ�ำกัด	 NR	

8 	บริษัทไทยพนำดร	จ�ำกัด	 NR	

9 	บริษัทไทยพนำรำม	จ�ำกัด	 NR	

10 	บริษัทสวนป่ำรังสฤษฎ์	จ�ำกัด	 NR	
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11 	บริษัทสยำมพนำเวศ	จ�ำกัด	

   NR	 NR	 NR	  NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	

NR	

12 	บริษัทไทยพนำบูรณ์	จ�ำกัด	 NR	

13 	บริษัทไทยวนภูมิ	จ�ำกัด	 NR	

14 	บริษัทฟินิคซ	พัลพ	แอนด์	เพเพอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	
             

15 	บริษัทฟินิคซ	ยูทิลิตี้	จ�ำกัด		

16 	บริษัทเอสซีจีพี	เอ็คเซลเลนซ์	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จ�ำกัด		 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR	

17 	บริษัทเอสซีจี	เปเปอร์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด		

18 	บริษัทไทยเคนเปเปอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(กำญจนบุรี/ปรำจีนบุรี)	              

19
	บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์	จ�ำกัด	(นวนคร/ปทุมธำนี/สมุทรปรำกำร/	
	รำชบุรี/สงขลำ/ชลบุรี/ปรำจีนบุรี/สระบุรี/ก�ำแพงเพชร)	

             

20 	บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น	จ�ำกัด		         NR	 NR	 NR	 NR	  

21 	บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง	จ�ำกัด	         NR	     

22 	บริษัทอินวีนิค	จ�ำกัด	

23 	บริษัททีซี	เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง	จ�ำกัด		

24 	บริษัทไดน่ำ	แพคส์	จ�ำกัด	         NR	     

25 	บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์	จ�ำกัด	         NR	 NR	 NR	 NR	  

26 	บริษัทตะวันนำบรรจุภัณฑ์	จ�ำกัด	         NR	     

27 	บริษัทดี	อิน	แพค	จ�ำกัด	    NR	 NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  

28 	บริษัทพรีแพค	ประเทศไทย	จ�ำกัด	(สมุทรสำคร/สมุทรสงครำม/ระยอง)	         NR	     

29 	บริษัทพรีซิชั่น	พริ้นท์	จ�ำกัด	

30 	บริษัทคอนิเมก	จ�ำกัด	

31 	บริษัทเอสซีจีพี	โซลูชั่น	จ�ำกัด	
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32 	บริษัทเอสซีจีพี-ที	พลำสติกส์	จ�ำกัด	

     บริษัทร่วม 

1 	บริษัทสยำมนิปปอน	อินดัสเตรียล	เปเปอร์	จ�ำกัด	    NR	 NR	 NR	   NR	 NR	 NR	 NR	  

  ส่วนงานอื่น

     บริษัทย่อย 

1 	บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง	จ�ำกัด		

2 	บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้	(2001)	จ�ำกัด	(มหำชน)		

3 	บริษัทพร็อพเพอร์ตี้	แวลู	พลัส	จ�ำกัด		

4 	บริษัทเอสซีจีแอคเค้ำน์ติ้ง	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด		

5 	บริษัทกฎหมำยเอสซีจี	จ�ำกัด	

6 	บริษัทซีทีโอ	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด		

7 	บริษัทสยำมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น	จ�ำกัด		

8 	บริษัทเอสซีจี	เลิร์นนิ่ง	เอ็กเซลเลนซ์	จ�ำกัด		

9 	บริษัทบำงซื่ออุตสำหกรรม	จ�ำกัด	

10 	บริษัทแอด	เวนเจอร์ส	แคปปิตอล	จ�ำกัด		

11 	บริษัทแอด	เวนเจอร์ส	แคปปิตอล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ำกัด		

12 	บริษัทสยำม	จีเอ็นอี	โซล่ำร์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด		

*	ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กำรร่วมค้ำและบริษัทอื่น	ตำมที่ระบุในรำยงำนประจ�ำปี	2561	

NR	=	Non	Relavance	(ข้อมูลไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�ำคัญต่อภำพรวมเอสซีจี)

	 ส�ำนักงำน/ลงทุน/ขำย/บริกำร	ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม	และข้อมูลควำมปลอดภัย

	 เป็นบริษัทตั้งใหม่	(น้อยกว่ำ	3	ปี)	หรือบริษัทที่เพิ่งเข้ำควบรวมกิจกำร	(น้อยกว่ำ	4	ปี)	จึงยังไม่ต้องรำยงำนข้อมูลสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในปี	2561
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Standard Disclosure Location (AR, SR, others) Disclosure/Comment Assurance

GRI 102: General Disclosures

Organizational profile

102-1 Name of the organization AR Cover, AR305

102-2 Activities, brands, products, and services AR10-23

102-3 Location of headquarters AR305

102-4 Location of operations AR26-45

102-5 Ownership and legal form AR305

102-6 Markets served AR9

102-7 Scale of the organization AR9

102-8 Information on employees and other workers AR79, SR128

102-9 Supply chain SR65-71

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain AR8

102-11 Precautionary Principle or approach AR126-132

102-12 External initiatives AR112, SR120, SR129

102-13 Membership of associations SR120

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker SR3-4

102-15 Key impacts, risks, and opportunities AR127-132

SCG	follows	the	Global	Reporting	Initiative’s	(GRI)	Sustainability	Reporting	Standards	in	our	Sustainability	Report			 
This	report	has	been	prepared	in	accordance	with	the	GRI	Standards:	Comprehensive	option.	 
General	and	topic-specific	disclosures	with	a	reference	to	external	assurance	in	the	GRI	content	index	have	been	externally	assured	by	an	independent	third	party	KPMG	
Phoomchai	Audit	Ltd.	The	Independent	Assurance	Reports	are	available	in	SCG’s	Sustainability	Report	
on	page	159	and	160,	respectively. 
The	index	below	shows	where	the	GRI	disclosures	are	addressed	in	the	Annual	Report	(AR),	the	Sustainability	Report	(SR)	on	SCG’s	website.

GRI Content Index



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

149เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior AR20, AR78, AR110-112

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics AR110-113

Governance

102-18 Governance structure AR104

102-19 Delegating authority AR 94-96, AR99-100

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics AR99-100

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics AR87-93

102-22 Composition of the highest governance body and its committees AR104

102-23 Chair of the highest governance body AR104

102-24 Nominating and selecting the highest governance body AR107-108

102-25 Conflicts of interest AR86

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy AR80-81

102-27 Collective knowledge of highest governance body AR53-62

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance AR98-99

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts AR126-128

102-30 Effectiveness of risk management processes AR127

102-31 Review of economic, environmental, and social topics AR51-52 Frequency of the board’s review of sustainability impacts, 
risks, and opportunities

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting AR2-3, AR49, AR80-81

102-33 Communicating critical concerns AR127

102-34 Nature and total number of critical concerns AR126-132

102-35 Remuneration policies AR76-77

102-36 Process for determining remuneration AR76-77

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration AR76-77

102-38 Annual total compensation ratio AR76-77

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio AR77

Standard Disclosure Location (AR, SR, others) Disclosure/Comment Assurance
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Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups AR86-92, SR11-12

102-41 Collective bargaining agreements - 100% of employees are covered by collective bargaining 
agreements

102-42 Identifying and selecting stakeholders AR86-92, SR11-16

102-43 Approach to stakeholder engagement AR86-92, SR11-16

102-44 Key topics and concerns raised AR86-92, SR11-16

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements SR141-147

102-46 Defining report content and topic Boundaries SR138-140

102-47 List of material topics SR16-18

102-48 Restatements of information SR138

102-49 Changes in reporting SR138

102-50 Reporting period SR138

102-51 Date of most recent report SR138

102-52 Reporting cycle SR138

102-53 Contact point for questions regarding the report SR140

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards SR140

102-55 GRI content index SR148-155

102-56 External assurance SR157-160

GRI 103: Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary SR16-18

103-2 The management approach and its components SR16-18

103-3 Evaluation of the management approach SR16-18

GRI 200: Economic

GRI 201: Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed SR120

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change AR128, SR92-102

Standard Disclosure Location (AR, SR, others) Disclosure/Comment Assurance
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201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans - Under company rules and regulations

201-4 Financial assistance received from government SR120

GRI 202: Market Presence

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage SR128

202-2 Proportion of senior management hired from the local community SR128

GRI 203: Indirect Economic Impacts

203-1 Infrastructure investments and services supported SR120

203-2 Significant indirect economic impacts SR120

GRI 204: Procurement Practices

204-1 Proportion of spending on local suppliers SR67 Share of General Products and Services Spend are 
Local Procurement Spend (suppliers in Thailand)

GRI 205: Anti-corruption

205-1 Operations assessed for risks related to corruption AR113

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures AR113

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken AR114

GRI 206: Anti-competitive Behavior

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices AR114

GRI 300: Environmental

GRI 301: Materials

301-1 Materials used by weight or volume SR86, SR121

301-2 Recycled input materials used SR121

301-3 Reclaimed products and their packaging materials - Information of reclaimed products and packaging 
materials are collected by business unit for efficient 
production and quality improvement

GRI 302: Energy

302-1 Energy consumption within the organization SR122-123 Yes

302-2 Energy consumption outside of the organization - Data were collected by SCG Logistics of it’s Inbound/
Outbound but for internal use only

302-3 Energy intensity SR122-123, 142

Standard Disclosure Location (AR, SR, others) Disclosure/Comment Assurance



กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ ่งมั่นเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู ่สังคม ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคผนวก สารบัญ

152เอสซีจี2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

302-4 Reduction of energy consumption SR92-102, 122-123

302-5 Reductions in energy requirements of products and services SR41-42

GRI 303: Water

303-1 Water withdrawal by source SR104, SR125-126 Rainwater is counted as part of surface water Yes

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water SR103-105 No water sources significantly affected by withdrawal 
of water

303-3 Water recycled and reused SR104, SR126 Yes

GRI 304: Biodiversity

304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas 
and areas of high biodiversity value outside protected areas

SR111

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity SR111-118

304-3 Habitats protected or restored SR114-118

304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with habitats  
in areas affected by operations

- None

GRI 305: Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SR124 Yes

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions SR124 Yes

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions - Data were collected by SCG Logistics of it’s Inbound/
Outbound but for internal use only

305-4 GHG emissions intensity SR124

305-5 Reduction of GHG emissions SR124

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) - Non-materaility

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions SR127 Yes

GRI 306: Effluents and Waste

306-2 Waste by type and disposal method SR86-87 Yes

306-3 Significant spills SR127

306-4 Transport of hazardous waste - Information of waste transportation are reported directly  
to the Minister of Industry comply with the Notification  
of Ministry of Industry on Industrial Waste Disposal 2005

Standard Disclosure Location (AR, SR, others) Disclosure/Comment Assurance
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GRI 307: Environmental Compliance

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations - No significant non-compliance with environmental laws 
and regulations in 2018

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria SR67-68 Environmental, Social and Governance (ESG) risk 
assessment were conducted 100% of procurement 
spent, including new suppliers

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken SR67 Number and coverage of supplier identified as having 
high Potential Sustainability (including environmetal) Risk

GRI 400: Social

GRI 401: Employment

401-1 New employee hires and employee turnover SR128

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary 
or part-time employees

- Employment contract of temporaly or part-time employ-
ees

401-3 Parental leave - Under company rules and regulations

GRI 402: Labor/Management Relations

402-1 Minimum notice periods regarding operational changes - Under Labor Protection Act

GRI 403: Occupational Health and Safety

403-1 Workers representation in formal joint management-worker health and safety 
committees 

- Under Thai OH&S Law, at least 50% of workers  
at operational level must join Safety Committees

-

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and number of work-related fatalities

SR127, SR128 Yes, excluding 
occupational diseases 
and absenteeism.

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their 
occupation 

AR127, SR127

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions - Health and Safety topics, i.e. PPE and health 
surviellance, are covered in formal agreements 
with trade unions

GRI 404: Training and Education

404-1 Average hours of training per year per employee AR90, SR35

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs AR79

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 
career development reviews

SR35

Standard Disclosure Location (AR, SR, others) Disclosure/Comment Assurance
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GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees SR128

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men SR128

GRI 406: Non-discrimination

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken Incidents of violations involving rights of indigenous 
peoples

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and 
collective bargaining may be at risk

SR62-64 No case found

GRI 408: Child Labor

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor SR62-64 No case found

GRI 409: Forced or Compulsory Labor

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor SR62-64 No case found

GRI 410: Security Practices

410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures - 100% of security personnel were trained by contracted 
company in accordance with SCG Supplier Code of 
Conduct

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples

411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples SR62-64 No incidents of violations involving rights of indigenous 
peoples were found in 2018

GRI 412: Human Rights Assessment

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments SR62-64, Human Rights policy

412-2 Employee training on human rights policies or procedures SR62-64, Human Rights policy

412-3 Significant investment agreements and contracts that include human rights 
clauses or that underwent human rights screening

SR62-64, Human Rights policy

GRI 413: Local Communities

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, 
and development programs

SR22, SR72, SR84

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities SR22, SR72-84 No operations with significant actual or potential negative 
impacts on local communities in 2018

Standard Disclosure Location (AR, SR, others) Disclosure/Comment Assurance
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GRI 414: Supplier Social Assessment 

414-1 New suppliers that were screened using social criteria SR67-68 Environmental, Social and Governance (ESG) risk 
assessment were conducted 100% of procurement 
spent, including new suppliers

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken SR67 Number and coverage of supplier identified as having 
high Potential Sustainability (including social) Risk

GRI 415: Public Policy

415-1 Political contributions - None, in accordance with SCG Code of Conduct

GRI 416: Customer Health and Safety

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories - All products and services are assessed regarding health 
and safety impact by using the SCG Product Hazard 
Analysis guideline

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts 
of products and services

- No significant fines and non-compliance with laws and 
regulations for health and safety impacts of products and 
services in 2018

GRI 417: Marketing and Labeling

417-1 Requirements for product and service information and labeling SR39-46, SR67, SR86, SR121 https://www.scg.com/wp-content/uploads/SCG_eco_val-
ue_Guideline_EN.pdf
https://www.scg.com/wp-content/uploads/List_of_SCG_
eco_value_EN.pdf

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling - No significant fines and non-compliance with laws and 
regulations for product and service information in 2018

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing communications - No significant fines and non-compliance with laws and 
regulations for marketing communications in 2018

GRI 418: Customer Privacy

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy 
and losses of customer data

AR133, SR12, SR49
SCG Code of Conduct (page 35)

GRI 419: Socioeconomic Compliance 

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area - No significant non-compliance with laws and regulations 
in the social and economic area in 2018

Standard Disclosure Location (AR, SR, others) Disclosure/Comment Assurance

https://www.scg.com/pdf/th/CodeofConduct.pdf
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Criteria of UNGC Advanced Level
Disclose

AR SR
Implementing	the	Ten	Principles	into	
Strategies	&	Operations

Criterion	1:	The	COP	describes	mainstreaming	into	corporate	functions	and	business	units 1 3-5

Criterion	2:	The	COP	describes	value	chain	implementation
3-4,	22-25

11-12,	39-46,	
47-50,	65-71

Robust	Human	Rights	Management	
Policies	&	Procedures

Criterion	3:	The	COP	describes	robust	commitments,	strategies	or	policies	in	the	area	of	human	rights 89 62

Criterion	4:	The	COP	describes	effective	management	systems	to	integrate	the	human	rights	principles 85-86 62

Criterion	5:	The	COP	describes	effective	monitoring	and	evaluation	mechanisms	of	human	rights	integration - 63-64

Robust	Labour	Management	Policies	
&	Procedures

Criterion	6:	The	COP	describes	robust	commitments,	strategies	or	policies	in	the	area	of	labour

-
11-12,	34-38,
51-61,	71

Criterion	7:	The	COP	describes	effective	management	systems	to	integrate	the	labour	principles

Criterion	8:	The	COP	describes	effective	monitoring	and	evaluation	mechanisms	of	labour	principles	integration

Robust	Environmental	Management	
Policies	&	Procedures

Criterion	9:	The	COP	describes	robust	commitments,	strategies	or	policies	in	the	area	of	environmental	
														stewardship

4-5 5-6,	39-46,	
85-118,	
121-127

Criterion	10:	The	COP	describes	effective	management	systems	to	integrate	the	environmental	principles
22-25

Criterion	11:	The	COP	describes	effective	monitoring	and	evaluation	mechanisms	for	environmental	stewardship

Robust	Anti-Corruption	Management	
Policies	&	Procedures

Criterion	12:	The	COP	describes	robust	commitments,	strategies	or	policies	in	the	area	of	anti-corruption

111-114 -
Criterion	13:	The	COP	describes	effective	management	systems	to	integrate	the	anti-corruption	principle

Criterion	14:	The	COP	describes	effective	monitoring	and	evaluation	mechanisms	for	the	integration	of	
															anti-corruption

Taking	Action	in	Support	of	Broader	
UN	Goals	and	Issues

Criterion	15:	The	COP	describes	core	business	contributions	to	UN	goals	and	issues

-

16-18

Criterion	16:	The	COP	describes	strategic	social	investments	and	philanthropy 22,	72-84

Criterion	17:	The	COP	describes	advocacy	and	public	policy	engagement 5-10

Criterion	18:	The	COP	describes	partnerships	and	collective	action 88-90

Corporate	Sustainability	Governance	
and	Leadership

Criterion	19:	The	COP	describes	CEO	commitment	and	leadership

-

3-4

Criterion	20:	The	COP	describes	Board	adoption	and	oversight 7

Criterion	21:	The	COP	describes	stakeholder	engagement 11-15

United Nations Global Compact (UNGC)
Communication on Progress - Advanced Level
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การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

Environmental Performance Assurance Statement, 2561
เอสซีจี โครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

	 เอสซีจีเริ่มด�ำเนินโครงกำรตรวจประเมินประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
มำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	มีบริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมดจนถึงปี	พ.ศ.	2561	เป็นจ�ำนวน 
ทั้งสิ้น	59	บริษัท	รวมเป็นจ�ำนวนกำรตรวจประเมินทั้งสิ้น	212	ครั้ง	โดยพิจำรณำจำก
ประเภทของธุรกิจและกำรประกอบกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
กำรตรวจประเมินของโครงกำรฯ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	ได้อ้ำงอิงเกณฑ์กำรตรวจประเมิน
ในกรอบของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กำรตรวจ
ประเมินสำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่บริษัทที่ได้รับกำรตรวจ	เกิดกำรพัฒนำประสิทธิผล 
กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจี 
ทั้งนี้ขอบข่ำยของเกณฑ์กำรตรวจประเมินครอบคลุม	5	องค์ประกอบหลัก	ประกอบด้วย
กำรก�ำกับดูแล	(Governance)	กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน	(Supply	Chain)	กำรจัดกำร
กระบวนกำรผลิต	(Operations)	กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร	(Products	and	 
Services)	และควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder	Relation	 
and	Communication)	ทั้งนี้	แต่ละบริษัทจะได้รับกำรตรวจประเมินทุก	3	ปี

การแบ่งระดับผลการตรวจประเมิน

ระดับที่ 1	:	ขำดแนวทำงกำรจัดกำร	(Denial)	
ระดับที่ 2	:	มีกำรแก้ไขเมื่อเกิดปัญหำ	(Reactive)	
ระดับที่ 3	:	มีระบบและแนวทำงป้องกันปัญหำ 
	 ที่อำจเกิดขึ้นได้	(Assurance)	
ระดับที่ 4	:	กำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
	 เป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินธุรกิจ	
	 (Business	Integration)	และ
ระดับที่ 5	:	เป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม	
	 (Leadership)		

	 ผลกำรตรวจประเมินแต่ละบริษัทแบ่งออกเป็น	5	ระดับ	โดยพิจำรณำทั้งด้ำนระบบ 
กำรบริหำรงำน	(Management	System)	กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย	 
(Compliance)	ประสิทธิภำพ	(Effectiveness)	และประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำน	 
(Performance)	ของกำรด�ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรตรวจประเมิน

ผลกำรตรวจประเมินที่ผ่ำนมำแสดงให้เห็นว่ำแต่ละบริษัทในเอสซีจีโดยส่วนใหญ่	 
ให้ควำมส�ำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง	 
จนถึงปัจจุบัน	มีบริษัทที่เข้ำข่ำยได้รับกำรตรวจประเมินทั้งหมด	59	บริษัท	ซึ่งเป็น 
บริษัทในประเทศไทย	54	บริษัท	และต่ำงประเทศ	5	บริษัท	โดยในภำพรวม	 
มีผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ	5	อยู่ที่ร้อยละ	12	(จ�ำนวน	7	บริษัท) 
ระดับ	4	อยู่ที่ร้อยละ	61	(จ�ำนวน	36	บริษัท)	ระดับ	3	อยู่ที่ร้อยละ	25	(จ�ำนวน	15	บริษัท) 
และระดับ	2	อยู่ที่ร้อยละ	2	(จ�ำนวน	1	บริษัท)

โดยผลกำรตรวจประเมินในปี	พ.ศ.	2561	ครอบคลุมกำรตรวจประเมินทั้งสิ้น	10	บริษัท		 
ซึ่งสำมำรถสรุปภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละด้ำนและประเด็นที่เอสซีจีมุ่งเน้น 
ด�ำเนินกำรเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนได้ดังต่อไปนี้

5,	ต่ำงประเทศ

54,	ประเทศไทย
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เพลิงเทพ	จำมิกรณ์
Country	Manager

ERM-Siam	Co.,Ltd.,	17	เมษำยน	2562

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.

การก�ากับดูแล
ผู้บริหำรสูงสุดของแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดกลยุทธ์	เป้ำหมำย	แผนงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	กำรก�ำหนดโครงสร้ำงและผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมรำยงำนประสิทธิผล
กำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย	รวมถึงมีกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง	กำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุม	และติดตำมกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรจัดกำรประเด็นควำมเสี่ยง 
ที่ส�ำคัญได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	นอกจำกนี้บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้แก่บริษัทที่อยู่ในต่ำงประเทศ	เพื่อให้มีผลกำร 
ด�ำเนินงำนที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร		อย่ำงไรก็ตำมบำงบริษัทควรทบทวนควำมเสี่ยงที่เป็น	Non–technical	Risk	ที่อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 
และประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม	เช่น	กำรเปลี่ยนคุณภำพของสำรเคมีที่ใช้ในกำรบ�ำบัดมลพิษทำงอำกำศ	และกำรเปลี่ยนประเภทและเกรดของผลิตภัณฑ์ที่ท�ำกำรผลิต
เป็นต้น	รวมถึงบำงบริษัทควรทบทวนควำมเสี่ยงของกำรเกิดเหตุฉุกเฉิน	เพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อกำรตอบสนองเหตุฉุกเฉินให้ครอบคลุมกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดเหตุฉุกเฉิน 
แบบรุนแรงให้ครบถ้วน	เช่น	กำรซ้อมเหตุฉุกเฉินกรณีก๊ำซรั่วจำก	Gasifier	และท่อส่ง	Coal	Gas	เป็นต้น
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
มีกระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและยังคงโปรแกรมกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับคู่ค้ำและคู่ธุรกิจเพื่อยกระดับกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของคู่ค้ำและคู่ธุรกิจที่ส�ำคัญ	ซึ่งด�ำเนินกำร 
ทั้งบริษัทในประเทศและต่ำงประเทศ	อีกทั้งมีกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรคัดเลือกและบริหำรสัญญำว่ำจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ	ทั้งนี้เนื่องจำกกำรน�ำไปปฏิบัติ 
อำจมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละธุรกิจและบริษัท	ดังนั้นบำงบริษัทควรทบทวนประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำและคู่ธุรกิจให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 
อำทิ	กำรผนวกเกณฑ์ในกำรคัดเลือกและกำรบริหำรสัญญำว่ำจ้ำงให้ครอบคลุมถึงและเฉพำะเจำะจงกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม	และกำรพัฒนำ 
และก�ำหนดเกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรด�ำเนินงำนของคู่ค้ำและคู่ธุรกิจที่สะท้อนถึงประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในกำรคัดเลือกในปีต่อไป	เป็นต้น
การจัดการกระบวนการผลิต
มีกระบวนกำรในกำรระบุประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและก�ำหนดมำตรกำรควบคุมประเด็นที่มีควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ	โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำน 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเป็นมำตรฐำนขั้นต�่ำ	นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงสภำพพื้นที่ปฏิบัติงำนและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทำงสิ่งแวดล้อม	เพื่อลดผลกระทบ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมกังวลของชุมชน	เช่น	กำรติดตั้งระบบดักฝุ่น	และ	Desulfurizer	ส�ำหรับโรงผลิตกระเบื้องในต่ำงประเทศ	เป็นต้น		อย่ำงไรก็ตำมบริษัทส่วนใหญ่ต้อง 
ทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมกำรใช้พลังงำนและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนด		นอกจำกนี้บำงบริษัทควรทบทวนแผนงำนกำรตรวจสอบกำรปนเปื้อน 
ของน�้ำที่มีค่ำควำมเป็นด่ำงตำมวิธีกำรที่สำมำรถแสดงถึงผลกำรวิเครำะห์ที่ถูกต้อง	รวมถึงกำรขยำยผลโปรแกรมกำรทวนสอบข้อมูลไปยังโรงงำนต่ำงประเทศเพิ่มเติม
การจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ
บริษัทส่วนใหญ่เริ่มมีกระบวนกำรในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมแนวทำง	Circular	Economy	ตำมนโยบำยของเอสซีจี	รวมถึงมีกำรจัดท�ำฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
และองค์กร	(CFP	&	CFO)	เพื่อประเมินผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนและกำรผลิตของบริษัท	อีกทั้งมีกำรขยำยกำรรับรองฉลำกสิ่งแวดล้อม	SCG	eco	value	ไปยังบริษัทต่ำงประเทศ 
อย่ำงไรก็ตำมบำงบริษัทควรผนวกประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน	รวมถึงกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรน�ำผลจำกกำรประเมิน 
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์มำวำงแผนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรหรือขั้นตอนที่ส�ำคัญของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้น	และกำรทวนสอบข้อมูลกำรประเมินผลกระทบตำมระยะเวลำที่เหมำะสม	(เช่นทุก	3	ปี)	โดยหน่วยงำนภำยนอก
ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
มีกระบวนกำรระบุและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญผู้มีส่วนได้เสียที่ครบถ้วน	รวมถึงกำรก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก	รวมถึงมีกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญเพื่อน�ำข้อคิดเห็นมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียให้ดียิ่งขึ้น		อย่ำงไรก็ตำมบำงบริษัทควรขยำย
ผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจไปยังกลุ่มคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมที่ดียิ่งขึ้น	รวมถึงกำรก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำนที่ต่อเนื่อง	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	 
และกำรร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นในกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนและชุมชน	เพื่อให้มั่นใจว่ำมีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญร่วมด�ำเนินกำรดังกล่ำว	และได้รับ
ข้อมูลกำรส�ำรวจที่ถูกต้องและน่ำเชื่อถือ
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รายงานการให้ความเชื่อมั่น
อย่างจ�ากัดอย่างเป็นอิสระ

เสนอคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“เอสซีจี”)

ข้อสรุป

จำกกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรที่กล่ำวในหัวข้อถัดไป	บริษัทเคพีเอ็มจี	ภูมิไชยสอบบัญชี	จ�ำกัด	(“ส�ำนักงำน”)	ไม่พบปัจจัยใดที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลควำมยั่งยืนที่ถูกเลือก	(“ข้อมูลควำมยั่งยืน”)	ซึ่งกล่ำวถึงใน
หัวข้อถัดไปและรวมอยู่ในรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี	2561	(“รำยงำน”)	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2561	ไม่ได้จัดท�ำตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน	(“เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน”)	ในสำระส�ำคัญ

ความรับผิดชอบของส�านักงาน

ส�ำนักงำนได้รับมอบหมำยจำกเอสซีจีและส�ำนักงำนเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปของงำน 
ที่ให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัดต่อข้อมูลควำมยั่งยืนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2561	 
ที่รวมอยู่ในรำยงำนควำมยั่งยืนตำมที่ระบุไว้ถัดไป	

ส�ำนักงำนได้ปฏิบัติงำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นตำม	International	Standard	on	Assurance 
Engagements	ISAE	3000	Assurance	Engagements	other	than	Audits	or	Reviews	of 
Historical	Financial	Information,	International	Standard	on	Assurance	Engagements 
และ	ISAE	3410	Assurance	on	Greenhouse	Gas	Statements	ซึ่งมำตรฐำนกำรตรวจสอบนี้ 
ก�ำหนดให้สมำชิกของทีมผู้ปฏิบัติงำนให้ควำมเชื่อมั่นต้องมีควำมรู้	ทักษะเฉพำะทำง	และควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพที่จ�ำเป็นในกำรให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลควำมยั่งยืน	ส�ำนักงำนได้วำงแผน 
และปฏิบัติงำนเพื่อให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัดต่อข้อมูลควำมยั่งยืนที่มีกำรจัดท�ำตำมเกณฑ์ที่ใช้ 
ในกำรประเมินในสำระส�ำคัญ	ส�ำนักงำนปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในประมวลจรรยำบรรณส�ำหรับ 
ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ออกโดยคณะกรรมกำรมำตรฐำนจรรยำบรรณนำนำชำติส�ำหรับนักบัญชี	 
เพื่อให้มั่นใจในควำมเป็นอิสระ	ส�ำนักงำนได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศในกำรควบคุม 
คุณภำพ	ฉบับที่	1	และรักษำไว้ซึ่งระบบของกำรควบคุมคุณภำพโดยรวม	รวมถึงกำรจัดท�ำนโยบำย 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทำงจรรยำบรรณ	มำตรฐำนทำงวิชำชีพ	และกฎหมำย 
ข้อบังคับและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักงำนไม่ได้รับมอบหมำยในกำรให้ข้อสรุปในควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่นที่เปิดเผยในรำยงำน

ข้อมูลความยั่งยืน

ข้อมูลควำมยั่งยืนรวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือข้อควำมต่อไปนี้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2561

ก)	ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนตำม	GRI	Standards

 ๐	 GRI	302-1	ปริมำณกำรใช้พลังงำนภำยในองค์กร
 ๐	 GRI	303-1	ปริมำณน�้ำจำกภำยนอก	ตำมแหล่งที่มำ
 ๐	 GRI	303-3	ปริมำณน�้ำที่ใช้ซ�้ำหรือน�ำกลับมำใช้ใหม่
 ๐	 GRI	305-1	กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง	(ขอบเขตที่	1)
 ๐	 GRI	305-2	กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม	(ขอบเขตที่	2)
 ๐	 GRI	305-7	ออกไซด์ของไนโตรเจน	(NOx)	ออกไซด์ของซัลเฟอร์	(SOx)	และกำรปล่อย 
	 	 มลภำวะทำงอำกำศอื่นๆ	ที่ส�ำคัญ
 ๐	 GRI	306-2	ปริมำณของเสียตำมชนิดและวิธีก�ำจัด
 ๐	 ประเภทของอุบัติเหตุ	อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด	อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน	 
	 	 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน	(พนักงำน)	โดยแบ่งตำมพื้นที่และเพศ 
	 	 ตำมเหมำะสม	
 ๐	 ประเภทของอุบัติเหตุ	อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด	อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน	 
	 	 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน	(คู่ธุรกิจ)	โดยแบ่งตำมพื้นที่และเพศ	 
	 	 ตำมเหมำะสม

KPMG	Phoomchai	Audit	Ltd.,	a	Thai	limited	liability	company	and	a	member	firm	of	the	KPMG	network	of	independent	
member	firms	affiliated	with	KPMG	International	Cooperative	(“KPMG	International”),	a	Swiss	entity.
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ข)	ข้อมูลกำรด�ำเนินงำนตำม	WBCSD-CSI	กำรติดตำมและกำรรำยงำนกำรปล่อยสำรมลพิษ 
ของอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์

 ๐	 ร้อยละปูนเม็ดที่มีกำรตรวจวัดฝุ่น	ออกไซด์ของไนโตรเจนซัลเฟอร์ไดออกไซด์	VOC/THC	 
	 	 โลหะหนัก	และ	PCDD/F	(KPI	1)
 ๐	 ร้อยละปูนเม็ดที่มีกำรตรวจวัดฝุ่น	ออกไซด์ของไนโตรเจน	และซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 
	 	 ด้วย	CEMs	(KPI	2)
 ๐	 ปริมำณฝุ่น	(KPI	3)
 ๐	 อัตรำกำรปล่อยฝุ่น	(KPI	3)
 ๐	 ปริมำณออกไซด์ของไนโตรเจน	(KPI	3)
 ๐	 อัตรำกำรปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน	(KPI	3)
 ๐	 ปริมำณซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(KPI	3)
 ๐	 อัตรำกำรปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(KPI	3)
 ๐	 ร้อยละของปูนเม็ดที่มีกำรตรวจวัดฝุ่น	ออกไซด์ของไนโตรเจน	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(KPI	4)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	

ข้อมูลควำมยั่งยืนจะถูกประเมิน	ตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินที่ก�ำหนดดังนี้
 ๐	 มำตรฐำนกำรรำยงำนควำมยั่งยืนโดย	The	Global	Reporting	Initiative	 
	 	 (“GRI	Standards”)	ที่ระดับ	Comprehensive
 ๐	 The	Greenhouse	Gas	Protocol:	A	Corporate	Accounting	and	Reporting	 
	 	 Standard	ที่ออกโดย	World	Business	Council	for	Sustainable	Development	 
	 	 and	World	Resources	Institute	(“WBCSD/WRI-GHG”)	และ
 ๐	 The	Cement	Sustainability	Initiativeguidance	ที่ออกโดย	World	Business	 
	 	 Council	for	Sustainable	Development	(“WBCSD-CSI”)	รวมไปถึง	WBCSD-CSI	 
	 	 Guidelines	ส�ำหรับกำรติดตำมและกำรรำยงำนกำรปล่อยสำรมลพิษของอุตสำหกรรม 
	 	 ปูนซีเมนต์	(version	2.0	ซึ่งปรับปรุงในเดือนมีนำคม	2555)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจีเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนอข้อมูล 
ควำมยั่งยืนโดยท�ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลควำมยั่งยืนได้ถูกจัดท�ำและน�ำเสนอตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ใน 
สำระส�ำคัญควำมรับผิดชอบนี้รวมถึงกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวกับกำรจัดท�ำรำยงำนที่ปรำศจำก 
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ในกำรให้ข้อสรุปในควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัดต่อข้อมูลควำมยั่งยืน		กระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนของ
ส�ำนักงำนประกอบด้วยกำรสอบถำมและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและกำรรวบรวมหลักฐำนอื่นๆ	ดังนี้
 ๐	 สัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับองค์กรและระดับพื้นที่ปฏิบัติงำน
 ๐	 สอบถำมเกี่ยวกับกำรออกแบบและกำรปฏิบัติตำมของระบบและวิธีกำรที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม 
	 	 และประมวลผลข้อมูลที่น�ำเสนอในรำยงำนตลอดจนกำรรวบรวมแหล่งข้อมูลลงในข้อมูล 
	 	 ควำมยั่งยืน

 ๐	 สอบถำมเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติและขั้นตอนในกำรบริหำรที่เกี่ยวข้องกับกำรระบุ 
	 	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและควำมคำดหวังของพวกเขำกำรพิจำรณำประเด็นควำมยั่งยืนที่ส�ำคัญ	 
	 	 และกำรปฏิบัตินโยบำยและแนวทำงควำมยั่งยืน
 ๐	 ปฏิบัติกำรภำคสนำมจ�ำนวน	4	สถำนที่ที่สุ่มเลือกบนพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
	 	 รวมทั้งกำรพิจำรณำปัจจัยทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
 ๐	 เปรียบเทียบข้อมูลควำมยั่งยืนกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยกำรสุ่มเลือกตัวอย่ำงเพื่อ 
	 	 ประเมินว่ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูกรวมอยู่ในข้อมูลควำมยั่งยืนและได้จัดท�ำขึ้น 
	 	 ตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัด	มีควำมแตกต่ำงในลักษณะและระยะเวลำ	 
และขอบเขตกำรปฏิบัติงำนจ�ำกัดกว่ำงำนให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล	เป็นผลให้ระดับควำม 
เชื่อมั่นที่ได้รับจำกงำนที่ให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัดน้อยกว่ำงำนให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล	 
ดังนั้นส�ำนักงำนจึงไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล

ข้อจ�ากัดโดยธรรมชาติ

เนื่องจำกข้อจ�ำกัดโดยธรรมชำติของโครงสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยใน	อำจเป็นไปได้ว่ำข้อผิดพลำด 
หรือควำมผิดปกติในข้อมูลที่น�ำเสนอในรำยงำนอำจเกิดขึ้นและไม่ถูกตรวจพบ	กำรให้ควำมเชื่อมั่น 
ของส�ำนักงำนไม่ได้ออกแบบมำเพื่อตรวจหำจุดอ่อนทั้งหมดในระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับ 
กำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนอรำยงำน	เนื่องจำกกำรให้ควำมเชื่อมั่นไม่ได้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดระยะเวลำ	และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนยังคงปฏิบัติอยู่บนพื้นฐำนของกำรทดสอบ

ข้อจ�ากัดในการใช้รายงานของส�านักงาน

รำยงำนของส�ำนักงำนมิได้จัดท�ำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรน�ำไปใช้หรืออ้ำงอิงโดยบุคคลอื่นนอกเหนือ 
จำกเอสซีจี	หำกบุคคลใดนอกเหนือจำกเอสซีจีซึ่งสำมำรถเข้ำถึงรำยงำนหรือส�ำเนำรำยงำนของ 
ส�ำนักงำน	ได้น�ำข้อมูลในรำยงำนของส�ำนักงำนไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนไปใช้ประโยชน์เพื่อ 
วัตถุประสงค์ใดๆ	จะต้องรับผิดชอบในควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น	ทั้งนี้	ภำยใต้บทบัญญัติของ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	ส�ำนักงำนขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธต่อควำมรับผิดชอบใดๆ	ที่มีต่อบุคคลที่สำม 
นอกเหนือจำกเอสซีจีส�ำหรับงำนกำรรำยงำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงจ�ำกัดอย่ำงเป็นอิสระและข้อสรุป 
ของส�ำนักงำนโดยสิ้นเชิง

บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี	จ�ากัด
กรุงเทพมหำนคร
17	พฤษภำคม	2562
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