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สารจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ปี 2562 เอสซีจีได้แสดงความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ระยะยาวที่ตั้งไว้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลง 28% ในปี 2573 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

โดยการตั้งเป้าหมายระหว่างทาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลงให้ได้ 20% ภายในปี 2568 เพื่อสนองตอบต่อปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกยกระดับขึ้นเป็น 

Climate Emergency และยังคงมุ่งน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

มาใช้ในองค์กรอย่างครบวงจร ตัง้แต่ผลติ-บรโิภค-น�ากลบัมาใช้ซ�า้ 

โดยมีนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส�าคัญ พร้อมกับสร้างความร่วมมือ

กับหน่วยงานทุกระดับ ประสานพลังในการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลก

ก�าลังเผชิญ

“

“
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
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เศรษฐกิจ  หมุนเวียน

การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ส่งเสริม
พลังงานทดแทน

พัฒนาวัสดุที่มี
คุณสมบัติดีขึ้นกว่าเดิม

ปรับปรุงการใช้
พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

รวบรวมและจัดการ
ของเสียเพื่อน�ากลับมา
ใช้ใหม่

การใช้มาตรฐาน
สากลและร่วมมือกับ
องค์กรสากล

	 	 	เปิดให้บริการ	“ระบบ
หลังคาโซลาร์	เอสซีจี”	เป็น
โซลูชันแบบครบวงจรส�าหรับ
การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาบ้านอยู่อาศัยทั่วไป	

	 	 	ติดตั้งระบบพลังงานแสง
อาทิตย์บนหลังคาโรงงานของ
เอสซีจีอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	พัฒนา	“โซลาร์ฟาร์ม
ลอยน�้า”	ให้บริการแบบโซลูชัน
ครบวงจรกับลูกค้าโรงงานที่มี
บ่อกักเก็บน�้า

	 	 	โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
ของบริษัทเอสซีจี	เปเปอร์	
เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	ได้รับ
รางวัล	Thailand	Energy	
Awards	2019	ด้านพลังงาน
ทดแทน	ประเภทโครงการที่ไม่
เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า	
(Off-Grid)

	 	 	ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการ	และปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่อง

	 	 	บริษัทระยองโอเลฟินส์	
จ�ากัด	ได้รับรางวัลดีเด่น
ด้านการอนุรักษ์พลังงานจาก	
Thailand	Energy	Awards	
2019

	 	 	อาคาร	SCG	Health	
Center	ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานจาก	
ASEAN	Energy	Awards	
2019

	 	 	ใช้	SMX	Technology	
ที่ธุรกิจเคมิคอลส์คิดค้นขึ้น	
พัฒนาเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เกรดพิเศษส�าหรับผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ขึ้นรูปได้บางลง	แต่
ยังแข็งแรงเท่าเดิม	

	 	 	พัฒนา	Multilayer	
Laminated	Mono	
Material	มีคุณสมบัติส�าหรับ
ใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องประกอบ
ด้วยพลาสติกหลายชั้น	ช่วยให้
น�าบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิลได้

สถานะของการด�าเนินงาน

	 	 			โครงการที่ได้รับรางวัล	
	 โครงการที่มีการขยายผล
	 	 			โครงการในระหว่างด�าเนินการ	

	 โครงการต่อเนื่อง
	 	 			โครงการใหม่	/	การริเริ่มใหม่

	 	 	พัฒนาการใช้ราคา
คาร์บอนภายในองค์กร	
(Internal	Carbon	Pricing,	
ICP)	ประกอบการตัดสินใจ
ด�าเนินโครงการ

	 	 	วางแผนการด�าเนินธุรกิจ
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตามแนวทาง
ของ	Task	Force	on	
Climate-Related	Financial	
Disclosures	(TCFD)

	 	 	เข้าร่วมกับ	WBCSD	
Natural	Climate	Solution	
(NCS)	ในการประเมินการ
ดูดซับคาร์บอนและชดเชยการ
ปล่อยคาร์บอนโดยวิธีธรรมชาติ		

ความก้าวหน้าในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เศรษฐกิจ  หมุนเวียน

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการท�างาน ความปลอดภัยในการเดินทาง
และขนส่ง

	 	 	พัฒนาระบบ	SAFEsave	Intelligent	
Safety	Management	เพื่อบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงานของธุรกิจแพคเกจจิ้ง

	 	 	ด�าเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต	(PSM)	ให้ครอบคลุม
ทุกบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์	เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์และการบาดเจ็บ	

	 	 	ก�ากับการใช้	SCG	Safety	Framework	
ร่วมกับเครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิผล
ด้านความปลอดภัย	(SPAP)	อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

	 	 	ส่งเสริมผู้น�าให้แสดงความเป็นผู้น�าด้าน
ความปลอดภัย	และติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง	
รวมทั้งบังคับใช้กฎพิทักษ์ชีวิตอย่างเข้มงวด

	 	 	พัฒนาแอปพลิเคชั่น	Kubdee	ท�างานร่วม
กับกล้องในห้องคนขับ	เพื่อแจ้งเตือนพนักงานขับ
รถก่อนจะเกิดอาการหลับใน

	 	 	พัฒนาการฝึกอบรมพนักงานขับรถด้วย
เทคโนโลยีโลกเสมือน	AR	และ	VR	ช่วยเพิ่มชั่วโมง
การฝึกอบรม	และเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลา

	 	 	ใช้ระบบจัดการการปฏิบัติงานขนส่งอย่าง
เข้มงวด	ตั้งแต่ก่อนการขนส่ง	ระหว่างการขนส่ง	
และหลังการขนส่งสินค้า	ร่วมกับศูนย์ควบคุมและ
ติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถด้วย	GPS

	 	 	จัดท�ามาตรฐาน	Goods	Transportation	
Safety	เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
เดินทางและขนส่งร่วมกันของทั้งองค์กร	และปรับ
ใช้กับคู่ธุรกิจขนส่ง

สร้างธุรกิจใหม่
ตามแนวคิดท�าสินค้า
ให้เป็นบริการ

	 	 	พัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น
KoomKah	“คุ้มค่า”	ส�าหรับช่วยให้การ
จัดการธนาคารขยะมีประสิทธิภาพ	และ
การรีไซเคิลขยะง่ายขึ้น

	 	 	พัฒนา	PaperX	Digital	Platform	
เป็นระบบที่ท�าให้บริการรับซื้อกระดาษกลับ
มารีไซเคิลสะดวกและรวดเร็ว	โดยร่วมมือ
กับร้านค้าปลีกทั่วประเทศ	

	 	 	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานใน
การคัดแยกและทิ้งขยะในโครงการ	“บางซื่อ
โมเดล”	โดยตั้งเป้าหมายขยะในส�านักงาน
ถูกน�าไปฝังกลบเป็นศูนย์ในปี	2564

	 	 	พัฒนาแพลตฟอร์ม
แอปพลิเคชั่น	ALLRENT		
ให้บริการเช่าใช้เครื่องจักรจาก
ผู้ประกอบการที่มีเครื่องจักร
ว่างเว้นจากการท�างาน	
ช่วยแบ่งปันทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

	 	 	พัฒนาและประยุกต์ใช้	
Building	Information	
Modeling	(BIM)	ช่วยออกแบบ
ในงานก่อสร้าง	ระบุขนาดและ
จ�านวนอุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างพอดี	
ลดปริมาณของเสียที่หน้างาน
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สินค้าและบริการ

SCG

CBM CHEM

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

พนักงาน

SCG Marketing Way SCG Circular Way

PKG

พลังงาน
ทดแทน

ชุมชน

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

น�้า

วัตถุดิบ

ผู้ผลิต
สินค้า   

ผู้ให้
บริการ ผู้ขนส่ง

ผู้จัด
จ�าหน่าย

คู่ธุรกิจ

การจัดการ
พลังงาน

ลดปริมาณ

ลดผลกระทบ

สร้างความ
ร่วมมือ

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

จรรยาบรรณ คู่ธุรกิจ
การดูแลความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน
การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสีย

ลดปริมาณ

CSR น�ากลับมาให้ชุมชนดูแล
และใช้ประโยชน์

การจ้างแรงงานท้องถิ่น
การดูแลสังคมและชุมชน

ผู้มีส่วนได้เสีย

ระบบนิเวศ

ทรัพยากร

ของเสีย

วิจัยและพัฒนา

การจัดการ
ของเสีย
เป็นพลังงาน

การจัดการ
ของเสีย

เป็นทรัพยากร
ทดแทน

เพิ่มการใช้

ลด
กา

รใ
ช้ 

/ ใ
ช้อ

ย่า
งค

ุ้มค
่า

             การอนุรักษ์
       และฟื้นฟู
การเก็บกักคาร์บอน

ทร
ัพ

ยา
กร

น�า
เข

้า
ต้นน�้า

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนและผู้มีส่วนได้เสียของเอสซีจี

การจัดการน�้า

การจัดการวัตถุดิบ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

และระบบนิเวศ

การดูแลและพัฒนา สิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัย

การดแูลและสร้างความร่วมมอืกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี 
พนักงาน

• เข้าใจความต้องการพนักงาน
และอ�านวยความสะดวกเพื่อให้
พนักงานท�างานอย่างมีความสุข
• ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ
เพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
• เปิดเผยข้อมูลให้พนักงาน
รับทราบความเคลื่อนไหวในการ
ด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี
• สร้างวัฒนธรรมส่งเสริมความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

คู่ธุรกิจ

• ดูแลสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการท�างานของคู่ธุรกิจ
• สร้างคุณค่าต่อการด�าเนินงาน
ของคู่ธุรกิจ 
• ยกระดับการด�าเนินงานของคู่ธุรกิจ
พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้การท�างาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• พัฒนาโครงการความร่วมมือ
เพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ

ลูกค้า 

• ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในหลากหลายมิติ
• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ
• มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอแนะเกี่ยวกับ
สินค้า ขอค�าปรึกษา วิธีแก้ปัญหา 
และรับข้อร้องเรียน
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างลูกค้า
กลุ่มธุรกิจเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่สร้างความยั่งยืน
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ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ

ลูกค้า
กลุ่ม

ผู้บริโภค

ภาครัฐ
ภาค

เอกชน
ภาค

วิชาการ
สื่อ

มวลชน

หน่วยงานภายนอก

ขยะของเสีย
จากผู้บริโภค

ของเสีย
วัสดุเหลือทิ้ง

น�้าเสีย

ก๊าซเรือนกระจก
และมลพิษทาง

อากาศ

ลดปริมาณ

ลดผลกระทบ

สร้างความ
ร่วมมือ

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

การจัดการของเสีย

ลดปริมาณ

เผาก�าจัด
ฝังกลบ
เป็นศูนย์

การบ�าบัด
น�ากลับ
มาใช้ใหม่

รวบรวม
และคัดแยก

Co Creation
ร่วมกับลูกค้า

การสร้าง
ประสบการณ์
ของลูกค้า

ปลายน�้า

สินค้า 
บริการ 

และ
โซลูชัน

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

เราน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในทุกขั้นตอน
ของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหา 
การผลิต การขายและการขนส่ง การใช้งาน 
และการน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ�้า (Reuse)
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ใช้พลังงานทดแทน 
และเหลือส่วนที่ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือต้องก�าจัด
ให้น้อยที่สุด 
 
เราผลิตสินค้า บริการ และโซลูชันที่ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณของเสีย 
และเพิ่มอายุสินค้าให้ยาวนาน  รวมทั้งดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ พร้อมประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เศรษฐกิจ
หมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง

ชุมชน 

• เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เคารพสิทธิ 
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน 
• ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ประโยชน์สุขของสังคมที่เข้าไป
ด�าเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศไทย
และอาเซียน
• รับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
• พัฒนาโครงการความร่วมมือที่น�า
ศักยภาพของชุมชนมาสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคม

หน่วยงานราชการ

• เป็นต้นแบบที่ดีแก่องค์กรอื่น
ในด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใส
และเป็นเลิศ
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ และน�าเสนอแนวทาง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
• เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

ภาคประชาสังคม นักวิชาการ
สื่อมวลชน

• เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน 
และโปร่งใส 
• หาโอกาสสร้างความร่วมมือ
เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนประเด็น
ความยั่งยืน 
• น�าองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ
มาสนับสนุนในโครงการความร่วมมือ

CBM  =  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

CHEM  =  ธุรกิจเคมิคอลส์

PKG  =  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
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ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ความท้าทายและเป้าหมาย

ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความผันผวน
ของเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นความท้าทายที่ส่งผลต่อการ
ด�าเนินการของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
เราจึงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานของวงการก่อสร้างและ
ที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อ
รูปแบบการด�าเนินชีวิตและความต้องการของลูกค้า 
โดยส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

• ปรับรูปแบบธุรกิจจากผู้ผลิตเป็นผู้สร้างสรรค์โซลูชัน 
นวัตกรรม สินค้าและบริการด้านที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ตรงใจ
• น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและหลากหลาย
• ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆ ให้ทัน
ยุคสมัย มีแนวคิดการท�างาน มีความสามารถในการค้นหา
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าผ่านกระบวนการ Design Thinking

ความส�าเร็จและก้าวหน้า

• พัฒนา Construction Solution ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ 
ด้วยการน�าเทคโนโลยี Building Information Modeling 
(BIM) เข้ามาช่วยพัฒนาแบบอาคารเสมือนจริงก่อนก่อสร้าง 
ช่วยลดของเหลือทิ้งในการก่อสร้าง รวมถึงควบคุม
งบประมาณและระยะเวลาด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ก�าหนด
• จัดตั้ง “ซีแพคโซลูชันเซ็นเตอร์” (CPAC Solution 
Center) ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ 
ให้ค�าปรึกษาและการหาโซลูชันงานก่อสร้างในรูปแบบ 
Open Innovation ส�าหรับกลุ่มช่างและผู้รับเหมา ด้วยความ
แข็งแกร่งด้านข้อมูลและนวัตกรรมของซีแพค (CPAC) และ
เทคโนโลยีของพันธมิตรในวงการก่อสร้าง เปิดให้บริการแล้ว 
9 แห่งในหัวเมืองใหญ่ 9 จังหวัด
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Circular Economy in
Construction Industry (CECI) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมก่อสร้างชั้นน�าในการแก้ปัญหาขยะที่เกิดจาก
การก่อสร้างด้วยแนวทางการจัดการที่ยั่งยืน

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

การใช้พลังงานทดแทน

กิจการซีเมนต์

กิจการซีเมนต์

กิจการผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

กิจการผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

2.9%

14.7%

17.5%

39.9%
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ธุรกิจเคมิคอลส์

ความท้าทายและเป้าหมาย

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจทั่วโลก การชะลอตัว
ของตลาดเคมิคอลส์ และความตึงเครียดจากความขัดแย้ง
ทางภูมิศาสตร์การเมือง เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนา
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มีความปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคด้วยความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ และหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน  เราน�าเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพและการท�างานตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า และน�าระบบการจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต (PSM) ระบบการบริหารจัดการด้าน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาใช้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย 
การบาดเจ็บ และเพื่อให้ปราศจากโรคจากการท�างาน 
พร้อมเดินหน้าขยายก�าลังการผลิต มุ่งสู่การเป็นผู้น�า
ในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

• ปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ทั่วไป (Commodity) 
มาเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
(High Value Added Product and Service) และมุ่งสู่การ
เป็น Service Solution Provider
• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นเพิ่มปริมาณวัตถุดิบอัน
เป็นทรัพยากรหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบ และลดใช้วัตถุดิบ
จากแหล่งธรรมชาติ 
• ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการให้ความรู้ด้าน
การใช้ทรัพยากรและการจัดการขยะกับพนักงานและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
• ลงทุนในสตาร์ทอัพและกองทุน (Venture Capital Fund) 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเชิงลึกที่ตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
• พัฒนาบุคลากรด้วย Digital Platform เพื่อสร้างผู้น�า
องค์กรส�าหรับเตรียมการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
ในอนาคต 

ความส�าเร็จและก้าวหน้า

• นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ได้รับการรับรองเป็นนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ซึ่งถือเป็น
ระดับสูงสุดแห่งแรกในประเทศไทย จากการนิคม
อุตสาหกรรม 
• จัดท�าต้นแบบ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ณ ชุมชนเขาไผ่ จังหวัดระยอง และพัฒนา
แอปพลิเคชั่น KoomKah “คุ้มค่า” ส�าหรับการบริหารจัดการ
ธุรกิจธนาคารขยะ ในปี 2562 มีการใช้งานแอปพลิเคชั่นแล้ว
กว่า 23 แห่ง
• ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนา 
“ทุ่นกักขยะลอยน�้า” จ�านวน 24 ชุด จัดเก็บขยะบริเวณ
ปากแม่น�้าและล�าคลองใน 13 จังหวัดชายทะเล  ในปี 2562 
ลดปริมาณขยะลงสู่ทะเลได้อย่างน้อย 30 ตัน 
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Alliance to End Plastic 
Waste (AEPW) ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทชั้นน�าของโลกในการ
แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรอย่างยั่งยืน

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
SCG eco value

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตและถึงขั้นหยุดงาน

49%

0
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ความท้าทายและเป้าหมาย

ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากสงคราม
การค้า รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
การบริโภคจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและ
แนวโน้มผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจึงมุ่งเน้น
การหาโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของผู้บริโภค 
ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�า
ด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

• ปรับธุรกิจให้ตอบรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการ
เปลี่ยนเป็นผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร (Packaging 
Solution Provider) โดยเฉพาะในตลาดอาเซียนที่มี
ศักยภาพการเติบโตสูง
• น�าเทคโนโลยีดิจิทัลและจักรกลอัตโนมัติเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ช่วยลดระยะเวลา
การผลิตชิ้นงาน ลดข้อจ�ากัดจ�านวนการผลิตขั้นต�่า สามารถ
เข้าถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 
• รักษาความเป็นผู้น�าตลาดด้วยโซลูชันบรรจุภัณฑ์
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
• ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและพัฒนาพนักงานให้มี
สมรรถนะ ความช�านาญสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีทักษะการเป็นผู้น�าที่ดี และความสามารถ
ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าที่ตรงใจลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว

ความส�าเร็จและก้าวหน้า

• บรรจุภัณฑ์ “เฟสท์ ไบโอ” ผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัสจาก
ป่าปลูกเชิงพาณิชย์ สัมผัสอาหารได้สะอาดปลอดภัยจาก
สารเคมีอันตราย ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
• บรรจุภัณฑ์ “เฟสท์ ชิลล์” ผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัสจาก
ป่าปลูกเชิงพาณิชย์ สัมผัสอาหารได้สะอาดปลอดภัยจาก
สารเคมีอันตราย น�ากลับมารีไซเคิลได้
• การผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการพิมพ์ดิจิทัล 
(Digital Printing) ลดขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ ลดระยะ
เวลากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้สั้นลง สามารถพิมพ์บน
วัสดุหลากหลายชนิด และลดข้อจ�ากัดจ�านวนการผลิตขั้นต�่า
• โครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนก�าไรสู่สิ่งแวดล้อม” ร่วมมือ
พันธมิตร 9 องค์กร ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร
มอบแก่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• ร่วมกับเทสโก้ โลตัส จัดท�า “โครงการ Rethinking 
Packaging : คิดใหม่ ท�าใหม่ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” น�า
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นถุงกระดาษใช้แทน
ถุงพลาสติก และเก็บขวดน�้าพลาสติกมารีไซเคิลเป็นถุงผ้า

วัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่

น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

การใช้พลังงานทดแทน

50.2%

30.6%

12.0%



แนวทางที่เราดูแล  11

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการประเมินประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting 

Initiatives (GRI) ฉบับ GRI Standards

1.		วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า	
	 ครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ	การผลิต	การขนส่ง	และจัดจ�าหน่าย	
	 การใช้สินค้าและบริการ	ประกอบกับการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืน
	 ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.		วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ	
	 เช่น	การส�ารวจความคิดเห็น	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

3.		วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

4.		ก�าหนดประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส�าคัญต่อเอสซีจีต�่า สูง

จริยธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจ

ความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูล

การพัฒนาชุมชน
และสังคม

การก�ากับดูแลกิจการ

การบริหารแรงงาน

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

การจัดการ
ของเสีย

อาชีวอนามัย

การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ

การจัดการ
คุณภาพอากาศ

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การ
จัดการน�้า

การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้าการพัฒนา

ศักยภาพ
มนุษย์ 

ความ
ปลอดภัย

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานต้นน�้า

ความรับ
ผิดชอบ
ต่อสินค้า
และบริการ

การใช้วัตถุดิบ
และเชื้อเพลิงอย่างยั่งยืน

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

การจัดการ
พลังงาน

สิทธิมนุษยชน

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ต�่า
สูง

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม
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นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

เศ
รษ

ฐก
ิจ

แนวทาง หัวข้อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยง โอกาส

• สังคมโลกก�ำลังเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่จำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 
ท�ำให้รูปแบบกำรด�ำเนินกิจกรรมที่เคย
ปฏิบัติกันมำกลำยเป็นสิ่งล้ำสมัย มีกำร
แข่งขันและควำมไม่แน่นอนสูง 

ด้านเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การท�าก�าไร แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ด้านสังคม ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้นในทุกแห่งที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

• กำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่
เข้ำมำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
และมีควำมต้องกำรที่หลำกหลำยเพิ่มสูงขึ้น 

• กำรด�ำเนินงำนของคู่ธุรกิจในห่วงโซ่
อุปทำน ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริกำร ผู้ขนส่ง 
และผู้จัดจ�ำหน่ำย อำจส่งผลให้เกิดควำม
ชะงักงันในกำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี

• กำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดของ
เทคโนโลยีที่เข้ำมำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคและท�ำให้ธุรกิจรูปแบบเดิม
ล้ำสมัย  รวมทั้งประเด็นกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศที่ทั่วโลกให้ควำมส�ำคัญ

• กำรเป็นผู้น�ำด้ำนนวัตกรรมที่สำมำรถ
ปรับตัวอย่ำงว่องไวและทันต่อควำม
เปลี่ยนแปลง พร้อมกับขยำยกำรลงทุนในกำร
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมโมเดลธุรกิจใหม่ๆ

• กำรเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงก่อน
ทุกครั้ง โดยเน้นสร้ำงควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้
ชิดและต่อเนื่องกับลูกค้ำและผู้บริโภค เพื่อ
สร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำอย่ำงสร้ำงสรรค์

• คัดเลือกคู่ธุรกิจที่มีศักยภำพในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม สร้ำงควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพของคู่ธุรกิจ
ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนไปด้วยกัน

• ใช้จุดแข็งของกำรเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
พัฒนำสินค้ำ บริกำร และโซลูชันที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ยกระดับคุณภำพชีวิต 
ควบคู่กับกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน 
ลดกำรปล่อยมลพิษและของเสียสู่สิ่งแวดล้อม

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

การสร้างคุณค่ายั่งยืน
สู่คู่ธุรกิจ

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

การจัดการพลังงาน

• ควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันและแหล่ง
พลังงำนที่มีจ�ำกัด รวมทั้งผลกระทบของ
กำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่มีควำม
รุนแรงมำกขึ้น 

• ปัญหำโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศที่รุนแรงขึ้น และควำมร่วม
มือกันในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ตำมควำมตกลงปำรีส เพื่อควบคุมกำรเพิ่ม
ขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ำกว่ำ 
2 องศำเซลเซียส

• วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรใช้พลังงำน
ทดแทน โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น
กลยุทธ์หลัก รวมทั้งพัฒนำกำรใช้พลังงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง

• พัฒนำสินค้ำและบริกำรที่ช่วยลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก ควบคุมกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อเป็นแหล่งดูด
ซับคำร์บอน สอดคล้องกับควำมตกลงปำรีส

การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

สิ่ง
แว

ดล
้อม
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แนวทาง หัวข้อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ความเสี่ยง โอกาส

• ควำมคำดหวังที่สูงขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมต่อกำรด�ำเนินธุรกิจที่ห่วงใยต่อ
สิ่งแวดล้อม และควำมเข้มงวดมำกขึ้นของ
กฎหมำยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพ 
ทั้งในระดับประเทศและสำกล

• ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและ
กำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงของธุรกิจ รวมถึง
ควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปของลูกค้ำ ท�ำให้
ควำมรู้และทักษะของพนักงำนไม่ทันต่อ
ควำมเปลี่ยนแปลง

• กำรด�ำเนินธุรกิจในพื้นที่ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศอำจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียง รวมทั้งควำมคำดหวังที่สูงขึ้นของ
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
ที่ห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• กำรเป็นต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์ควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ ด้วยกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงยั่งยืน และน�ำดัชนีชี้วัดที่เป็นสำกลมำใช้
ประเมินคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำร

• เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและรูปแบบกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำให้พนักงำนมีควำมรู้และ
ทักษะที่สำมำรถรองรับควำมเปลี่ยนแปลงได้
อย่ำงว่องไว ทั้งในปัจจุบันและอนำคต

• กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบที่มีควำมยั่งยืน 
พึ่งพำตนเองได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดย
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย และใช้ควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญของทั้งเอสซีจีและภำคส่วนอื่นๆ 
เข้ำมำสนับสนุน

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การดูแล
และพัฒนาพนักงาน 

การพัฒนาชุมชน
และสังคม

การจัดการน�้า

สิทธิมนุษยชน

• กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส่งผล
กระทบให้ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล และไม่ตก
ในพื้นที่ต้นน�้ำ ท�ำให้ปริมำณน�้ำเก็บกักใน
เขื่อนลดลง มีควำมเสี่ยงที่ปริมำณน�้ำจะ
ไม่พอใช้ภำยในโรงงำน

• กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในกิจกรรม
ทำงธุรกิจของเอสซีจีโดยตรง และ
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ และ
กิจกำรร่วมทุนที่เอสซีจีไม่ได้บริหำรจัดกำร 
ล้วนส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของ
เอสซีจี

• ภำวะขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติ
จำกกำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรม และ
มลภำวะจำกกำรจัดกำรของเสียอย่ำงไม่
เหมำะสมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน 

• แนวโน้มกำรเกิดอุบัติเหตุของพนักงำน
และคู่ธุรกิจยังไม่ลดลงตำมเป้ำหมำย กำร
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของคู่ธุรกิจยัง
มีตัวเลขสูงกว่ำเป้ำหมำย  รวมทั้งกำรดูแล
ควำมปลอดภัยของธุรกิจในต่ำงประเทศให้
ได้มำตรฐำนของเอสซีจี

• ยกระดับควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
น�้ำอย่ำงบูรณำกำร พัฒนำแหล่งกักเก็บน�้ำ
ภำยในพื้นที่โรงงำน โดยร่วมมือกับภำครัฐ
และภำคอุตสำหกรรม น�ำเครื่องมือสำกลมำใช้
ประเมินสถำนกำรณ์น�้ำ เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้น�้ำ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้น�้ำน้อยลง

• ก�ำหนดนโยบำยให้เอสซีจีเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชน สนับสนุนและส่งเสริม
ห่วงโซ่คุณค่ำทำงธุรกิจทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ให้ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน

• วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อน�ำวัตถุดิบ
และของเสียกลับมำใช้ใหม่ และเพิ่มมูลค่ำ
ให้ของเสีย ร่วมกับกำรบริหำรจัดกำรของเสีย
อุตสำหกรรมตำมหลัก 3Rs และเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

• สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นกำร
ปฏิบัติอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง และพัฒนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือก�ำกับดูแล 
ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย

การจัดการของเสีย

ความปลอดภัย

สิ่ง
แว

ดล
้อม

สัง
คม
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50%

100%

41%

100%

100%

เศรษฐกิจ

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง
จำกรำยได้กำรขำยรวม

ควำมพึงพอใจโดยรวม
ของลูกค้ำจำกกำรส�ำรวจ
ผ่ำนช่องทำง 
SCG Contact Center

คู่ธุรกิจ (มูลค่ำกำรจัดหำมำกกว่ำ
1 ล้ำนบำท) ผ่ำนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม 
และกำรก�ำกับดูแล

เป้าหมาย

การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
สู่คู่ธุรกิจ

• DoCare Project  นวัตกรรมที่ช่วยดูแลและเฝ้ำระวัง
กำรใช้ชีวิตในบ้ำน โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ ติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับกำรเคลื่อนไหวไว้ในห้องนอนหรือห้องน�้ำ และ
ส่งข้อมูลกำรประมวลผลกิจกรรม รวมทั้งสัญญำณขอควำม
ช่วยเหลือไปยัง Care Center พร้อมประสำนกับ
โรงพยำบำลกรณีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

• AddVentures  ลงทุนกับกลุ่มสตำร์ทอัพทั่วโลก 
ผ่ำนกองทุนชั้นน�ำ โดยในปี 2562 เพิ่มกองทุนจำก 2 รำย
เป็น 4 รำย และลงทุนโดยตรงในสตำร์ทอัพจำก 9 รำยเป็น 
14 รำย กลุ่มโลจิสติกส์ เช่น Giztix ของไทย Logivan 
ของเวียดนำม กลุ่มเทคโนโลยีกำรเกษตร เช่น Adatos, 
HG Robotics

• Hatch-Walk-Fly  โครงกำร Internal Startup 
ในปี 2562 เข้ำสู่ระยะ Fly เพิ่มฐำนลูกค้ำและขยำยผล
ทำงธุรกิจให้เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด จ�ำนวน 5 ธุรกิจ คือ 
Rudy, Dezpax, Mez, Agcura และ Urbanice :
Platform

• SCG Marketing Way  แนวทำงกำรท�ำกำรตลำดที่
เอสซีจีพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2562 ได้น�ำมำใช้
ยกระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำในทุกกลุ่มธุรกิจ 

• HDPE S111F  เม็ดพลำสติกที่ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับ
เครือเบทำโกรพัฒนำขึ้นส�ำหรับกำรผลิตถุงพลำสติกบรรจุ
อำหำรสดที่มีควำมหนำลดลง แต่ยังควำมแข็งแรงทนทำน
ต่อแรงกระแทกเหมือนเดิม

• World Star Winner 2018  ธุรกิจแพคเกจจิ้งร่วม
กับโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตรำสินค้ำใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ ได้รับรำงวัลกำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม

• PP Woven Bag  จำกควำมมุ่งมั่นในกำรยกระดับ
ศักยภำพของคู่ธุรกิจ ท�ำให้บริษัท Lucky Star Weaving 
Co., Ltd. พัฒนำนวัตกรรมกำรผลิตพลำสติกสำนส�ำหรับ
ถุงบรรจุซีเมนต์ขำวส�ำเร็จ ใช้พลำสติกลดลง แต่ยังมีควำม
แข็งแรงและรับน�้ำหนักได้เท่ำเดิม

• Good Business Conduct  จัดสัมมนำให้แก่คู่ธุรกิจ
จ�ำนวน 39 บริษัท เน้นหนักในประเด็นกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชัน และเศรษฐกิจหมุนเวียน

• Sustainable Procurement Framework 
จัดอบรมพนักงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่อง
กรอบกำรจัดหำอย่ำงยั่งยืน ให้พนักงำนสำมำรถบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงและสร้ำงควำมร่วมมือกับคู่ธุรกิจเพื่อ
ยกระดับประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

การด�าเนินงานในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

เป้าหมาย
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28%

13%

9.2%

7.5%

29%

66.7%

สิ่งแวดล้อม

ลดกำรใช้พลังงำนลง 
เมื่อเทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐำน 2550 

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก เมื่อเทียบกับกรณี
ปกติ ณ ปีฐำน 2550 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร
ที่ได้รับฉลำก SCG eco value 
จำกรำยได้กำรขำยรวม 

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย 
2 ใน 3 หรือ

ในปี 2573

ในปี 2573

ในปี 2568

การจัดการพลังงาน

การจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ

• รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2019 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASEAN Energy 
Awards 2019  บริษัทเอสซีจี เซรำมิกส์ จ�ำกัด (มหำชน) 
ด�ำเนินงำน “โครงกำรระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
แบบลอยน�้ำและบนหลังคำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ผลิตน�้ำประปำ นิคมอุตสำหกรรมหนองแค” ช่วยลดกำรใช้
พลังงำนได้ 14% ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
134 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

• รางวัล Thailand Energy Awards 2019  
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด บริษัทสยำมครำฟท์
อุตสำหกรรม จ�ำกัด และบริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 
จ�ำกัด จัดท�ำโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียในโรงงำนวังศำลำ น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตำเผำ
กำกปูนขำวของบริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ�ำกัด 
ทดแทนน�้ำมันเตำปริมำณ 3.3 ล้ำนลิตรต่อปี และเป็น
เชื้อเพลิงของบริษัทสยำมครำฟท์ฯ ทดแทนถ่ำนหิน
ปริมำณ 4,500 ตันต่อปี

• Internal Carbon Pricing (ICP)  ก�ำหนดรำคำ
คำร์บอนภำยในองค์กร มีมูลค่ำ 18 ดอลลำร์สหรัฐต่อ
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ และน�ำมำใช้เป็นปัจจัยหนึ่งประกอบ
กำรตัดสินใจลงทุนในโครงกำรที่มีส่วนช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก

• Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD)  น�ำแนวทำงของ TCFD 
มำประเมินควำมเสี่ยง ผลกระทบ และโอกำส ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพื่อวำงแผนงำน
กำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี

• Natural Climate Solution (NCS)  จัดตั้งคณะ
ท�ำงำน Natural Climate Solution เพื่อดูแลกำรเก็บกัก
คำร์บอนด้วยธรรมชำติตำมมำตรฐำนสำกล พร้อมร่วมงำน
กับหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น WBCSD 

• Energy Smart Solution  ธุรกิจใหม่ที่ให้บริกำรแบบ
โซลูชันในกำรประหยัดพลังงำนของอำคำร และปรับปรุง
อำคำรให้เป็น Smart Building ด้วยเทคโนโลยีชั้นน�ำจำก
สตำร์ทอัพทั่วโลก 

• Building Information Modeling (BIM)  ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงน�ำ BIM มำใช้กับโครงกำร
ก่อสร้ำงอำคำร ค�ำนวณวัสดุอย่ำงแม่นย�ำ ลดปริมำณวัสดุ
ก่อสร้ำงเหลือทิ้ง และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

• Optibreath  บรรจุภัณฑ์ที่ธุรกิจแพคเกจจิ้งวิจัยและ
พัฒนำให้มีคุณสมบัติในกำรควบคุมอัตรำกำรหำยใจของผัก
ผลไม้ ช่วยยืดอำยุและคงสภำพผักผลไม้ให้สดใหม่ เก็บไว้
บริโภคได้นำนขึ้น
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สิ่งแวดล้อม

การจัดการ
ของเสีย

การจัดการน�้า

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

• Concrete Waste Management		บริษัทกระเบื้องหลังคา
ซีแพค	จ�ากัด	น�าเศษวัสดุกระเบื้องหลังคาจากการผลิต
ของโรงงานนครปฐมมาวิจัยและพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนทรายส�าหรับ
งานก่อสร้าง	งานโยธา	และผลิตภัณฑ์		ปี	2562	น�าวัสดุทดแทน
ทรายไปใช้ทั้งภายในเอสซีจีและหน่วยงานภายนอกแล้ว	4,546	ตัน

• ECO Energy Power Plant IWPP 	เอสซีจีเปิดโรงงาน
ผลิตพลังงานไฟฟ้า	8	เมกะวัตต์ต่อปี	จากเชื้อเพลิงกากของเสีย
อุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	เป็นโรงงาน
แห่งเดียวที่รองรับได้ทั้งกากของเสียอันตรายและไม่อันตราย	
รวม	65,000	ตันต่อปี

• Waste Water Treatment Fuel Energy		บริษัทไทย
โพลิเอททีลีน	จ�ากัด	ปรับปรุงกระบวนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา	ท�าให้
ลดปริมาณน�้าเสียได้มากกว่า	5,000	ตันต่อปี	และน�าน�้าเสียไปเป็น
พลังงานให้กับเตาเผาปูนซีเมนต์	พร้อมลดกากของเสียได้	1,000	
ตันต่อปี

• WRI AQUEDUCT		น�าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านน�้า
ของสถาบัน	Water	Resources	Institute	ซึ่งได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์น�้า	โดยบูรณาการกับข้อมูล
จากหน่วยงานภาครัฐ	เพื่อบริหารจัดการน�้าร่วมกับทุกภาคส่วน

• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้น�้า 
มุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานต่างๆ	เพื่อลดการใช้น�้าและ
บ�าบัดน�้ากลับมาใช้ใหม่		ปี	2562	น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ได้	12.3	
ล้านลูกบาศก์เมตร	คิดเป็น	10.6%

• ผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้า		บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี	
จ�ากัด	ออกแบบและพัฒนาสุขภัณฑ์ประหยัดน�้ามาอย่างต่อเนื่อง	
เช่น	โถสุขภัณฑ์ประหยัดน�้า	COTTO	รุ่น	C10257	ใช้น�้าน้อยเพียง	
4.8	ลิตรต่อครั้ง	ก๊อกน�้า	COTTO	รุ่น	XPOSH	ควบคุมการไหล
ของน�้าในอัตราเพียง	4.8	ลิตรต่อนาที

• CSI : Methodology for the Net Impact 
Assessment of Biodiversity in Cement Sector		
น�าเครื่องมือประเมินความหลากหลายทางชีวภาพเชิงบวกของ	
Cement	Sustainability	Initiative	(CSI)	มาใช้ประเมินกิจกรรม
การท�าและฟื้นฟูเหมืองที่เหมืองแก่งคอยและเหมืองเขาวง	
เพื่อให้พื้นที่หลังปิดเหมืองมีความหลากหลายทางชีวภาพเชิงบวก

• ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในพื้นที่ฟื้นฟู
เหมืองล�าปาง ผลส�าเร็จจากการฟื้นฟูเหมืองล�าปางท�าให้มีการ
ส�ารวจพบชนิดนกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	2545	
ที่พบนก	98	ชนิด	ในปี	2562	ส�ารวจพบถึง	172	ชนิด

ลดปริมาณของเสียที่
ต้องก�าจัดต่อตันการผลิต	
เทียบกับปริมาณ	
ณ	ปีฐาน	2557

ลดการใช้น�้าจากภายนอก
เมื่อเทียบกับกรณีปกติ	
ณ	ปีฐาน	2557	

จ�านวนเหมืองที่มีดัชนี
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ฟื้นฟู
เหมืองหินปูนเทียบกับ
ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
ที่เป็นป่ากันชน
มากกว่า	60%

เป้าหมาย

ในปี 2568
60%

เป้าหมาย

ในปี 2568
23%

เป้าหมาย

ในปี 2565
4

92%

10.5%

1
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สังคม

สิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัย

การดูแลและ
พัฒนาพนักงาน 

การพัฒนาชุมชน
และสังคม

• เวทีรับฟังความคิดเห็นปี 2562		คณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	เอสซีจี	จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น	(Opinion	Panel)	
ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชน	และภาคนักวิชาการ

• SEDEX		ธุรกิจแพคเกจจิ้งเข้าร่วมกับ	The	Sedex	Members	
Ethical	Trade	Audit	หรือ	SEDEX	และด�าเนินการตามมาตรฐานของ	
SEDEX	ในการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานทั้งภายในบริษัทฯ	
และคู่ธุรกิจ		

• SAFEsave		ธุรกิจแพคเกจจิ้งพัฒนานวัตกรรมระบบการบริหาร
จัดการความปลอดภัยด้านตัวบุคคลและทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และ	A.I.	เช่น	การแจ้งเตือนการเข้าพื้นที่หวงห้ามด้วยกล้องวงจรปิด

• ขยายผลการด�าเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต (PSM) ธุรกิจเคมิคอลส์มุ่งมั่นด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและขยายผลด้วยการจัดท�าระบบความปลอดภัยส�าหรับคู่ธุรกิจ	
(CSM)	ที่เน้นให้ผู้บริหารระดับสูงของคู่ธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม	พร้อม
สร้างพันธสัญญาร่วมกัน

• Goods Transportation Safety		ยกระดับมาตรฐานการขนส่ง
ปลอดภัย	โดยทุกกลุ่มธุรกิจร่วมกันจัดท�ามาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของทั้งองค์กร	รวมทั้งน�ามาตรฐานนี้ไปปรับใช้กับคู่ธุรกิจขนส่ง	

• Driver Management System (DMS)		เอสซีจี	โลจิสติกส์	
พัฒนาระบบควบคุมพฤติกรรมการขับรถ	ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อความปลอดภัย	เช่นแอปพลิเคชั่น	Kubdee

• Re Skill-Up Skill  พัฒนาพนักงานให้สามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงผ่านหลักสูตรและการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	
หลักสูตร	Digital	Literacy,	Business	Model	Canvas,	
Design	Thinking,	Data	Analytics	เป็นต้น

• Action Learning		ปรับรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานจากการ
อบรมเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและประสบการณ์	รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ผ่านงานโครงการ	(Project-Based	Learning)	

• รักษ์น�้า จากภูผาสู่มหานที		ส่งเสริมชุมชนเรียนรู้การบริหาร
จัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
เพื่อแก้ปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วมด้วยตนเอง	และมีน�้าเพียงพอเพื่อ
การอุปโภค	บริโภค	และการเกษตร

• หุ่นเก็บขยะลอยน�้าและทุ่นกักขยะลอยน�้า  ธุรกิจเคมิคอลส์	
พัฒนาทุ่นกักขยะลอยน�้าบริเวณริมสองฝั่งคลองในพื้นที่น�าร่อง	
13	จังหวัด	24	จุด	และพัฒนาหุ่นเก็บขยะลอยน�้าให้เคลื่อนที่ไปกลางน�้า	
แยกแยะขยะด้วยระบบ	A.I.	แล้วเก็บขยะกลับมายังจุดเทขยะ

• โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทั่วไทย  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจีปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
21	แห่งทั่วประเทศ	โดยน�าเทคโนโลยี	BIM	มาใช้ออกแบบและก่อสร้าง
อาคาร	ช่วยลดค่าใช้จ่าย	ลดระยะเวลา	และลดเศษวัสดุก่อสร้าง
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

จ�านวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานเทียบกับพนักงาน
ทั้งหมด	(เฉพาะในประเทศ)

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึง
ขั้นหยุดงานของพนักงาน
และคู่ธุรกิจตามล�าดับ

จ�านวนชุมชนที่สามารถ
บริหารจัดการน�้าได้
ด้วยตนเอง

และ

รายต่อ 1,000,000 
ชั่วโมง-คน

เป้าหมาย

ในปี 2565
0

เป้าหมาย

ในปี 2565
70%

0

68%

19

0.239
0.279

เป้าหมาย

108
ชุมชนเพิ่มขึ้นภายในปี 2564
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การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience)

ตัง้แต่ปี 2559-2562 คอื 4 ปีทีโ่ลกท�าสถติิ
อากาศร้อนทีส่ดุเท่าทีเ่คยมบีนัทกึ
ในประวตัศิาสตร์

ขยายผลโครงการ
พลงังานแสงอาทติย์

จากรายงานของ	World	Meteorological	
Organization	พบว่า	อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า	
1	องศาเซลเซียสตั้งแต่ปี	2561	ซึ่งเข้าใกล้อุณหภูมิ
เฉลี่ยที่ความตกลงปารีสพยายามควบคุมไม่ให้สูงเกิน	
1.5	องศาเซลเซียส
	 นานาประเทศทั่วโลกต่างตระหนักดีถึงมหันตภัย
อันร้ายแรงหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเกิน	2	
องศาเซลเซียส	จึงร่วมใจกันตั้งเป้าหมายในความ
ตกลงปารีส	ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูง
ขึ้นเกิน	2	องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้	และยัง
สนับสนุนให้ช่วยกันควบคุมให้ไม่สูงเกิน	1.5	องศา
เซลเซียสด้วย		ปัจจุบันมี	75	ประเทศที่ให้ค�ามั่นว่า
จะทุ่มเทมากขึ้นเพื่อให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์
ภายในปี	2593	(ค.ศ.	2050)
	 ตั้งแต่ปี	2549	เอสซีจีได้แสดงความมุ่งมั่นใน
ด้านการประหยัดพลังงาน	การใช้พลังงานทดแทน	
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่อง	
รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์		ต่อมาในปี	2561	เราจัดให้การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นกลยุทธ์หนึ่งใน
สามกลยุทธ์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา	และ
ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง	28%	
ภายในปี	2573	(เทียบกับกรณีปกติ	ณ	ปีฐาน	2550)	
เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงปารีส		และเพื่อให้
มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	ในปี	2562	เรา
จึงตั้งเป้าหมายระหว่างทาง	ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลง	20%	และลดการใช้พลังงานลง	13%	
ให้ได้ภายในปี	2568	
	 ในปี	2562	ได้ก�าหนดราคาคาร์บอนภายใน
องค์กร	(Internal	Carbon	Pricing,	ICP)	
โดยก�าหนดมูลค่าเท่ากับ	18	ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์	และน�ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ		ช่วยเพิ่มความ
คุ้มค่าต่อการลงทุนให้กับโครงการที่สามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
	 ก้าวย่างส�าคัญในปี	2562	คือการจัดท�า
การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผลกระทบ	รวมถึง
การบริหารจัดการตามแนวทางของ	Task	Force	on	
Climate-Related	Financial	Disclosures	(TCFD)
ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่มีเป้าหมายให้ภาคธุรกิจ
สมัครใจเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เพื่อ
ประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย	ขณะที่ภาค
ธุรกิจก็ได้รับค�าแนะน�าและการสนับสนุนให้ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

เอสซีจีเริ่มให้ความส�าคัญกับพลังงานจากแสง
อาทิตย์มาตั้งแต่ปี	2557	ในฐานะพลังงานสะอาดที่
ช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน	และช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก		เรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนา
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง	ทั้งรูปแบบ
โซลาร์ฟาร์ม	โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า	และโซลาร์รูฟทอป	
	 นับจากปี	2557	ถึงปี	2562	เราจัดท�า
โครงการไปแล้ว	22	โครงการ	รวม	75.68	เมกะวัตต์	
ผลิตไฟฟ้าได้	102.65	กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	48,272	ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
	 ปี	2562	เรามีผลงานที่โดดเด่นคือ	“โครงการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน�้าและ
บนหลังคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน�้าประปา
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค”	โดยบริษัทเอสซีจี
เซรามิกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับรางวัลดีเด่น	
Thailand	Energy	Awards	2019	และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	2	ASEAN	Energy	Awards	
2019	ด้านพลังงานทดแทน	ประเภทโครงการที่
ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า	หรือ	Off-Grid		
จุดเด่นของโครงการนี้คือการติดตั้งแผงโซลาร์ทั้งสอง
ระบบ	คือแบบบนหลังคาและแบบลอยน�้า	สามารถ

เป้าหมายของเรา

2563

2568

2573

10%

20%

28%

9.2%

สัดส่วนการลดก๊าซเรือน
กระจกปี	2562	เทียบกับ
กรณีปกติ	ณ	ปีฐาน	2550

การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเทียบกับกรณีปกติ	
ณ	ปีฐาน	2550
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เอสซีจีด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต
และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกหน่วย
ธุรกิจมาตั้งแต่ปี	2553	โดยการติดตามตรวจสอบ
การใช้พลังงานของตนเองอย่างสม�่าเสมอ	พร้อมกับ
คิดค้น	วิจัย	และพัฒนาแนวทางใหม่ๆ	น�ามาปรับปรุง
กระบวนการผลิตหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช่วยลด
การใช้พลังงานในทุกขั้นตอน		
	 เราเชื่อว่าพนักงานคือปัจจัยส�าคัญที่สุดของ
การอนุรักษ์พลังงาน	จึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานโดยจัดการประกวด	Energy	Award	มา
ตั้งแต่ปี	2557	และจัดต่อเนื่องทุก	2	ปี	เพื่อให้
พนักงานริเริ่มสร้างสรรค์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนจากการปฏิบัติงานจริง	ซึ่งทุก
โครงการที่ได้รับรางวัลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน	ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	โดย
ใช้เงินลงทุนต�่า	และเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์
พลังงานอย่างยั่งยืน		
	 ทุกปีเราจัดกิจกรรมงาน	Energy	Day	เพื่อปลุก
จิตส�านึกให้พนักงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน	ภายใต้แนวคิด	“ปิดเมื่อไม่ใช้	
ปรับให้พอดี	เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า”	หรือ	3C	Close	
Control	Change	ต่อเนื่องมาหลายปี	

เอสซีจีให้ความสนใจกับการน�าพลังงานทดแทน
มาใช้นานแล้วตั้งแต่ปี	2544	ที่เริ่มใช้ของเสีย
อุตสาหกรรมมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิต
ปูนซีเมนต์		ต่อมาเราเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
จากความร้อนเหลือทิ้ง	พัฒนาเชื้อเพลิง	RDF	
(Refuse	Derived	Fuel)	จากการแปรรูปขยะชุมชน	
และผลิตก๊าซชีวภาพจากการบ�าบัดน�้าเสีย	ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแล้ว	ยังเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในการน�าของเสียกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์	
	 ปี	2562	เราได้รับรางวัล	Thailand	Energy	
Awards	2019	ด้านพลังงานทดแทน	ประเภท
โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า	(Off-
Grid)	จากโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบ�าบัด
น�้าเสียในโรงงานวังศาลาของบริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม	จ�ากัด	ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง
บริษัทเอสซีจี	เปเปอร์เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	บริษัทสยาม
คราฟท์	และบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	จ�ากัด	

มุง่มัน่อนรุกัษ์พลงังาน

พฒันาพลงังานทดแทน

ผลิตไฟฟ้าใช้ผลิตน�้าประปาได้ประมาณ	236	
เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี	ส่งผลให้ลดการใช้ไฟฟ้า
จากสายส่งได้ถึง	14%	เทียบเท่าการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	134	ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

โซลูชันเพื่อบ้านประหยัดพลังงาน  เราน�า
ความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์ของเราต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่	SCG	Solar	
Roof	Solutions	ด้วยบริการติดตั้งระบบหลังคา
โซลาร์แบบครบวงจรส�าหรับบ้านพักอาศัย	ตั้งแต่ให้
ค�าปรึกษา	ส�ารวจและประเมินราคา	ตรวจสอบสภาพ
หลังคาก่อนติดตั้ง	เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน	ออกแบบระบบ
โซลาร์ส�าหรับหลังคาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าสูงสุด	และบริการติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ
และนวัตกรรม	Solar	FIX	ป้องกันปัญหาหลังคารั่ว
ซึม	พร้อมแอปพลิเคชั่นติดตามการท�างานของระบบ
โซลาร์แบบเรียลไทม์	สามารถดูยอดเงินที่ประหยัด
ค่าไฟฟ้าได้แบบรายวัน	รายเดือน	และรายปี		ใน
ปี	2562	ให้บริการไปแล้ว	55	ราย	600	กิโลวัตต์	
เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	500	ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

	 ปี	2562	บริษัทในเครือของเราได้รับรางวัลดีเด่น
ด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระดับประเทศและ
อาเซียน	คือ	บริษัทระยองโอเลฟินส์	จ�ากัด	ภายใต้
ธุรกิจเคมิคอลส์	ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์
พลังงานจาก	Thailand	Energy	Awards	2019		
จากความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	ทั้งการบริหารจัดการ	การรณรงค์กระตุ้น
จิตส�านึกผ่านกิจกรรม	3C	การระดมสมองจาก
พนักงานทุกระดับคิดวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน	ส่งผลให้ช่วงปี	2559-2561	ลดการใช้
พลังงานลงได้	10.69%	เมื่อเทียบกับปี	2558		
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า	1.058	กิกะวัตต์ชั่วโมง	
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง	384	ล้านบาท
	 อีกโครงการหนึ่งของเราที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัล	ASEAN	Energy	Awards	2019	ด้านอนุรักษ์
พลังงาน	ประเภท	Green	Building	คืออาคาร	
SCG	Health	Center	ซึ่งออกแบบให้อาคารวางตัว
สอดคล้องกับทิศทางแสงแดดตามแนวดวงอาทิตย์	
เพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของแสงแดด		ติดตั้ง
ผนังกระจกสองชั้นบรรจุก๊าซเฉื่อยและฉนวนใต้หลังคา
กันความร้อน	ใช้ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง	
ลิฟต์ประหยัดพลังงาน	ระบบแสงสว่างใช้หลอดไฟ	
LED	ร่วมกับแสงธรรมชาติ		ส่วนภายนอกอาคารปรับ
สภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่สีเขียว	ปลูกต้นไม้ร่มรื่นและ
มีบ่อน�้า	ช่วยกันความร้อนเข้าสู่อาคาร	

48,272
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ปี	การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์	
ตั้งแต่ปี	2557

7.5%

สัดส่วนการลดการใช้
พลังงาน	ปี	2562	เทียบ
กับกรณีปกติ	ณ	ปีฐาน	
2550

เป้าหมายการลด
การใช้พลังงาน

2568

13%
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	 ส�าหรับเอสซีจี	เราเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ	
WBSCD	มาตั้งแต่ปี	2543	และได้สนับสนุนการฟื้นฟู
ธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ	มากมายของเรา	ทั้งการ
ฟื้นฟูป่าในพื้นที่เหมืองหินปูน	การปลูกป่าโกงกางและ
หญ้าทะเล	โดยเฉพาะการสร้างฝายชะลอน�า้และแหล่งน�า้
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นมา
ตลอดเวลากว่า	1	ทศวรรษ	ตามโครงการ	“รักษ์น�้า
จากภูผา	สู่มหานที”		แนวคิด	NCS	ที่ก�าลังเกิดขึ้น
จึงสอดคล้องกับทิศทางและแนวปฏิบัติของเอสซีจี
ที่จัดท�าอยู่เป็นอย่างดี	และเพื่อให้การน�า	NCS	มาเป็น
กลยุทธ์หนึ่งในการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	ในปี	2562	เราจึงตั้งคณะท�างาน	
Natural	Climate	Solution	ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
จัดท�าแผน	NCS	ในการปลูกป่าและอนุรักษ์พื้นที่
ธรรมชาติ	พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�า	NCS	ทั้งระดับประเทศและ
สากล		รวมทั้งได้เข้าร่วมกับ	WBCSD	
Natural	Climate	Solution	(NCS)	ในการประเมิน
การดูดซับคาร์บอนและชดเชยการปล่อยคาร์บอนโดย
วิธีธรรมชาติ	ซึ่งจะพัฒนาไปสู่คู่มือมาตรฐานสากล	
(Protocol)	ในการประเมินการดูดซับคาร์บอนโดยวิธี
ทางธรรมชาติในอนาคต

ฟ้ืนฟปู่าธรรมชาตบิรรเทาปัญหา
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(Natural Climate Solution)

โดยการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบไร้อากาศเพิ่ม
เติมเข้าไปในระบบบ�าบัดน�้าเสียเดิมซึ่งเป็นแบบเติม
อากาศ	เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและน�ามาเป็นพลังงาน
ทดแทนส่งไปใช้กับสองโรงงาน	คือ	เป็นเชื้อเพลิงใน
เตาเผากากปูนขาวของบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทยฯ	
ทดแทนการใช้น�้ามันเตาปริมาณ	3.3	ล้านลิตรต่อ
ปี	และเป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน�้าของบริษัทสยาม
คราฟท์ฯ	เอง	ทดแทนถ่านหินปริมาณ	4,500	ตันต่อปี
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม	17,000	ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี		
	 นอกจากนี้โครงการยังช่วยลดการใช้ไฟฟ้า
ของระบบบ�าบัดน�้าเสียได้อีกประมาณปีละ	5.6	ล้าน
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี	ลดปริมาณกากของเสียที่ต้องส่ง
ไปก�าจัด	12,000	ตันต่อปีด้วย

Natural	Climate	Solution	(NCS)	คือแนวคิด
ที่ใช้ป่าธรรมชาติมาแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ	
	 จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าป่าธรรมชาติ
สามารถดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		คาดว่ามีศักยภาพช่วยลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง	37%	ของ
การบรรลุเป้าหมายควบคุมไม่ให้โลกร้อนเกิน	
2	องศาเซลเซียส	แต่ขณะนี้โลกใช้ประโยชน์จากป่า
ธรรมชาติเพียงแค่	1%	เท่านั้นในการบรรเทาปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 ในปีที่ผ่านมา	NCS	ก�าลังได้รับการส่งเสริม
อย่างแข็งขันโดย	The	World	Business	Council	
for	Sustainable	Development	(WBCSD)	องค์กร
เครือข่ายของธุรกิจชั้นน�าทั่วโลกกว่า	200	บริษัท
ที่ต้องการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมสร้าง
อนาคตที่ยั่งยืน		

13.6%

สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน

86,557

2,197

ตันคาร์บอนที่ถูกดูดซับ
จากโครงการ	Low	
Emission	Support	
Scheme	(LESS)

ไร่	จ�านวนพื้นที่ป่า
ที่อนุรักษ์



22  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับ Highlights 2562
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เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)

เราจะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน
ได้อย่างไร ?

ท่ามกลางกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมที่คนทั่วโลกให้
ความส�าคัญ	ประกอบกับปัญหาขยะล้นโลกที่ส่งผล
กระทบเพิ่มสูงขึ้นและการขาดแคลนทรัพยากรที่ยังคง
เป็นเนื้อร้ายไม่อาจรักษาให้หายขาด		แนวคิดหนึ่งจึง
ได้รับการขานรับดังมากขึ้นเรื่อยๆ	นั่นคือเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	(Circular	Economy)	ซึ่งถือเป็นตัวยา
ส�าคัญที่จะช่วยรักษาโลกอย่างยั่งยืน	ภายใต้หลักการ	
“ผลิต-ใช้-วนกลับ”	(Make-Use-Return)	ซึ่งทุกภาค
ส่วนของสังคมต้องร่วมมือกันเพื่อท�าให้เกิดการจัดการ
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม
ค่าสูงสุด	และลดอัตราการใช้ทรัพยากรใหม่อย่างสิ้น
เปลือง

เป้าหมายของเรา

2563

50%

10%

8

รายได้บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
ที่น�ากลับมารีไซเคิลหรือ
ใช้ซ�้าได้	เทียบกับรายได้
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์รวม
ของธุรกิจแพคเกจจิ้ง

SMX	Technology	ช่วย
ลดปริมาณการใช้พลาสติก
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ถึง

ปี	2562	มีการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก	
SMX	Technology	

มากถึง

รายการ

	 ส�าหรับเอสซีจี	ในปี	2561	เราได้จัดงาน	SD	
Symposium	หัวข้อ	Circular	Economy	:	The	
Future	We	Create	เพื่อจุดประกายการน�าหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย		ต่อมาเราก�าหนดให้
เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์หนึ่งในสามกลยุทธ์
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี	จึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นมาก�ากับดูแล
และสร้างปัจจัยความส�าเร็จ		ในปี	2562	เราสานต่อ
ความร่วมมือเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดงาน	
SD	Symposium	10	Years	“Circular	
Economy	:	Collaboration	for	Action”

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้วยนวัตกรรมวัสดุคุณสมบัติพิเศษ

เราเชื่อว่าแนวทางหนึ่งในการช่วยลดการใช้
วัตถุดิบ	และน�าวัสดุเหลือทิ้งกลับมารีไซเคิลได้มาก
ครั้งขึ้น	โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นยังคงทนและใช้งาน
ได้ยาวนาน	คือการคิดค้นนวัตกรรมผลิตวัสดุที่มี
คุณสมบัติพิเศษ	สามารถใช้คุณค่าหลักของวัสดุนั้น
อย่างมีประโยชน์สูงสุดและเต็มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	(High	
Value	Added	Products	&	Services,	HVA)	ที่ช่วย
ทดแทนสินค้าหรือวัสดุแบบเดิม	ลดปริมาณการใช้วัสดุ	
ยืดอายุการใช้งาน	และน�ากลับมารีไซเคิลได้ดีขึ้น

SMX Technology นวัตกรรม
พลิกโฉมหน้าวงการพลาสติก

เทคโนโลยีที่คิดค้นโดยธุรกิจเคมิคอลส์	ส�าหรับ
การผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษประเภท	
HDPE	(High	Density	Polyethylene)	ที่ช่วยให้
ผลิตภัณฑ์พลาสติก	สามารถขึ้นรูปได้บางลง	และยัง
คงความแข็งแรงเท่าเดิม	ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีน�้าหนัก
เบาลง	และน�ากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มาก
ครั้งขึ้น
	 ปัจจุบันนวัตกรรม	SMX	ได้ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
หลายประเภทแล้ว	เช่น	ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่	
แผ่นฟิล์มส�าหรับผลิตถุงหน้ากว้างคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้า	
ชั้นฟิล์มรองของงานบรรจุภัณฑ์ขนส่งประเภทกระดาษ	
ฝาเครื่องดื่มน�้าอัดลมน�้าหนักเบาพิเศษ
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ปริมาณขยะในส�านักงาน
ใหญ่บางซื่อที่ต้องน�าไป
ฝังกลบ	(Zero	waste	to	
landfill)

สัดส่วนผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจแพคเกจจิ้งที่สามารถ
น�ากลับมารีไซเคิลหรือใช้
ซ�้าได้

สัดส่วนการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ครั้ง
เดียวในประเทศของธุรกิจ
เคมิคอลส์

	 เราได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ	SCG	Circular	Way	
อันประกอบด้วย
	 1.	การลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต
และการออกแบบให้สินค้ามีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
	 2.	การพัฒนานวัตกรรมเพื่อทดแทนสินค้าหรือ
วัตถุดิบชนิดเดิม	ด้วยสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	ใช้ทรัพยากรน้อยลงหรือน�าไป
รีไซเคิลได้มากขึ้น
	 3.	เพิ่มความสามารถหมุนเวียนสินค้าที่ใช้แล้ว	
กลับมาใช้ใหม่	
	 เราเริ่มสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบที่
สามารถส่งต่อองค์ความรู้แก่สังคม	พร้อมกับประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่าย	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน		
ชุมชน	และภาคส่วนต่างๆ	เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดระบบ
การจัดการของเสียและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่
จริงจังและมีประสิทธิภาพ



การรวบรวมและจัดการของเสีย
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ 47%

30%

รายได้บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
ที่น�ากลับมารีไซเคิลหรือ
ใช้ซ�้าได้	เทียบกับรายได้
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์รวม
ของธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ปริมาณขยะที่ลดลง*

Recyclable Polymer Packaging
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์รีไซเคิลได้ 

ธุรกิจแพคเกจจิ้งคิดค้นวิธีลดของเสียจากบรรจุภัณฑ์
ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุพอลิเมอร์
ที่น�าไปรีไซเคิลได้	เช่น	บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปถนอมอาหาร	
(Thermoformed	Barrier	Food	Packaging)	
ที่มีคุณสมบัติช่วยถนอมอาหารที่บรรจุได้ยาวนาน
เทียบเท่าบรรจุภัณฑ์โลหะหรือแก้ว	อีกทั้งยังมีน�้าหนัก
เบาและน�ากลับมารีไซเคิลได้ด้วย	
	 ปี	2562	กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์	(Performance	and	Polymer	
Packaging	Business	:	PPP	Business)	มีสัดส่วน
รายได้บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ที่รีไซเคิลได้	47%	
ของยอดขาย	PPP	Business

ปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้
เกิดขึ้นจริง	คือการรวบรวมและจัดการของเสียอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	เพื่อน�าขยะกลับเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลให้มากที่สุด		เราเชื่อว่าการ
จัดการของเสียจะประสบความส�าเร็จได้นั้นต้องอาศัย
ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านพฤติกรรมและระบบการ
บริหารจัดการ	มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการรวบรวม
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	มีขั้นตอนการแยกและ
ขนส่งขยะที่มีคุณภาพ	และลดปริมาณขยะปนเปื้อนให้
เหลือน้อยที่สุด	

“สิ่งส�าคัญที่สุด คือเราต้องเริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากตัวเองก่อน ปีที่แล้ว
เป็นปีแรกที่เราเริ่มพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราได้
สร้างความร่วมมือกับกว่า 40 องค์กร  
ในธุรกิจก่อสร้างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
ตั้งแต่การน�าวัสดุกลับมาใช้จนถึงการ
ก�าจัดของเสีย  ในธุรกิจค้าปลีกมีความ
ร่วมมือกันตั้งแต่การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจนถึงการเก็บขยะกลับ
มาสร้างคุณค่า  เรายินดีที่ได้ขับเคลื่อน
การท�างานสู่การสร้างความร่วมมือ
กับพันธมิตร เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมี
อนาคตที่ยั่งยืน ไม่ใช่เฉพาะกับเศรษฐกิจ
ไทย แต่กับเศรษฐกิจของภูมิภาค
อาเซียนด้วย”

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

บางซื่อโมเดล		เราเริ่มต้นปฏิบัติอย่างจริงจังภายใน
องค์กรของเราเองด้วยโครงการ	“บางซื่อโมเดล”	
ส่งเสริมให้พนักงานภายในส�านักงานใหญ่บางซื่อ	
และโรงงานในเครือเอสซีจีทั่วประเทศ	ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามแนวทาง	“ใช้ให้คุ้ม	แยกให้เป็น	ทิ้งให้
ถูก”	เราพบว่าการคัดแยกขยะให้ถูกต้องเป็นด่านแรก
ของปัญหาการจัดการขยะ	จึงได้ศึกษาปัญหาการแยก
ขยะไม่ถูกต้อง	และพัฒนาถังขยะ	6	สีมาแก้ปัญหา	
โดยออกแบบถังขยะให้ดูเข้าใจง่ายและสื่อสารชัดเจน
ว่าเป็นถังส�าหรับขยะประเภทใด
	 หลังจากบางซื่อโมเดลด�าเนินการมาได้	2	ปี	
การคัดแยกขยะของพนักงานมีความถูกต้องเพิ่มมาก
ขึ้น	ปริมาณขยะลดลงอย่างต่อเนื่องทุกเดือน		
ส่วนขยะที่แยกประเภทแล้วก็มีการรีไซเคิลเพิ่มมาก
ขึ้นและได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	ขยะประเภท
กระดาษและพลาสติกน�ากลับมาแปรรูปใหม่		ขยะจาก
เศษอาหารน�าไปท�าเป็นสารปรับปรุงดินปลูกต้นไม้		
เราตั้งเป้าหมายให้ในปี	2564	ส�านักงานใหญ่บางซื่อ
ไม่เหลือปริมาณขยะใดๆ	ที่ต้องน�าไปฝังกลบ	(Zero	
Waste	to	Landfill)		
	 เราตั้งใจขับเคลื่อนโมเดลบางซื่อให้ประสบความ
ส�าเร็จทั่วทั้งองค์กร	และขยายผลสู่โรงงาน	คู่ธุรกิจ	
ลกูค้า	และสงัคมภายนอก	เพือ่สร้างความเปลีย่นแปลง
ในทิศทางที่ดีให้กับการจัดการขยะของทั้งประเทศ	

200%

ปริมาณขยะที่น�าไปรีไซเคิล
เพิ่มขึ้น*

(*	เทียบข้อมูล
เดือนธันวาคม	2562	กับ

เดือนกันยายน	2561)

24 



ความยั่งยืนของเรา  25

การสร้างธุรกิจใหม่ตามแนวคิด
ท�าสินค้าให้เป็นบริการ

170

990

68,000

1,000

เป้าหมาย	ปี	2563	
สนับสนุนให้เกิด
ธนาคารขยะ

ALLRENT	ให้บริการเช่า
เครื่องจักรไปแล้วกว่า

แห่งทั่วประเทศ

ราย

ตันต่อปี

แห่งใช้แอปพลิเคชั่น
KoomKah

PaperX	Digital	
platform	ช่วยรีไซเคิล
กระดาษจ�านวน

เป้าหมาย	ปี	2567	
ธนาคารขยะ	

การสนับสนุนธนาคารขยะ		ธนาคารขยะนับเป็น
อีกกลไกหนึ่งในวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน	ด้วยการ
ท�าหน้าที่รับซื้อขยะคัดแยกจากสมาชิกและน�าขยะไป
จ�าหน่ายต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของโรงงาน
ต่างๆ		แต่อุปสรรคของธนาคารขยะคือการขาด
เครื่องมือที่ดีในการบริหารจัดการ	ส่วนใหญ่ยัง
จดบันทึกข้อมูลการซื้อขายด้วยมือลงสมุด	การจัดการ
ข้อมูลจ�านวนมากจึงท�าได้ยากและช้า		เอสซีจีจึงได้
พัฒนาแอปพลิเคชั่น	KoomKah	“คุ้มค่า”	มาช่วย
ให้ผู้จัดการธนาคารขยะท�างานอย่างเป็นระบบผ่าน
โทรศัพท์มือถือ	สามารถบันทึกประเภทและปริมาณขยะ
ราคาซือ้ขาย	อ�านวยความสะดวกด้านการวางแผน
ซื้อขายและขนส่งขยะ	เพิ่มโอกาสการจ�าหน่ายขยะ
ไปยังโรงงานรีไซเคิล	และโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากขยะ		ปัจจบุนัมธีนาคารขยะชมุชนทีใ่ช้แอปพลเิคชัน่	
KoomKah	แล้ว	23	แห่ง

การสร้างความร่วมมือในการรีไซเคิล
ของเสีย		เราตระหนักดีว่าการรวบรวมขยะของเสีย
ให้ประสบความส�าเร็จตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น
เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนภายนอกองค์กร	จึงได้
มุ่งมั่นพัฒนาโครงการและนวัตกรรมต่างๆ	มาใช้เป็น
เครื่องมือ	
	 ตัวอย่างที่ส�าคัญในปี	2562	เช่น	ธุรกิจ
แพคเกจจิ้งพัฒนา	PaperX	Digital	platform	
เป็นระบบบริการรับซื้อกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลผ่านแอปพลิเคชั่น	PaperX		ปัจจุบันเริ่มใช้
ระบบกับหลายองค์กรที่เราเข้าไปสร้างความร่วมมือ
ด้วย	นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือกับผู้ค้า	Modern	
Trade	ในการรวบรวมเศษกระดาษกล่องจากศูนย์
กระจายสินค้าโดยตรงกลับเข้าสู่โรงงาน	เพื่อผลิต
เป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่
	 อีกตัวอย่างความร่วมมือเป็นของบริษัทสยาม
ไฟเบอร์กลาส	จ�ากัด	ผู้ผลิตฉนวนใยแก้ว	คือการรับ
คืนเศษฉนวนใยแก้วจากกระบวนการผลิตของลูกค้า
กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนฉนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	
กลับมาเป็นวัตถุดิบผลิตฉนวนใยแก้วใหม่	เพิ่มการใช้
วัตถุดิบหมุนเวียนถึง	4%	และลดปริมาณของเสียที่

ลูกค้าต้องส่งก�าจัดมากกว่า	435	ตันต่อปี		นอกจากนี้
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส	ยังน�าเศษแก้วที่ผ่านการ
ใช้งานแล้ว	(Post	Consumed	Glass	Cullet)	
มาผลิตเป็นวัตถุดิบหลักทดแทน	“ทรายแก้ว”	(Silica	
Sand)	ด้วย	ช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ
ถึง	10,500	ตันต่อปี	

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้	
สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง	ภาคธุรกิจ
จึงต้องปรับตัวให้เท่าทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภค		
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความสอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ	หลายอย่าง	เช่น	การบริการ
แบบแบ่งปันทรัพยากร	(Sharing	Platform)	การท�า
สินค้าให้เป็นบริการ	(Product	as	a	Service)		เรา
จึงเริ่มปรับกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ตามแนวคิด
ท�าสินค้าให้เป็นบริการ	โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนา
โซลูชันที่มีประสิทธิภาพ	ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า	
	 ALLRENT	แอปพลิเคชั่นที่เอสซีจีพัฒนาขึ้นมา
แก้ไขปัญหาการจัดซื้อเครื่องจักรเกินความจ�าเป็น
ในงานก่อสร้าง	ซึ่งสร้างความสิ้นเปลืองทรัพยากรและ
เพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ		โดย	ALLRENT	
ท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครื่องจักรของผู้ประกอบการ
มากกว่า	3,000	รายการ	มาบริหารจัดการและ
อ�านวยความสะดวกให้ผู้ต้องการเครื่องจักรได้เช่าไป
ใช้ท�างาน	แทนการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่	ท�าให้เกิด
การน�าทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาจัดสรรและใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ		ส�าหรับลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
และมีทางเลือกในการบริหารจัดการที่คุ้มค่า
	 ในอนาคตเรายังคงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยมีหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลไกส�าคัญ
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ความปลอดภัย
(Safety)

ทกุชวีติมค่ีา และทกุคนต้อง
กลบับ้านอย่างปลอดภยั

ความปลอดภัยในที่ท�างาน

การด�าเนินงานของเอสซีจีมีธุรกิจหลากหลาย	ตั้งแต่
การผลิต	การให้บริการ	การขนส่ง	รวมถึงยังมี
พนักงานและคู่ธุรกิจที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญ		เราจึง
ให้ความใส่ใจและมุ่งความพยายามอย่างเต็มความ
สามารถในการลดอุบัติเหตุ	โดยตั้งเป้าหมายสูงสุดว่า
จะไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานภายในปี	2565	และ
ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและคู่ธุรกิจใน
ทุกปี		แม้ปัจจุบันเราจะยังไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	
แต่ความพยายามของเราก็มีแนวโน้มที่ใกล้เป้าหมาย
มากขึ้นเรื่อยๆ	

เราตระหนักดีว่ากิจกรรมของบริษัทซึ่งมีความ
เสี่ยงสูง	เช่น	การท�างานในที่สูงตั้งแต่	1.8	เมตร
ขึ้นไป	การท�างานกับเครื่องจักรที่เคลื่อนไหว	
การท�างานกับระบบพลังงานและระบบไฟฟ้า	ฯลฯ	
มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการขาดความเข้าใจและความ
ตระหนักในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	รวมทั้ง
การควบคุมการปฏิบัติงานที่ไม่ทั่วถึง		
	 เราจึงประกาศใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของเอสซีจี	(SCG	Safety	
Framework)	และก�ากับดูแลด้วยการตรวจประเมิน
ประสิทธิผลด้านความปลอดภัย	(Safety	
Performance	Assessment	Program,	SPAP)	
มาตั้งแต่ปี	2550		และต่อมาในปี	2560	เราประกาศ
ใช้กฎพิทักษ์ชีวิต	9	ข้อ	(Life	saving	rules)	ที่ละเลย
ไม่ได้กับทุกบริษัท	โดยหากมีการฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษ
ตามข้อก�าหนดอย่างเข้มงวด

SCG Safety Framework และ SPAP	
เราใช้	SCG	Safety	Framework	ในการบริหาร
จัดการความปลอดภัยประกอบกับเครื่องมือตรวจ
ประเมิน	SPAP	มาอย่างต่อเนื่อง	และได้ติดตาม
พิจารณาข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจ
ประเมิน	SPAP	กับอัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด	
(IFR)	ย้อนหลัง	3	ปีของแต่ละบริษัท	ท�าให้พบว่า
ระดับผลการประเมิน	SPAP	มีความสัมพันธ์กับอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุ	
	 กล่าวคือ	บริษัทที่มีมาตรฐานความปลอดภัย	
SPAP	ในระดับที่	4	(Succeeding)	และระดับที่	5	
(Leading)	มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง	3	ปีที่
ต�่ากว่าระดับที่	3	(Qualifying)		ดังนั้นความพยายาม
และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน
ทุกบริษัททั้งในและต่างประเทศของเอสซีจี	จึงเป็น
แนวทางที่เอสซีจีจะด�าเนินการเพื่อลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

ยกระดับผู้น�าเพื่อความปลอดภัย		เราเชื่อว่า
กุญแจส�าคัญของการดูแลความปลอดภัยในที่ท�างาน
คือ	ผู้บริหารและหัวหน้างาน	ซึ่งต้องแสดงภาวะ
ความเป็นผู้น�าและเป็นตัวอย่างที่มุ่งมั่นเอาจริงด้าน
ความปลอดภัย	
	 เราพัฒนาแนวปฏิบัติส�าหรับหัวหน้างาน	เช่น	
Leader	Standard	Work	ที่ครอบคลุมทั้งการให้ค�า
แนะน�า	(Coaching)	การเดินส�ารวจงาน	
(Leadership	Line	Walk)	การติดตามผลการด�าเนิน
งานด้านความปลอดภัยด้วย	Visual	Board	
(Visualization)	การสังเกตการท�างานเพื่อความ
ปลอดภัย	(Safety	Observation	Program)	เพื่อให้
หัวหน้างานใช้เวลาสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงาน
อย่างสม�่าเสมอ	ได้แสดงความห่วงใยและให้ค�าแนะน�า
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานเมื่อพบการกระท�า
ที่ไม่ปลอดภัย	เพื่อให้พนักงานตระหนักและลดความ
เสี่ยงด้วยตนเองจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย	

เป้าหมายของเรา

ทุกปี

2565

0

0

78%

จ�านวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตของ
พนักงานและคู่ธุรกิจ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงานและคู่ธุรกิจ

ของโรงงาน
ในประเทศไทยที่ได้
มาตรฐาน	SPAP	
ระดับ	4	ขึ้นไป	

เพิ่มขึ้นจากปี	2561
19%

	 ตั้งแต่ปี	2562	เรายกระดับการจัดการด้าน
ความปลอดภัย	โดยตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสองส่วน	คือ	
คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท�างาน	และคณะกรรมการความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง	เพื่อให้การก�ากับดูแลมีความ
เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	เราได้สร้างมาตรการด้าน
ความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงมาก�ากับดูแลอย่าง
จริงจัง	และพัฒนานวัตกรรมมาช่วยลดความเสี่ยงใน
การท�างานอย่างต่อเนื่อง	พร้อมกับส่งเสริมให้หัวหน้า

งานและผู้บริหารเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัย	เพื่อ
สร้างให้ความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร	
ในทุกประเทศที่เราเข้าไปด�าเนินธุรกิจ
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	 นอกจากนี้เรายังส่งเสริมพนักงานแสดงออกด้าน
ความปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ	เช่น	“แชร์เพราะ
รัก	ทักเพราะห่วงใย”	ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง	และ	The	Lifesaver	(ผู้พิทักษ์ชีวิต)	ของ
ธุรกิจเคมิคอลส์	ที่ให้พนักงานช่วยเตือนกันเองเมื่อ
เห็นความไม่ปลอดภัย		My	Safety	Commitment	
ของธุรกิจแพคเกจจิ้งที่ให้พนักงานคิดค�าปฏิญาณด้าน
ความปลอดภัยประจ�าตัว

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 	เราให้
ความส�าคัญต่อการก�าจัดพฤติกรรมเสี่ยงและ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยอันเป็นสาเหตุพื้นฐานของ
การเกิดอุบัติเหตุ	โดยมุ่งเน้นการค้นหาความเสี่ยง
แบบมีส่วนร่วมจากทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ	ผ่านการ	
Line	Walk	และการใช้แอปพลิเคชั่น	Safety	Caring	
ช่วยให้ค้นหาและบันทึกจุดเสี่ยงเพื่อแก้ไขก่อน
	 เรายังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ด้วยใจที่ห่วงใยกัน	(Safety	Caring	Culture)	
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	เช่น	“SHARE=CARE”	และ	
“ให้ใจ”	เป็นต้น	ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานส่งต่อ
ความห่วงใยกับเพื่อนร่วมงาน	โดยการชมเชยเมื่อพบ
พฤติกรรมปลอดภัยและแนะน�าเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยง	
	 เรายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยน�า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความเสี่ยง	ทั้งงานด้าน
การผลิต	งานซ่อมบ�ารุง	และงานโครงการ	เช่น	
เทคโนโลยี	BIM	(Building	Information	Modeling)	
ซึ่งท�าให้ทุกคนเห็นภาพวิธีท�างานร่วมกัน	ออกแบบ
และวางแผนงานล่วงหน้า	ช่วยลดงานที่ต้องแก้ไขหรือ
ท�าซ�้า	(Rework)	น�าเทคโนโลยีมาใช้ในงานที่มีความ
เสี่ยงสูง	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	เช่น	การใช้โดรน
ส�ารวจงานหลังคา	เป็นต้น

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง		เพื่อยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เราได้พัฒนา
นวัตกรรมระบบความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	
เรียกว่า	“SAFEsave”	ซึ่งมีความสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูง	(Machine	Learning)	แจ้งเตือนอันตราย
ได้	ณ	เหตุการณ์จริง	(Real	Time)	และจัดเก็บฐาน
ข้อมูลส่วนกลางแทนการบันทึกข้อมูลในกระดาษ	เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์	
	 เราพัฒนา	SAFEsave	มาตั้งแต่ปี	2561	เริ่ม
ทดลองใช้น�าร่องที่โรงงานวังศาลา	บ้านโป่ง	และที่
ฝ่ายวิศวกรรมของธุรกิจแพคเกจจิ้ง		ปี	2562	การ	
พัฒนาระบบส�าเร็จไปแล้วรวม	14	โมดูลจากทั้งหมด	
15	โมดูล		ตัวอย่างการท�างานที่น่าสนใจ	เช่น	
People	Classification	ตรวจสอบคู่ธุรกิจที่จะเข้า
ปฏิบัติงานด้วย	QR	Code	ว่าได้ผ่านการอบรมการ
ท�างานที่มีลักษณะเสี่ยงตามกฎหมายก�าหนด,	
Restricted	Area	for	Security	ตรวจสอบพื้นที่
หวงห้ามผ่านกล้องวงจรปิด	เมื่อพบความผิดปรกติ
ในพื้นที่	ระบบจะแจ้งเตือนและบันทึกภาพเก็บเป็น
หลักฐาน	เป็นต้น
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0.279

0

2

ราย/1,000,000	
ชั่วโมง-คน	อัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ของพนักงานเอสซีจี
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ชั่วโมง-คน	อัตราการเกิด
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จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตของพนักงาน

ราย	
จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตของคู่ธุรกิจ
ในพื้นที่ท�างาน

ธุรกิจเคมิคอลส์		ปี	2562	เรามุ่งมั่นด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่องตามระบบการจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต	(PSM)	เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกโรงงาน	และจัดการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก	ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องหลัก	รวมถึงขยายผล
ไปยังโรงงานในต่างประเทศ	และโครงการใหม่ขนาด
ใหญ่	เพื่อสร้างการจัดการที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น	

	 ในด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	เราได้
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอันตรายและการบาดเจ็บ
ด้วยแนวทาง	Incident	Prevention	Concept	
ด้วยการประเมินความเสี่ยง	การก�าหนดมาตรการ
ที่ชัดเจน	ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทาง
เดียวกันทั้งธุรกิจ	และการควบคุมงานที่มีความเสี่ยง
สูง	โดยต้องขออนุญาต	(Work	Permit)	จากเจ้าของ
พื้นที่	การส่งเสริมการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิด
อุบัติเหตุ	การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ	
และติดตามการด�าเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม	
	 นอกจากนี้เรายังส่งเสริมการช่วยเหลือดูแลกัน
ผ่านการสังเกตความปลอดภัย	(Safety	Observation)
ในทุกระดับ		น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และก�าหนด
มาตรการควบคุม	ท�าให้ในปี	2562	อัตราการเกิด
อุบัติเหตุในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์	โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย	ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	
และจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องรักษาโดยแพทย์	
ลดลงกว่า	80%
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“อุบัติเหตุบนท้องถนนต้องเป็นศูนย์”	เป็นความ
ท้าทายที่เราพยายามด�าเนินการมาโดยต่อเนื่อง	เพื่อ
ให้พนักงานขับรถของเอสซีจีและคู่ธุรกิจขนส่ง	รวม
ถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางร่วมกันเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด		เราจึงพัฒนาระบบการจัดการ	Driver	
Management	System	ที่มีมาตรการก�ากับดูแลความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย	
ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการขนส่ง	ระหว่างการขนส่ง	
และหลังการขนส่ง		

ความปลอดภยัในการเดนิทาง
และขนส่ง

ศูนย์ควบคุมและติดตามพนักงานขับรถ 
(Logistics Command Center) และ 
Kubdee  ศูนย์ควบคุมฯ	ของเอสซีจี	โลจิสติกส์	
มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด	24	ชั่วโมง	คอยติดตาม
รถบรรทุกซึ่งได้ติดตั้ง	GPS	แล้วทุกคัน	และแจ้งเตือน
พนักงานขับรถเมื่อมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความ
ปลอดภัย	เช่น	ใช้ความเร็วเกินก�าหนด	จอดไหล่ทาง	
ขับรถต่อเนื่องเกิน	4	ชั่วโมง	เป็นต้น		
	 ในปี	2562	เราเพิ่มมาตรการติดตั้งกล้องสอง
หน้าในรถบรรทุกทุกคัน	และพัฒนาแอปพลิเคชั่น	
Kubdee	ซึ่งตรวจจับลักษณะใบหน้าและดวงตาของ
พนักงานที่บ่งบอกอาการง่วงหรือหลับในล่วงหน้า	
และแจ้งเตือนพนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
โดยจะเริ่มใช้ในปี	2563	
	 นอกจากนี้เรายังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ	
Advance	Driver	Assistance	System	(ADAS)	
ที่ช่วยควบคุมระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างรถ	การส่ง
สัญญาณเตือนรอบคันหรือจุดมุมอับ	รวมถึงน�าข้อมูล
การขับรถมาวิเคราะห์สภาพเส้นทางและพฤติกรรม
การขับ	เพื่อน�ากลับมาพัฒนาการก�ากับดูแลความ
ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

0

4

0.207

66%

ราย
จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตของคู่ธุรกิจ
ขนส่งโดยตรง

ราย
จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตของคู่ธุรกิจ
ขนส่งอื่นๆ

ครั้ง/ล้านกิโลเมตร	
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขนส่งภายใต้
เอสซีจี	โลจิสติกส์

จ�านวนรถบรรทุกขนส่ง
ที่ติดตั้งกล้องสองหน้า
ทั้งของเอสซีจีและ
คู่ธุรกิจ

การพัฒนาพนักงานขับรถ		เราตระหนักดีว่า	
“พนักงานขับรถ”	คือกุญแจส�าคัญของความปลอดภัย	
เราจึงพยายามยกระดับมาตรฐานด้านการขับขี่	และ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ก�ากับดูแลการบริหาร
จัดการขนส่งอย่างจริงจัง
	 ตั้งแต่ปี	2554	เอสซีจีก่อตั้งโรงเรียนทักษะ
พิพัฒน์	(SCG	Skills	Development	School)	เป็น
โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ	มีหลักสูตร
การขับรถบรรทุกสินค้าส�าหรับผู้สนใจและคู่ธุรกิจด้าน
รับเหมาขนส่ง	โดยมีสนามฝึกขับรถมาตรฐานและ
ครูฝึกผู้ช�านาญการ		
	 ในปี	2562	เราเริ่มพัฒนาการฝึกอบรมการขับรถ
บรรทุกด้วยชุดฝึกสอนเคลื่อนที่	(Mobile	Training)	
ซึ่งใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน	(Augmented	Reality	
and	Virtual	Reality,	AR	&	VR)	เพื่อน�ามาใช้งาน
ในปี	2563	โดยชุดฝึกสอนนี้จะช่วยเพิ่มชั่วโมงการฝึก
อบรมของพนักงานขับรถ	สามารถฝึกได้ตามเวลาที่
สะดวก	และประหยัดเวลาการเดินทางมายังศูนย์ฝึก
อบรม

Goods Transportation Safety		ปี	2562	
ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีได้ด�าเนินการประชุม
แลกเปลี่ยนมาตรการดูแลความปลอดภัยด้าน
การขนส่งร่วมกัน	เพื่อจัดท�าแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการขนส่ง	เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันของทุก
กลุ่มธุรกิจ	โดยเริ่มใช้ที่ธุรกิจเคมิคอลส์	และน�าไป
ปรับใช้ที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	และ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	เรียกว่า	Goods	Transportation	
Safety	และให้แต่ละกลุ่มธุรกิจน�าไปปรับใช้กับคู่ธุรกิจ
ขนส่ง	โดยส่งเสริมให้คู่ธุรกิจขนส่งสามารถก�ากับดูแล
ความปลอดภัยด้วยตนเอง
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ผลงานที่ส�าคัญปี 2562

การด�าเนินการเพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ปี 2562 เราได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
ที่เราต้องการตอบสนองอย่างจริงจัง ผ่านการด�าเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 ด้าน และประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเด็นต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
(Good Health and Well-being)

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Decent Work and Economic Growth)

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้าง
พื้นฐาน (Industry, Innovation and
Infrastructure)

การบริโภคและการผลิต
ที่ยั่งยืน (Responsible 
Consumption and 
Production)

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Action)

เราด�าเนินการผ่านเรื่องการดูแลสุขภาพ	ความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของ
พนักงาน	คู่ธุรกิจ	และชุมชน	พัฒนานวัตกรรม	สินค้าและบริการ	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของลูกค้า	ควบคู่กับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความปลอดภัย

เราด�าเนินการผ่านเรื่องการดูแลสิทธิมนุษยชน	การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า	
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เราด�าเนินการผ่านเรื่องการสร้างประสบการณ์ของ
ลูกค้า	นวัตกรรมและเทคโนโลยี	ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

เราด�าเนินการผ่านเรื่องนวัตกรรม
และเทคโนโลยี	ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ	

เราด�าเนินการผ่านเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี	การจัดการพลังงาน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ	
และกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

0 0

0 0

50%

28%

2% 66.7%

9%13% 23% 100%

เป้าหมายจ�านวน
อุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตจากการ
เดินทางและขนส่ง

เป้าหมายอัตรา
การเจ็บป่วยและ
โรคจากการท�างาน

เป้าหมายจ�านวน
อุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิตจาก
การท�างาน

เป้าหมายจ�านวน
การละเมิด
สิทธิมนุษยชน

เป้าหมายรายได้
จากการขายสินค้า
และบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มสูงเทียบกับรายได้
จากการขายรวม

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในปี	2573	เทียบกับ
กรณีปกติ	ณ	ปีฐาน	2550

เป้าหมายการลงทุน
ด้านวิจัยและพัฒนา
เทียบกับรายได้จาก
การขาย

เป้าหมายรายได้จาก
การขายสินค้าและ
บริการที่ได้รับฉลาก	
SCG	eco	value	ในปี	
2573	เทียบกับรายได้
จากการขายรวม

เป้าหมายสัดส่วนการ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทใช้ครั้งเดียว
ในประเทศของธุรกิจ
เคมิคอลส์	
ในปี	2568

เป้าหมายการลด
การใช้พลังงานในปี
2568	เทียบกับกรณี
ปกติ	ณ	ปีฐาน	2550

เป้าหมายการลด
การใช้น�้าจาก
ภายนอกในปี	
2568	เทียบกับกรณี
ปกติ	ณ	ปีฐาน	2557

เป้าหมายผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ที่สามารถรีไซเคิลหรือ
น�ากลับมาใช้ซ�้าได้ใน
ปี	2568
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ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญในปี 2562

9.2

สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ล้านบาทของรายได้จากการขาย

41 7,8522.43
ร้อยละ ร้อยละ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

1.3

การลงทุนเพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม

สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value

ผลิตภัณฑ์ของรายได้จากการขาย

5,663 47229
ร้อยละ ร้อยละ

การรับรอง
ฉลากคาร์บอน

ล้านบาท ของรายได้จากการขาย

719

241 24

การแบ่งปันสู่สังคม

โครงการปันโอกาส วาดอนาคต

ล้านบาท

โครงการ ล้านบาท

จ�านวนฝายชะลอน�้า

ฝาย

91,405

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน

พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

0.239
0.279

พนักงาน

คู่ธุรกิจ

รายต่อ	1,000,000	ชั่วโมง-คน

คน

สัดส่วนการน�าน�้า
กลับมาใช้ใหม่

10.6 12.17 10.5

ปริมาณการใช้น�้าจากภายนอกที่ลดลง

ล้านลูกบาศก์เมตร

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

ร้อยละร้อยละ

4,785 1.1

15.31

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง

ล้านบาท

เพตะจูล

13.6

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ของรายได้จากการขาย

สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

7.5

คู่ธุรกิจที่ได้รับ
การประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแล

100
ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่า
การจัดหามากกว่า 1 ล้านบาท

ร้อยละ

ของเสียอันตราย/ไม่อันตราย
ที่น�าไปฝังกลบ

0.0/14.4
ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ

ร้อยละ

18,224
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เราต้องการที่จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้มั่นใจว่า
พวกเราจะมีอนาคตที่ยั่งยืน
ไม่เฉพาะส�าหรับประเทศไทย 
แต่รวมถึงอาเซียนด้วย
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